
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab

sebelumnya,maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa ada pengamh antara kebisingan kantor dan stres kerja hal ini dapat

dilihat bahwa thmmg adalah 8,466 dengan signifikansi 0.000, karena

signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak berarti "ada pengamh antara

kebisingan dengan stres kerja".

2. Ada hubungan yang sangat erat antara kebisingan kantor dengan stres

kerja ini tampak bahwa korelasi antara kebisingan dengan stres kerja

adalah 0,716 dan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti semakin tinggi

persepsi kita terhadap kebisingan yang berarti suara dirasakan

mengganggu oleh karyawan maka ada kecenderungan semakin tinggi stres

kerja.Sebaliknya semakin rendali persepsi kita terhadap kebisingan maka

ada kecenderungan semakin rendah stres kerja.

3. Bahwa pengendalian tingkat kebisingan sehamsnya tidak melebihi NAB

yang ditetapkan yaitu 85 dB sehingga akan dapat mengurangi tingkat stres

kerja dan dapat meningkatkan produktivitas, karena tingkat kebisingan

yang dialami karyawan sudah pada kondisi suara yang bisa menulikan

yaitu antara 100 - 120 dB walaupun tidak secara terus-menerus tapi tetap
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akan mengganggu pendengaran hanya saja mereka tidak menyadarinya

karena sudaii menjadi kebiasaan.

4. Hasil penelitian didapat bahwa karyawan memiliki stres kerja yang relatif

sedang dari yang diperkirakan.Keadaan stres akan muncul bila tuntutan

yang luarbiasa atau keadaan diri kita yang tertekan.Jadi stres meliputi

kondisi yang menekan (strcssor).Bcrdasarkan prosentase didapatkan 5

responden (7,14 %) mengalami stres kerja rendah, 57 responden

(8i,43engalami stres kerja sedang dan 8responden (11,4%) mengalami

stres kerja tinggi.Hal ini menunjukkan bahwa suara bisingmesin dianggap

bising oleh responden

4. Dan sebagian besar pula,karyawan memiliki tingkatan kebisingan yang

relatif sedang itu berdasarkan hasil skor karyawan terhadap kuesioner

yang disebar,yang berarti kebisingan yang mereka rasakan berasal dari

suara bisingnya mesin produksi yang mereka dengar dengan intensitas

kebisingan yang tidak melebihi dari 102 dB. Dari hasil penelitian didapat

prosentase Berdasarkan prosentase penelitian didapatkan bahwa 57

responden (81,42%) mengalami tingkat kebisingan yang sedang dan 10

responden (14,3%) mengalami tingkat kebisingan tinggi dan 3 responden

(4.,28%) mengalami tingkat kebisingan rendali.Hal ini menunjukan bahwa

suara mesin dianggap bising oleh responden (karyawan) sehingga bisa

menyebabkan stres kerja.



5. Pengendalian kebisingan ditempat kerja selain menumnkan tingkat stres

kerja juga dapat mencegah terjadinya gangguan pendengaran pada tenaga

kerja.

6.2 Saran

Beberapa hal yang bisa disarankan untuk mcngantisipasi pennasalahan

yang timbul yaitu dengan intervensi ergonomi berupa :

1. Perlu dilakukan penelitian yang mendalam terhadap kebisingan dan

akibat-akibat yang dapat ditimbulkan terhadap karyawan.

2. Walaupun stres masih tergolong sedang agar pihak pemsahaan perlu serius

terhadap faktor-faktor penyebab stres selain faktor kebisingan ,sehingga

tidak membuat stres menjadi lebih berat

3. Pcnyuiuhan dan kontrol perilaku karyawan tcmtama penggunaan alat

pelindung din pada lingkungan kerja yang bising perlu ferns dilakukan.

4. Memasang lapisan peredam getaran pada blok mesin dengan lapisan

peredam getaran untuk menumnkan tingkat kebisingan

5. Perawatan mesin yang lebih intensif agar suara yang ditimbulkan bisa

teratur.

6. Pengendalian tingkat kebisingan perlu terus dilakukan agar tidak melebihi

nilai ambang batas yang menjadi pemicu stres yang lebih berat Iagi.
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7. Pimpinan pemsahaan diharapkan untuk senantiasa mcnganjurkan

karyawan agar memakai pclindung telinga untuk mcmpcrtahankan

keadaan stres yang rendah yang diakibatkan oleh suara mesin produksi dan

untuk melindungi karyawan dari gangguan pndengaran,kesulitan dalam

bekerja dapat diatasi untuk lebih meningkatkan produktivitas.




