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ABSTRAK 

Nama  : Firja Anisah 

NIM  : 70200116078 

Judul : Pengaruh Kebisingan Terhadap Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi) Pada        

Pekerja Penggilingan Daging Di Pasar Induk Minasamaupa Kab.Gowa 

   

Menurut WHO kebisingan ialah suara yang tidak dikehendaki atau suara yang 

berlebihan yang dapat memberikan efek merusak lingkungan, seperti penggunaan mesin 

pada lingkungan kerja yang mengalami lonjakan yang signifikan. Berdasarkan data 

(NIOSH, 2015) bahwa di kota-kota besar setiap harinya terdapat 4 juta pekerja dalam 

bahaya kebisingan, sedangkan setiap tahunnya 22 juta pekerja berpotensi terpapar bahaya 

kebisingan. Seiring dengan hal tersebut, maka muncul permasalahan baik aspek 

keselamatan maupun aspek kesehatan sebagai dampak interaksi antara manusia dan mesin. 

Salah satu dampak yang di timbulkan ialah tekanan darah tinggi menurut (Silverthom, 

2014) adalah gaya yang ditimbulkan oleh darah terhadap dinding pembuluh yang 

digambarkan sebagai tekanan sistolik per tekanan diastoli. Berdasarkan data KEMENKES 

dengan keterangan riwayat penyakit hipertensi pada tahun 2016, terdapat 63.309.620 

kasus dan kematian sebanyak 427 ribu jiwa. Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh 

kebisingan terhadap tekanan darah tinggi (hipertensi) pada pekerja penggilingan daging. 

Jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan desain cross sectional. 

Populasi dala penelitian sebanyak 43 responden. Teknik pengambilan sampel dengan 

menggunakan  case control, dianalisis dengan menggunakan uji chi square melalui 

program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara intensitas 

kebisingan dengan tekanan darah dengan nilai (p=0,02), tidak ada hubungan antara 

Riwayat penyakit dengan tekanan darah tinggi dengan nilai (p=1,000), tidak ada hubungan 

antara masa kerja dengan tekanan darah tinggi dengan nlai (p=1,000), tidak ada hubungan 

jam kerja/hari penyakit dengan tekanan darah tinggi dengan nilai (p=1,000), tidak ada 

hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah tinggi dengan nilai (p=1,64), tidak 

ada hubungan antara penggunaan APD terhadap tekanan datah tinggi dengan nilai 

(p=5,87), dan tidak ada hubungan antara usia pekerja dengan tekanan darah tinggi degan 

nilai (p=1,000) 

Kata Kunci: Kebisingan, Tekanan darah Tinggi, Hipertensi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pengembagan industri dalam menggunakan mesin-mesin di lingkugan kerja 

terus mengalami lonjakan yang signifikan. Seiring dengan hal tersebut, maka 

muncul permasalahan baik aspek keselamatan maupun aspek kesehatan sebagai 

dampak interaksi antara manusia dan mesin. Untuk mengurangi dampak 

permasalahannya, maka dilaksanakan upaya kesehatan dan keselamatan kerja pada 

industry yang bersangkutan, bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang aman 

dan sehat, sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja (Sofyan 

Hadi, 2014). 

Salah satu bahaya yang diakibatkan oleh proses pekerjaan di suatu industri 

adalah kebisingan yang dimana merupakan polusi ketiga tertinggi di kota-kota 

besar (Zamanian dkk, 2013). Setiap hari terdapat 4 juta pekerja dalam bahaya 

kebisingan, sedangkan setiap tahunnya 22 juta pekerja berpotensi terpapar bahaya 

kebisingan (NIOSH, 2015). Industry di Amerika Serikat membayar denda lebih 

dari 1,5 juta dolar akibat tidak melindungi para pekerja dari kebisingan (OSHA, 

2016). WHO juga melaporkan bahwa kebisingan menyebabkan kerugian 

kesehatan sebesar 4 juta dolar setiap harinya dan menempatkan pekerja pada risiko 

kesehatan yang tinggi (Zamanian dkk, 2013).  

Kebisingan menurut WHO ialah suara yang tidak dikehendaki atau suara 

yang berlebihan yang dapat memberikan efek merusak lingkungan (Aluka & Nna, 

2015). Menurut Permenakertrans No.13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas 

Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja, kebisingan adalah semua yang 

bersumber dari alat-alat produksi atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu 

dapat menimbulkan gangguan sistem pendengaran. Paparan kebisingan dalam 

jangka waktu panjang dapat menyebabkan gangguan kesehatan salah satunya 

adalah gangguan sistem kardiovaskular. Indikator yang dapat digunakan dalam 

memeriksa kesehatan sistem kardiovaskular adalah tekana darah dan denyut nadi. 
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Tekanan darah adalah gaya yang ditimbulkan oleh darah terhadap dinding 

pembuluh yang digambarkan sebagai tekanan sistolik per tekanan diastoli 

Sherwood, 2013). Tekanan arteri rerata adalah tekanan yang mendorong 

darah maju menuju jaringan sepanjang siklus jantung yang mencerminkan kerja 

pompa jantung (Silverthorn, 2014). Peningkatan atau penurunan MAP yang tidak 

normal menandakan adanya gangguan sistem kardiovaskular. Bila tekana darah 

turun terlalu rendah (hipotensi), kekuatan pendorong aliran darah tak mampu 

melawan gaya gravitasi sehingga aliran darah dan pasokan oksigen ke jaringan 

otak terganggu dan terjadi rasa pusing bahkan dapat menyebabkan pingsan. 

Namun bila tekanan darah meningkat (hipertensi), tekanan darah yang tinggi pada 

dinding pembuluh darah dapat menyebabkan area pembuluh darah pecah dan 

darah dapat masuk ke dalam jaringan. Jika pembuluh darah yang ada di otak pecah 

dapat menyebabkan hilangnya fungsi saraf (Silverthron, 2014). World Health 

Statistics tahun 2012 melaporkan bahwa satu dari tiga orang dewasa di seluruh 

dunia mengalami peningkatan tekanan darah, WHO pada tahun 2012 

menyimpulkan bahawa terdapat 1 miliar kasus hipertensi di seluruh dunia.  

Di Indonesia menurut catatan data KEMENKES dengan keterangan riwayat 

penyakit hipertensi pada tahun 2016, terdapat 63.309.620 kasus dan kematian 

sebanyak 427 ribu jiwa. Risekdas juga menemukan pada tahun 2013 Prevalensi 

hipertensi di Indonesia yang di dapat melalui pada umur ≥ 18 tahun sebesar 25,8%, 

tertinggi di Bangka Belitung (30,09%), diikuti Kalimantan Selatan (29,6%), dan 

Jawa Barat (29,4%). Dan menurut karakteristiknya didapatkan bahwa status 

pekerjaan juga dapat mempengaruhi terjadinya hipertensi dengan prevalensi 

sebesar 24,72% (Sinubu R dkk, 2015).  

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Li Y dkk, pada tahun 2015, dimana di 

antara 3150 pekerja di sebuah pabrik baja di Zhengzhou, China menunjukkan 

prevalensi hipertensi pada 29,88% laki-laki dan 12,13% perempuan yang terpapar 

dengan tingkat paparan kebisingan kumulatif 95 dB hingga 113 dB. Penelitian 

(Ismaila et al,2014) tentang pengaruh paparan kebisingan terhadap peningkatan 

tekanan darah pada pekerja pabrik karung dengan responden sebesar 62 pekerja 
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laki-laki dan intensitas bising rata-rata sebesar 92,85 dBA, yang menunjukkan 

hasil peningkatan tekanan darah sistolik yang signifikan. 

Kerja tidak sehat akan mempengaruhi kehidupan seluruh anggota keluarga 

dalam agama sendiri telah dijelaskan bahwa kesehatan itu penting dan dibutuhkan, 

seperti halnya dijelaskan dalam Firman Allah swt Q.S Al-Rad\13: 11 yang 

berbunyi: 

َخۡلفِّهُُُِّۥلَه ُ ۡنُ َومِّ ُ يََدۡيهِّ ُ بَۡينِّ ۢنُ م ِّ ٞتُ بََٰ عَق ِّ ُُُُۥيَۡحفَظ ونَه ُُُۦم  أَۡمرِّ ۡنُ ُُُُلّلُِّهٱمِّ ََلُُُُلّلَُٱإِّّن
ُُ أََراَد َُوإِّذَآُ ۡمه هِّ َماُبِّأَنف سِّ واُْ ُي غَي ِّر  َُماُبِّقَۡوٍمَُحتّىَٰ بِّقَۡوٖمُس ٓوٗءاُفَََلَُمَرّدُُُلّل ُٱي غَي ِّر 

نُُۥۚلَه ُ نَُواٍلُُۦُد ونِّهَُِّوَماُلَه مُم ِّ    ١١ُُمِّ
Terjemahnya: 

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 
Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan 
yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan 
terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak 
ada pelindung bagi mereka selain dia.  

Dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat diatas berbicara tentang 

perubahan ni’mat dan menggunakan kata mal berbicara tentang perubahan apapun. 

Ayat tersebut berbicara tentang dua pelaku perubahan. Pelaku yang pertama adalah 

Allah swt, yang mengubah nikmat yang dianugerahkan ni’mat kepada suatu 

masyarakat dan pelaku kedua adalah manusia, dalam hal ini masyarakat yang 

melakukan perubahan pada sisi dalam mereka. (Quraish Shihab, 2002) 

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah tidak akan merubah keadaan 

manusia kecuali mereka mau mengubah keadaan sendiri,hal ini berarti jika ingin 

maju dan sukses ataupun selamat dalam bekerja maka manusia harus berusaha 

mencukupi kebutuhannya keudian dijelaskan pula  bahwa manusia tidak memiliki 

pelindung terhadap keburukan yang telah ditakdirkan tetapi manusia berhak 

berusaha untuk menjaga kesehatan dan keselamatan dirinya dari ancaman yang 

terjadi dalam pekerjaannya, manusia harus tetap berusaha menyelamatkan dari 

bahaya yang mengintai di lingkungan sekitarnya. 

Kabupaten Gowa berada di provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 

perekonomian yang sangat baik. Menurut Badan Statistik Kabupaten Gowa pada 
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tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Gowa adalah 735.493 jiwa. Kabupaten 

Gowa juga memiliki potensi geografi yang cukup baik dengan luas wilayah 

1.883,33 km2. Potensi tersebut menjadikan Kabupaten Gowa berkembang dengan 

membuka usaha mikro dan makro. Salah satu usaha mikro yang banyak dikunjungi 

masyarakat yaitu penggilingan daging yang dimana daging salah satu bahan baku 

makanan dengan mengelolanya menjadi bakso, sosis, cilok. Salah satu inovasi 

teknologi produksi untuk memproses olahan tersebut dengan menggunakan mesin 

penggiling, penerapan mesin penggiling daging ini bertujuan untuk mendukung 

serta memperbaiki dan meningkatkan efisiensi agar dapat menghasilkan produk 

olahan daging yang berkualitas. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengkaji untuk melakukan penelitian 

terkait apakah ada Pengaruh Kebisingan Terhadap Tekanan Darah Tinggi 

(Hipetensi) Pada Pekerja Penggilingan Daging Di Pasar Induk Minasamaupa 

Kabupaten Gowa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu “Apakah ada pengaruh kebisingan terhadap tekanan darah tinggi 

(Hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa 

Kabupaten Gowa”? 

 

C. Hipotesis 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho = tidak ada pengaruh kebisingan terhadap tekanan darah tinggi (Hipertensi) 

pada pekerja penggilingan daging. 

Ha = ada pengaruh kebisingan terhadap tekanan darah tinggi (Hipertensi) pada 

pekerja penggilingan daging. 

 

D. Tujuan Penulisan 

Penelitian ini  memiliki  2 tujuan  yaitu tujuan  umum  dan  khusus.  Tujuan  

dalam penelitian ini adalah: 
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1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah apakah ada pengaruh kebisingan 

terhadap tekanan darah tinggi (Hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di 

pasar induk minasamaupa Kabupaten Gowa. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui hubungan usia pekerja dengan tekanan darah tinggi (hipertensi) 

pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten 

Gowa. 

b. Mengetahui hubungan jenis kelamin dengan tekanan darah tinggi (hipertensi) 

pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten 

Gowa. 

c. Mengetahui hubungan alat pelindung diri (APD) dengan tekanan darah tinggi 

(hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa 

Kabupaten Gowa. 

d. Mengetahui hubungan riwayat penyakit dengan tekanan darah tinggi 

(hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa 

Kabupaten Gowa. 

e. Mengetahui hubungan masa kerja dengan tekanan darah tinggi (hipertensi) 

pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten 

Gowa. 

f. Mengetahui hubungan jam kerja/hari dengan tekanan darah tinggi (hipertensi) 

pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten 

Gowa. 

g. Mengetahui hubungan intensitas kebisingan dengan tekanan darah tinggi 

(hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa 

Kabupaten Gowa. 

 

E. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Peneliti 
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Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman yang berharga 

dalam pelaksanaan pengaplikasian ilmu dan teori yang telah didapat dibangku 

perkuliahan. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan refrensi masukan yang bermanfaat 

tentang kajian dalam aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 

3. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Makassar 

Hasil yang di dapat dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi bagi 

Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Makassar. 

4. Bagi Peneliti Lain   

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi bagi peneliti lain 

untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai Pengaruh Intensitas 

kebisingan Terhadap Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi) Pada Pekerja 

Penggilingan Daging Di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa. 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang dinyatakan dalam kriteria atau 

operasi yang dapat di uji secara khusus. Munurut (Susila et al, 2015) menjelaskan 

bahwa mendefinisika variabel secara oprasional ialah mendeskripsikan variabel 

penelitian sedemikian rupa sehingga bersifat spesifik dan terukur. Definisi 

operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Definisi Operasional 

Variabel Independen (Bebas) 

No Variabel 
Definisi 

Operasional 
Kriteria Objektif Alat Ukur Skala  

1 Intensitas 

kebisingan 

Intensitas 

kebisingan dalam 

penelitian ini ialah 

hasil rata-rata 

pengukuran bunyi 

1. Normal = bila hasil 

sound level meter 

menunjukkan NAB ≥ 

85 dBA. 

2. Tidak normal = bila 

Sound 

Level Meter 

(SLM) 

Ordinal 
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atau suara yang 

dikendalikan pada 

mesin selama di 

tempat kerja 

dengan 

menggunakan alat 

sound level meter 

(LSM). 

 

hasil sound level 

meter menunjukkan 

NAB ≤ 85 dBA. 

(Keputusan Mentri 

Tenaga Kerja No. 13 

Tahun 2011 Tentang 

NAB) 

 

2 Usia   Usia dalam 

penelitian ini yaitu 

lama waktu yang 

diukur dari tahun 

kelahiran sampai 

saat dilakukannya 

pengambilan data 

1. ≤ 20 Tahun: jika usia 

responden kurang 

dari 20 tahun. 

2. ≥ 20 Tahun: jika usia 

responden lebih atau 

sama dengan 20 

Tahun. 

(Novandy,2014 & 

Hasil observasi 

sementara  

lapangan) 

 

Wawancara 

dengan 

kuisioner 

Ordinal 

3 Jenis 

Kelamin 

Pembagian jenis 

seksual yang 

ditemukan secara 

biologis dan 

anatomi yang 

dinyatakan dalam 

jenis kelamin. 

 

1. Laki-laki 

2. Perempuan 

Observasi Scale 
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4.  APD  Penggunaan APD 

yang dimaksud 

pada penelitian ini 

yaitu pemakaian 

alat pelindung diri 

yang digunakan 

karyawan seperti 

earmuff, earplug, 

kain kapas dan 

bahan lainnya, yang 

dapat melindungi 

telinga.  

 

1. Memakasi = bila pekerja 

memakai earmuff, 

earplug, kapas, kain, dll. 

2. Tidak memkai = bila 

pekerja tidak memakai 

earmuff, earpug, kapas, 

kain, dll. 

(Permenakertrans 

No.08/MEN/VII/2010 

Tentang APD) 

Kuesioner Ordinal 

5.  Riwayat 

Penyakit 

Riwayat penyakit 

yang di maksud 

dalam penelitian ini 

ialah penyakit yang 

diturunkan oleh 

keluarga atau 

penyakit 

degenerative yang 

mungkin dapat 

mempengaruhi 

hasil pemeriksaan 

tekanan darah 

seperti pusing, 

mudah marah, 

mimisan, telingga 

berdenging, sukar 

tidur, sesak napas, 

mudah Lelah, mata 

1. Ada = bila responden 

pernah mengalami 

penyakit yang 

berhubungan dengan 

hipertensi. 

2.Tidak ada = bila pekerja 

tidak pernah mengalami 

penyakit yang 

berhubungan dengan 

hipertensi. (Aris 

Sugiharto,2007)  

Kuesioner  Nomin

al  
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berkunang-kunang, 

dan merasa detak 

jantung tidak 

normal. 

 

6.  Masa 

Kerja  

Masa kerja dalam 

penelitian ini yaitu 

masa dimana 

dimulainya 

seseorang bekerja di 

pabrik sampai 

dengan 

dilakukannya 

penelitian. 

1. Baru = ≤ 2 tahun. 

2. Lama = ≥ 2 tahun. 

(Irwin, 2011 & Hasil 

observasi sementara) 

 

Kuesioner  Ordinal  

7.  Lama 

Pajanan 

Lama pajanan 

dalam penelitian ini 

yaitu jam atau 

waktu kerja dalam 

sehari saat terpapar 

kebisingan di 

tempat kerja. 

 

1. ≥ 8 jam/hari = jika 

responden bekerja 

lebih dari ≥ 8 

jam/hari. 

2. ≤ 8 jam /hari = jika 

responden bekerja 

kurang dari ≤ 8 

jam/hari. 

(Permenaker pasal 

77 ayat 1 no.13/2003 

tentang ketenaga 

kerjaan). 

Kuesioner  Ordinal  

Variabel Dependen (Terikat) 

8. Hipertensi  Hipertensi dalam 

penelitian ini yaitu 

peningkatan 

1. Normal = jika 

tekanan darah 

responden kurang 

Tensimeter 

Digital 

Ordinal 
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tekanan darah 

sistolik lebih dari 

120/80 mmHg dan 

tekanan darah 

diastolic kurang 

dari 120/80 mmHg 

pada dua kali 

pengukuran dengan 

selang waktu lima 

menit dalam 

keadaan cukup 

istirahat atau 

tenang, dengan 

menggunakan alat 

tensimeter digital. 

 

dari ≥ 12/80 mmHg. 

2. Tidak normal = jika 

tekanan darah 

responden lebih ≤ 

120/80 mmHg. 

(Windo Wiria 

Dianata, 2015). 
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G. Kajian Pustaka 

Tabel 1.2 

Penelitian Sejenis Berdasarkan Judul Penelitian 

No Nama Peneliti Judul 

Penelitian 

Karakteristik Variabel 

Variabel Jenis 

Penelitian 
Sampel Hasil 

1 Leli Hesti 

Indriyanti , 

Puspita Kurnia 

Wangi , 

Kristina 

Simanjuntak 

Hubungan 

Paparan 

Kebisingan 

terhadap 

Peningkatan 

Tekanan 

Darah pada 

Pekerja 

Tahun 2019 

Usia, kebiasaan 

merokok, indeks 

masa tubuh, masa 

kerja, intensitas 

kebisingan, 

paparan 

kebisingan, 

penggunaan APD, 

Pemeriksaan 

Tekanan Darah. 

Cross sectional Total 

sampling 

sebanyak 104 

orang 

responden 

Data dikumpulkan melalui pemeriksaan fisik 

dan kuesioner. Analisis bivariat 

menggunakan uji Chi-Square menunjukkan 

bahwa intensitas kebisingan (p = 0.001), 

BMI (p = 0.001) dan kebiasaan merokok 

(p=0.006) adalah determinan independen 

untuk peningkatan tekanan darah. Responden 

yang terpapar bising lebih dari ≥85 dB 

memiliki 19.8 risiko hipertensi lebih besar 

dibandingkan dengan mereka yang terpapar 

kebisingan <85dB. Ada pola respon-paparan 

yang signifikan (P = 0.001) antara risiko 

hipertensi dan intensitas paparan kebisingan. 
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Studi ini menunjukkan bahwa paparan 

kebisingan di tempat kerja dapat 

meningkatkan risiko terhadap terjadinya 

peningkatan tekanan darah. 

2 Wahyu Ikhwan 

Nanda 

Mukhlish 

, Yohanes 

Sudarmanto,Mu

hammad Hasan 

Pengaruh 

Kebisingan 

Terhadap 

Tekanan 

Darah dan 

Nadi pada 

Pekerja 

Pabrik Kayu 

PT. Muroco 

Jember. 

Tahun 2018 

Usia, masa kerja, 

penggunaan APD, 

intensitas 

kebisigan, 

pengukran tekanan 

darah sistolik dan 

diastolic, deyut 

nadi 

Cross sectional Responden 

penelitian 

berjumlah 24 

orang yang 

diambil 

dengan teknik 

total 

sampling. 

Intensitas kebisingan dari 4 sektor kerja 

menunjukkan hasil yang beragam. Intensitas 

kebisingan terendah pada sektor produksi A 

yaitu 82,9 dB(A), sedangkan tertinggi pada 

sektor sawmill B yaitu 98,1 dB(A). Sebagian 

besar responden (66,7%) berusia 29-40 tahun 

dengan masa kerja responden (62,5%) 

kurang dari 2 tahun. Sebanyak 91,7% 

responden tidak memakai APT pada saat 

bekerja. Berdasarkan uji komparasi paired t-

test, didapatkan pengaruh paparan 

kebisingan akut antara sebelum dan setelah 

bekerja terhadap tekanan darah sistolik (p= 

<0,001), diastolik (p=0,049), dan denyut nadi 

(p=0,020). 
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3 Sofyan Hadi Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi kenaikan 

teknan darah 

pada pekerja 

yang terpajan 

kebisingan di 

PT “X” 

Indonesia 

Tahun 2014. 

Kebisingan, usia, 

masa kerja, status 

merokok, tekanan 

darah. 

Cross sectional  30 orang 

responden 

Hasil uji statistik menunjukkan terdapat 

hubungan yang signifikan antara dosis 

kebisingan (p-value=0,004) dan riwayat 

merokok (p-value=0,010) dengan kenaikan 

tekanan darah sistole sedangkan tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara 

masa kerja dan umur dengan kenaikan 

tekanan darah systole 

4 Septi Putri 

Kurniawati 

Intensitas 

kebisingan 

terhadap 

gangguan 

pendengaran 

dan keluhan 

tinnitus pada 

pekerja 

Usia pekerja, jenis 

kelamin, upaya 

membatasi diri 

dari paparan 

kebisingan di 

tempat kerja, 

riwayat merokok, 

masa kerja, lama 

Penelitian 

kuantitatif 

38 orang 

responden 

Berdasarkan hasil penelitian pada intensitas 

kebisingan terdapat usaha penggilingan 

melebihin NAB 88 dBA dengan waktu 

maksimal >4 jam/hari. dengan interval 

kebisingan 108,58-109,38 dBA sdgkan 

terndah pada interval kebsingan 107,77-

108,57 dBA. kemudian pda gangguan 

pendengaran tidak erdapat signifikan namun 
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penggilingan 

daging di 

kabupaten 

jember 

Tahun 2016. 

kerja, intensitas 

kebisingan. 

edapat hubungan yang signifikan pada 

keluhan tinitus pada maasa kerja, kebiasaan 

merokok, jenis kelamin dan upaya 

membatasi diri dari paparan kebisingan 

ditempa kerja. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Kebisingan  

1. Pengertian Kebisingan 

Kebisingan bisa didefinisikan sebagai suara yang tidak diinginkan yang 

dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pendengarnya. Bising dapat diartikan 

sebagai bunyi yang tidak dikehendaki yang bersumber dari aktivitas alam seperti 

bicara dan aktivitas buatan manusia seperti penggunaan mesin (Marisdayana et.al, 

2016). Menurut World Health Organization (WHO), kebisingan juga bisa 

diartikan sebagai suara apa saja yang sudah tidak diperlukan dan memiliki efek 

yang buruk untuk kualitas kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan (WHO, 2001). 

Djalante (2010) menambahkan bahwa polusi udara atau kebisingan dapat 

didefinisikan sebagai suara yang tidak dikehendaki dan mengganggu manusia. 

Sehingga beberapa kecil atau lembut suara yang terdengar, jika hal tersebut tidak 

diinginkan maka akan disebut mengganggu.  

Kebisingan adalah salah satu faktor fisik berupa bunyi yang dapat 

menimbulkan akibat buruk bagi kesehatan dan keselamatan kerja. Sedangkan 

dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia “Bising adalah semua 

suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat produksi dan atau 

alatalat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan 

pendengaran”. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebisingan 

adalah semua bunyi atau suara yang tidak dikehendaki yang dapat mengganggu 

kesehatan dan keselamatan (Anizar, 2009).  

Kepmen LH No 48. tahun 1996 juga menjelaskan bahwa kebisingan 

merupakan bunyi yang tidak diinginkan dari suatu usaha atau kegiatan dalam 

tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia 

dan kenyamanan lingkungan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan 6 

Nomor 718/Menkes/Per/XI/1987, kebisingan dapat diartikan sebagai terjadinya 
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bunyi yang tidak diinginkan sehingga menganggu dan atau dapat membahayakan 

kesehatan. 

Bunyi atau suara didengar sebagai rangsangan pada sel saraf pendengar 

dalam telinga oleh gelombang longitudinal yang ditimbulkan getaran dari sumber 

bunyi atau suara dan gelombang tersebut merambat melalui media udara atau 

penghantar lainnya dan manakala bunyi atau suara tersebut tidak dikehendaki oleh 

karena mengganggu atau timbul di luar kemampuan orang yang bersangkutan, 

maka bunyi-bunyian atau suara demikian dinyatakan sebagai kebisingan 

(Suma’mur, 2009). 

Jenis pekerjaan yang melibatkan paparan terhadap kebisingan antara lain 

pertambangan, pembuatan terowongan, mesin berat, penggalian (pengeboman, 

peledakan), mesin tekstil, dan uji coba mesin jet. Bising dapat didefinisikan 

sebagai bunyi yang tidak disukai, suara yang mengganggu atau bunyi yang 

menjengkelkan. Suara bising adalah suatu hal yang dihindari oleh siapapun, lebih-

lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan, karena konsentrasi pekerja akan dapat 

terganggu. Dengan terganggunya konsentrasi ini maka pekerjaan yang dilakukkan 

akan banyak timbul kesalahan ataupun kerusakan sehingga akan menimbulkan 

kerugian (Anizar, 2009) 

2. Nilai Ambang Batas (NAB) Kebisingan 

NAB kebisingan di tempat kerja adalah intensitas suara tertinggi yang 

merupakan nilai rata-rata, yang masih dapat diterima tenaga kerja tanpa 

mengakibatkan hilangnya daya dengar yang menetap untuk waktu kerja terus 

menerus tidak lebih dari 8 jam sehari dan 40 jam seminggu (Suma’mur P.K., 

1996). 

Tabel 2.1 

Nilai Ambang Batas Kebisingan 

 

No. Satuan Waktu Lama Pajanan 

Per-Hari 

Tingkat Kebisingan 

(dBA ) 
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1. 
Jam 

 

24 

16 

8 

4 

2 

1 

80 

82 

85 

88 

91 

94 

2. Menit 

30 

15 

7,5 

3,75 

1,88 

0,94 

30 

97 

100 

103 

106 

109 

112 

97 

3. 

 

 

 

 

 

 

Detik 

28,12 

14,04 

7,03 

3,75 

1,78 

0,88 

0,44 

0,22 

0.11 

115 

118 

121 

124 

127 

230 

127 

136 

139 

Sumber: Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP- 51 /MEN/1999 

 

Seperti diketahui, NAB kebisingan di tempat kerja yang berlaku di 

Indonesia adalah 85 dBA, sedangkan jumlah jenis pengukuran dan penilaian 

berkala ditentukan oleh sifat dan besarnya bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh 

kebisingan. Oleh karena itu, perlu diusahakan agar kebisingan di tempat kerja 

lebih rendah dari NAB tersebut, melalui tindakan teknis, dan apabila tidak 

mungkin dilakukan, pemakaian alat pelindung diri yang memenuhi syarat harus 

diadakan (Suma’mur P.K., 1996). 

 

3. Sumber Kebisingan  

Menurut M. Nasri (1997), sumber kebisingan dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga macam, yaitu: 

a. Mesin, yaitu kebisingan yang ditimbulkan akibat aktifitas mesin 

b. Vibrasi, yaitu kebisingan yang ditimbulkan akibat getaran yang diakibatkan 

aktifitas peralatan. 

c. Pressure-redusing valve (pergerakan udara, gas dan cairan), yaitu kebisingan 
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yang ditimbulkan akibat pergerakan dari udara, gas, likuid atau cairan, dalam 

kegiatan proses kerja industri. 

 

4. Jenis Kebisingan 

Menurut Suma’mur (1996), jenis-jenis kebisingan dapat dibedakan 

menjadi lima macam, yaitu: 

a. Kebisingan kontinyu dengan spektrum frekuensi yang luas (steadystate, 

wide band noise), misalnya mesin, kipas angin, dapur pijar dan lain-lain. 

b. Kebisingan kontinyu dengan spektrum frekuensi sempit (steady state, 

narrow band noise), misalnya gergaji sirkuler, katup gas dan lain-lain. 

c. Kebisingan terputus-terputus (intermittent), misalnya lalu-lintas, suara 

kapal terbang dilapanganudara. 

d. Kebisingan impulsif (impact or impulsive noise), seperti pukulantukul, 

tembakan bedil atau meriam, ledakan. 

e. Kebisingan impulsif berulang, misalnya mesin tempa diperusahaan. 

Berdasarkan pengaruhnya terhadap manusia, bising dapat dibagi 

menjadi 3 (tiga), yaitu: 

a. Bising yang mengganggu (Irritating noise), Intensitas tidak terlalukeras 

misalnya mendengkur. 

b. Bising yang menutupi (Masking noise), Merupakan bunyi yang menutupi 

pendengaran yang jelas. Secara tidak langsung bunyi ini akan 

membahayakan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, karena teriakan 

atau isyarat tanda bahaya tenggelam dalam bising dari sumber lain. 

c. Bising yang merusak (Damaging/Injurious noise), Bunyi yang 

intensitasnya melampaui nilai ambang batas. Bunyi ini jelas akan merusak 

atau menurunkan fungsi pendengaran. (Buchari, 2007). 

 

5. Recommended Exposure Limit (REL) 

Eksposur yang direkomendasikan NIOSH batas (REL) untuk pajanan 

kebisingan. REL yang tertulis adalah 85 dBA, sama dengan 8 jam per hari. 

Paparan di atas dan level tersebut dapat dianggap bahaya. 
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a. Exposure Leve dan Durasi 

Pekerjaan yang terdapat paparan kebisingan harus dikendalikan sehingga 

paparan pekerja kurang dari kombinasi tingkat pemaparan (L) dan durasi (T), 

sebagaimana dihitung dengan rumus berikut: 

8 

 T =      L-85  

23 

1) Weighted Average (TWA) 

REL untuk sebuah 8-jam shift kerja adalah 85 dBA TWA menggunakan 3- 

decibel (dB) nilai tukar. 

2) Daily Noise Dose 

Ketika pemaparan kebisingan sehari-hari terdiri dari periode yang berbeda 

tingkat kebisingan, dosis harian (D) tidak sama atau melebihi 100, seperti yang 

dihitung menurut rumus berikut: 

D = 100% × ( 
C1

T1
+

C2

T2
+

C3

T3
+⋯+

Cn

Tn
 ) 

Cn = Total waktu pemaparan pada tingkat kebisingan tertentu 

Tn = Pemaparan durasi yang kebisingan pada tingkat ini menjadi berbahaya. 

Dosis harian dapat diubah menjadi sebuah 8 hari TWA menurut rumus berikut: 

D = 85 + 10 log  ( 
𝐶1

𝑇1
+

C2

𝑇2!
+

C3

𝑇3
+ ⋯ +

Cn

𝑇𝑛 
 ) 

6. Ganggaun Akibat Kebisingan 

Gangguan yang ditimbulkan akibat kebisingan pada tenaga kerja bermacam- 

macam, mulai dari gangguan fisiologis dan gangguan psikologis sampai gangguan 

permanen sampai kehilangan pendengaran (A. Siswanto, 1990). Pengaruh- pengaruh 

negatif demikian adalah sebagai berikut: 

a. Gangguan Auditorial 

Dampak auditorial cukup banyak jenisnya dengan tingkat keparahan yang 

beragam, mulai bersifat sementara dan dapat disembuhkan atau sembuh dengan 

sendirinya (temporary threshold shift atau TTS) hingga permanen (permanent 



20 
 

 
 

threshold shift atau PTS). 

Gangguan auditorial merupakan faktor yang diduga lebih peka terhadap 

penurunan ketajaman pendengaran akibat paparan bising (Joko Suyono, 1995). 

Gangguan auditorial dapat diklasifikasikan berdasarkan letak atau posisi gangguan 

pendengaran pada sistem pendengaran manusia. Dikenal tiga jenis gangguan 

(hearing loss). 

1) Sensorineural Hearing Loss 

Sensorineural hearing loss diklasifikasikan sebagai masalah pada sistem 

sensor dan bukan masalah mekanis. Sensorineural Hearing Loss disebabkan 

oleh ketidakberesan pada bagian dalam telinga, khususnya kokhlea 

(Tambunan, 2005). 

2) Conductive Hearing Loss 

Jenis gangguan ini diklasifikasikan sebagai masalah mekanis (mecanical 

hearing loss) karena menyerang bagian luar dan tengah telinga pekerja, 

tepatnya selaput gendang telinga dan ketiga tulang utama (hammer, anvil dan 

stirrup) menjadi sulit atau tidak bisa bergetar. Akibatnya, pekerja menjadi 

agak sulit mendengar (Tambunan, 2005). Pada tuli konduktif tantangannya 

adalah mencari perawatan medis atau operasi untuk memperbaiki atau 

sekurang-kurangnya mempertajam pendengaran. Alasan hal ini adalah bahwa 

pada tuli konduktif, saraf pendengaran tetap normal, dan bila cacat pada 

mekanisme konduktif dapat diperbaiki, maka pendengaran akan kembali 

normal (Lilian Yuwono, 1995). 

3) Mixed Hearing Loss 

Jika kedua threshold konduksi menunjukkan adanya kehilangan atau 

gangguan pendengaran, namun porsi kehilangan lebih besar pada konduksi 

udara (Tambunan, 2005). 

b. Gangguan Nonauditorial 

Kebisingan dapat menimbulkan gangguan terhadap sistem jantung dan peredaran 

darah melalui mekanisme hormonal yang diproduksinya, yaitu hormon adrenalin 

yang dapat meningkatkan frekuensi detak jantung dan tekanan darah. Kejadian ini 

termasuk gangguan kardiovaskuler (Dwi P. Sasongko, 2000). Banyak penelitian 



21 
 

 
 

fisiologis menunjukkan bahwa pembukaan suara menghasilkan: 

1) Peningkatan tekanan darah. 

2) Akselarasi kecepatan jantung. 

3) Kontraksi pembuluh darah dari kulit. 

4) Peningkatan metabolisme. 

5) Penurunan organ pencernaan. 

c. Ketegangan otot meningkat. 

Semua reaksi ini merupakan gejala keadaan ketakutan yang meluas, yang 

disebabkan dan dikontrol oleh keadaan stimulasi yang meningkat dari sistem syaraf 

otomatis. Ini merupakan mekanisme pertahanan  yang  mempersiapkan seluruh 

tubuh dalam menghadapi kemungkinan bahaya, yang siap untuk melawan atau 

bertahan. (E. Granjeand, 1988). 

d. Gangguan Psikologi 

Kebisingan dapat menimbulkan gangguan psikologis seperti kejengkelan, 

kecemasan dan ketakutan. Gangguan psikologis akibat kebisingan tergantung pada 

intensitas, frekuensi, perioda, saat dan lama kejadian, kompleksitas spektrum atau 

kegaduhan dan ketidak teraturan kebisingan (Dwi P. Sasongko, dkk, 2000). 

Perasaan yang memberatkan yang disebabkan oleh suara merupakan pengaruh 

yang paling penting, karena mereka tersebar, dan mereka harus dianggap sebagai 

faktor yang menentukan dalam mengembangkan teknik dalam melawan suara, dan 

merumuskan peraturan melawannya (E. Granjeand, 1988). 

e. Gangguan Komunikasi 

Kebisingan bisa mengganggu percakapan sehingga mempengaruhi komunikasi 

yang sedang berlangsung (Dwi P. Sasongko, dkk, 2000). Untuk keperluan 

komunikasi ditempat kerja suatu perkataan yang di ucapakan baru dapat di pahami 

apabila intensitas ucapan paling sedikit 10 dB lebih tinggi dari latar belakang suara 

(Suma’mur P.K., 1991). 

f. Gangguan Tidur 

Kebisingan mengganggu tidur, orang tidur akan terbangun. Gangguan tidur yang 

terus menerus menjadi sebab penurunanproduktivitas tenaga kerja karena proses 

pemulihan keadaan tubuh tidak terjadi sebagaimana mestinya (Suma’mur P.K., 
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1991). Gangguan tidur akibat kebisingan adalah sebagai berikut: 

1) Terpapar 40 dB kemungkinan terbangun 5%. 

2) Pada 70 dB akan meningkat menjadi 30%. 

3) 100 dB manjadi 100% (A. Siswanto, 1990). 

  

7. Pengendalian Kebisingan 

Pendekatan yang paling sering dipakai dan yang dianjurkan dalam 

perundangan untuk pengendalian risiko adalah dengan menggunakan hirarki 

pengendalian (Tarwaka, 2008) : 

a. Eliminasi (Elimination) 

Eliminasi merupakan suatu pengendalian risiko yang bersifat permanen dan 

harus dicoba untuk diterapkan sebagai pilihan prioritas pertama. Eliminasi dapat 

dicapai dengan memindahkan obyek kerja atau sistem kerja yang berhubungan 

dengan tempat kerja yang kehadirannya pada batas yang tidak dapat diterima oleh 

ketentuan, peraturan, atau standar baku sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) yang diperkenankan. Eliminasi adalah cara pengendalian risiko yang paling 

baik, karena risiko terjadinya kecelakaan dan sakit akibat potensi bahaya ditiadakan. 

Namun pada prakteknya pengendalian dengan cara eliminasi banyak mengalami 

kendala karena keterkaitan antara sumber bahaya dan potensi bahaya saling 

berkaitan atau menjadi sebab dan akibat. 

b. Substitusi (Substitution) 

Pengendalian ini dimaksudkan untuk menggantikan bahan-bahan dan peralatan 

yang lebih berbahaya dengan bahan-bahan dan peralatan yang kurang berbahaya 

atau yang lebih aman, sehingga pemaparannya selalu dalam batas yang masih dapat 

diterima. 

c. Rekayasa Teknik (Engineering Control) 

Pengendalian ini termasuk merubah struktur obyek kerja untuk mencegah 

seseorang terpapar kepada potensi bahaya, seperti pemberian pengaman mesin, 

penutup ban berjalan, pembuatan cor beton (concrete) untuk menghindari adanya 

tumpahan oli/minyak (spill oil), dan sebagainya. 

d. Isolasi (Isolation) 
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Isolasi merupakan pengendalian risiko dengan cara memisahkan seseorang dari 

objek kerja, seperti menjalankan mesin-mesin produksi dari tempat tertutup (control 

room) menggunakan alat kendali otomatis (remote control). 

e. Pegendalian Administrasi (Administration Control) 

Pengendalian administrasi dilakukan dengan menyediakan suatu sistem kerja 

yang dapat mengurangi kemungkinan seseorang terpapar potensi bahaya. Metode ini 

sangat tergantung dari perilaku pekerjanya dan memerlukan pengawasan yang 

teratur untuk dipatuhinya pengendalian administrasi ini. Metode ini meliputi 

rekruitmen tenaga kerja baru sesuai jenis pekerjaan yang akan ditangani, pengaturan 

waktu kerja dan waktu istirahat, rotasi kerja untuk mengurangi kebosanan dan 

kejenuhan, penerapan prosedur kerja, pengaturan kembali jadwal kerja, training 

keahlian, dan training masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

f. Alat Pelindung Diri (Personal Protective Equipment) 

Alat Pelindung Diri (APD) secara umum merupakan sarana pengendalian yang 

digunakan untuk jangka pendek dan bersifat sementara saat sistem pengendalian 

yang lebih permanen belum dapat diterapkan. APD merupakan pilihan terakhir dari 

suatu sistem pengendalian risiko di tempat kerja. Hal ini disebabkan penggunaan 

APD mempunyai kelemahan antara lain : 

1) APD tidak menghilangkan risiko bahaya yang ada, tetapi hanya membatasi 

antara terpaparnya tubuh dengan potensi bahaya yang diterima. Bila 

penggunaan APD gagal, maka secara otomatis bahaya yang ada akan 

mengenai pekerja. 

2) Penggunaan APD dirasakan tidak nyaman, karena kekurangleluasaan gerak 

pada waktu kerja dan dirasakan adanya beban tambahan karena harus dipakai 

selama bekerja. 

Proteksi personal yang bisa diterapkan adalah penggunaan earplugs dan 

earmuffs. Menurut Mc Cormick dan Sanders (1987), terdapat 2 tipe APT, yaitu APT 

permanen (earmuffs, earplugs dan headphone) dan APT tidak permanen (sumbat 

telinga seperti kapas kering atau basah dan glassdown). Menurut Sembodo (2004), 

Selain sumbat telinga dan tutup telinga, untuk mengurangi kebisingan ada juga yang 

menggunakan helm. Jika sumbat telinga mampu mengurangi kebisingan 8 – 30 dBA 
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dan tutup telinga 25 – 40 dBA. 

g. Earmuffs 

Earmuffs terbuat dari karet dan plastik. Earmuffs bisa digunakan untuk intensitas 

tinggi (>95 dB), bisa melindungi seluruh telinga, ukurannya bisa disesuaikan untuk 

berbagai ukuran telinga, mudah diawasi dan walaupun terjadi infeksi pada telinga 

alat tetap dapat dipakai. Kekurangannya, penggunaan earmuffs menimbulkan 

ketidaknyamanan, rasa panas dan pusing, harga relatif lebih mahal, sukar dipasang 

pada kacamata dan helm, membatasi gerakan kepala dan kurang praktis karena 

ukurannya besar. Earmuffs lebih protektif daripada earplugs jika digunakan dengan 

tepat, tapi kurang efektif jika penggunaannya kurang pas dan pekerja menggunakan 

kaca mata. 

Gambar 2.1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ear Muff (Sumber: Varay Laborix, 2019) 

 

h. Earplugs 

Earplugs lebih nyaman dari earmuffs, berlaku untuk tingkat kebisingan sedang 

(80-95 dB) untuk waktu paparan 8 jam. Jenis earplugs ada bermacam-macam ada 

padat dan berongga. Bahannya terbuat dari karet lunak, karet keras, lilin, plastik 

atau kombinasi dari bahan-bahan tersebut. Keuntungan dari earplug adalah, mudah 

dibawa karena kecil lebih nyaman bila digunakan pada tempat yang panas, tidak 

membatasi gerakan kepala, lebih murah daripada earmuff, lebih mudah dipakai 

bersama dengan kacamata dan helm. Sedangkan kekurangan dari ear plug yaitu 

atenuasi lebih kecil, sukar mengontrol atau diawasi, saluran telingan lebihmudah 

terkena infeksi dan apabila sakit ear plug tidak dapat dipakai. 
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Gambar 2.2 

Earplug (Sumber: Daksana Bumi Teknik, 2019) 

Kondisi kerja tidak sehat akan mempengaruhi kehidupan seluruh anggota 

keluarga dalam agama sendiri telah dijelaskan bahwa kesehatan itu penting dan 

dibutuhkan, seperti halnya dijelaskan dalam Firman Allah swt Q.S Baqarah 2: 195 

yang berbunyi:  

َُُوأَنفِّق واُْ يك ۡمُإِّلَىُُلّلُِّٱفِّيَُسبِّيلِّ ُإِّّنُُلتّۡهل َكةُِّٱَوََلُت ۡلق واُْبِّأَۡيدِّ
ن ٓواْۚ  ُُلّلَُٱَوأَۡحسِّ

ُ بُّ نِّينَُٱي حِّ ۡحسِّ   ١٩٥ُُُۡلم 
Terjemahnya: 

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena 
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. 

 

Berdasarkan Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia, Karena 

berperang di jalan Allah membutuhkan harta dan biaya, maka Allah memerintahkan 

untuk berinfak demi menolong agama Allah dan membantu perjuangan jihad di 

jalan-Nya. Dan Allah juga melarang dari membahayakan diri yang dapat 

menjerumuskan dalam kematian akibat kebakhilan dan keengganan berinfak 

sehingga melemahkan perjuangan jihad di jalan Allah. Maka berinfaklah dengan 

baik dan ikhlaslah dalam beramal, sungguh Allah Mencintai orang-orang yang 

berbuat baik kepada diri sendiri dan umatnya. (Tafsirweb, 2002) 

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa dan janganlah kamu menjatuhakan dirimu 

sendiri ke dalam binasaan, hal ini berarti dimana seseorang yang tidak 

memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dibandingkan mencari nafkah sehingga 

mempengaruhi Kesehatan saat bekerja, maka alangkah baiknya dalam bekerja di 

jalankan dengan seimbang karena kesadaran diri dalam menggunakan alat 
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pelindung diri sangatlah penting. 

 

B.  Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi) 

1. Pengertian Tekanan Darah 

Menurut Pearce (2006), tekanan darah ialah kekuatan tekanan darah ke 

dinding pembuluh darah yang menampungnya. Tekanan ini berubah-ubah pada 

setiap tahap siklus jantung. Tekanan darah menunjukkan keadaan di mana tekanan 

yang dikenakan oleh darah pada pembuluh arteri ketika darah dipompa oleh jantung 

ke seluruh anggota tubuh, dengan kata lain tekanan darah juga berarti kekuatan 

yang dihasilkan oleh darah terhadap setiap satuan luas dinding pembuluh (Guyton 

dan Hall, 1997). 

2.  Tekanan Darah Sistolik dan Diastolik 

Tekanan darah dibedakan menjadi dua, yaitu tekanan sistolik dan tekanan 

diastolik. Tekanan sistolik merupakan tekanan pada pembuluh darah yang lebih 

besar ketika jantung berkontraksi, Tekanan sistolik menyatakan puncak tekanan 

yang dicapai selama jantung menguncup. Tekanan yang terjadi bila otot jantung 

berdenyut memompa untuk mendorong darah keluar melalui arteri, dimana tekanan 

ini berkisar antara 95 - 140 mmHg. Sedangkan tekanan diastolik merupakan tekanan 

yang terjadi ketika jantung rileks di antara tiap denyutan. Tekanan diastolik 

menyatakan tekanan terendah selama jantung mengembang, dimana tekanan ini 

berkisar antara 60 - 95 mmHg. 

3. Penggolongan Darah (Ganong, 1991) 

a. Tekanan Darah Normal 

Seorang dikatakan mempunyai tekanan darah normal bila catatan tekanan darah 

untuk sistolik < 140 mmHg dan diastole > 90 mmHg (Guyton dan Hall, 1997: 219). 

Nilai Tekanan Darah normal (dalam mmHg) : Pada usia 15-20 tahun keatas = 90-

120/60-80 mmHg, usia 30-40 tahun = 110-140/70-90 mmHg, dan usia 50 tahun = 

120-150/70-90 mmHg (Oktia Woro, 1999). 

b. Tekanan Darah Rendah 

Seseorang dikatakan mempunyai tekanan darah rendah bila catatan 

tekanan darah untuk yang normal tetap di bawah 100/60 mmHg, tekanan 



27 
 

 
 

sistolik <100 mmHg dan diastole > 60 mmHg (Watson, 2002)\ 

c. Tekanan Darah Tinggi 

Seseorang dikatakan mempunyai tekanan darah tinggi bila catatan tekanan 

darah untuk yang normal tetap di atas 100/90 mmHg, tekanan sistol > 140 mmHg 

dan diastole > 90 mmHg (Watson, 2002) 

4. Efek Kebisingan Terhadap Tekanan Darah 

Bising merupakan gangguan yang bersifat psikososial. Gangguan yang 

bersifat psikososial ini bila datang berulang-ulang terhadap pekerja akan 

menimbulkan reaksi siaga yang selalu mengikutsertakan naiknya aktivitas saraf 

simpatis yang dalam waktu tertentu dapat mengakibatkan kenaikan tekanan darah 

(Miller et al, 1969). 

Pada umumnya, bising bernada tinggi sangat mengganggu, apabila terputus-

putus atau datangnya tiba-tiba. Gangguan dapat berupa peningkatan tekanan darah 

(10 mmHg), nadi menjadi cepat naik, emosi meningkat, vaso kontruksi pembuluh 

darah naik, pucat, otot tegang atau metabolisme tubuh meningkat seperti keringat 

meningkat dan menjadi kurus (Astra Green company, 2002). 

Burns (1979) dalam penelitiannya dengan menggunakan alat photoelectric 

secara tidak langsung dapat mengukur perubahan volume darah perifer rata-rata 

dari jari-jari pada pemaparan suara jangka pendek. Hasilnya bahwa semakin tinggi 

intensitas suara pada pemaparan jangka pendek, vasokontriksi perifer makin berat 

dan maksimal dicapai pada intensitas suara 102 dB setelah pemaparan 10 detik. 

Penelitian di Bandara Munich oleh Evans, et all 1995, ditemukan kenaikan 

tekanan darah sistolik 3 mmHg yang dihubungkan dengan kebisingan penerbangan. 

Sedangkan penelitian evans, et all 1998, ditemukan ada kenaikan tekanan darah 

sistolik dan diastolik untuk komunitas yang terpajan sebesar 3,4 mmHg lebih besar 

dibanding grup kontrol.Penelitian statistik oleh Van Kempen terhadap banyak hasil 

studi efek kebisingan, mendapatkan adanya pengaruh dari pajanan kebisingan pada 

tekanan darah. Kenaikan signifikan secara statistik ditemukan untuk pajanan 

kebisingan lingkungan kerja, untuk tekanan darah sistolik 0,51 (0,01-1,00) mmHg/5 

dBA, sedangkan untuk diastolik kenaikannya tidak signifikan. 

Penelitian Rosenlund terhadap 2919 sampel penduduk yang tinggal di 
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sekitar Bandara Arlanda, Stockholm dengan lama tinggal paling sedikit 1 tahun dan 

berumur 19-80 tahun, menunjukkan bahwa pajanan kebisingan penerbangan bisa 

menjadi faktor risiko untuk terjadinya hipertensi. Penduduk yang tinggal sekitar 

bandara Arlanda dengan pajanan kebisingan kurang dari 55 dBA prevalensi 

hipertensinya sebesar 14% sedangkan penduduk yang tekanan pajanan kebisingan 

lebih dari 55 dBA prevalensi hipertensinya sebesar 20%. 

Menurut Schmidt, efek kebisingan terhadap manusia ada dua macam, yakni 

efek terhadap pendengaran yang disebut trauma akustik dan trauma bising, serta 

efek terhadap perubahan perilaku manusia (stres psikis) yang dapat tercetus sebagai 

gangguan psikosomatis, antara lain kenaikan kenaikan tekanan darah, jantung 

berdebar-debar, dan lain-lain. Bila kedua tersebut dihubungkan dengan fungsi alrm 

simpatis, maka stres psikis dapat merangsang hypotalamus bagian lateroposterior 

yang menjadi pusat ekssitasi, kemudian sinyal listrik dikirimkan melalui formasio 

retikularis ke pusat vasomotor di dalam sepertiga bagian bawah pons untuk 

selanjutnya melalui medulla spinalis menuju ke pusat saraf simpatis yaitu di 

substansia grisea motoneuron simpatis segmen cervical dan darah di sini dialirkan 

melalui saraf simpatis ke efektor dalam organ telinga dalam sehingga menyebabkan 

vasokontriksi arteri diinervasi. 

Secara garis besar mekanisme gangguan vaskularisassi pada hiperstimulasi 

bising dapat dikemukakan sebagai berikut. Pada hiperstimulasi bising bisa terjadi 

kegiatan komponen-komponen dalam organ auditoria yang berkewajiban 

meneruskan rangsang sampai ke pusat meningkat. Peningkatan kegiatan ini 

membutuhkan energi yang terutama didapat dari metabolisme glucose secara aerob. 

Dengan demikian, metabolisme ini membutuhkan penyediaan oksigen, sehingga 

metabolisme di semua komponen auditoria yang mengambil bagian dari impuls 

saraf sangat meningkat. Setiap peningkatan metabolisme dalam sel-sel jaringan 

selalu diikuti peningkatan aliran darah kejaringan itu secara akut. Sebagai hasil 

akhir, terjadi pengurangan tonus aktif pada otot dinding vaskuler dan sifat 

kontraktil pada endotel kapiler yang menyebabkan vasodilatasi baik arteriole, 

venule, metarteriole, sfingter prakapiler, maupun kapiler. Disamping pengaturan 

tersebut diatas, ada pengaturan aliran darah setempat jangka panjang, yaitu terjadi 
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rekontruksi vaskularisasi jaringan secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan 

jaringan itu terhadap oksigen dan zat- zat gizi sehingga unkuran pembuluh darah di 

tempat itu bertambah. Keadaan ini dipacu oleh perangsangan yang terus menerus 

berhari-hari sampai bertahun-tahun pada jaringan/organ, seperti hiperstimulasi 

bising pada organ auditoria. 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Naiknya Tekanan Darah 

a. Kebisingan dan Alat pelindung 

Kebisingan adalah suara yang tidak dikehendaki, maka dari itu kebisingan sering 

mengganggu walaupun terhadap variasi dalam besarnya gangguan atas jenis dan 

kekerasan suatu kebisingan. Pada umumnya kebisingan bernada tinggi sangat 

mengganggu, lebih-lebih yang terputus- putus / yang datangnya secara tiba-tiba dan 

tidak terduga (Suma’mur, 1994), dan semakin bahaya lagi jika tidak diikuti dengan 

penggunaan alat pelindung telinga. 

Ambang batas keamanan yang direkomendasikan oleh Occupational Safety and 

Health Administration (OSHA) dan organisasi kesehatan dunia (WHO) dan mengacu 

pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP- 51/MEN/1999, tentang baku mutu 

tingkat kebisingan, yaitu intensitas kebisingan rata-rata tidak boleh lebih dari 85 dB 

selama 8 jam per hari atau 40 jam seminggu. 

Sebagian besar dari penelitian di laboratorium, bahwa kebisingan dapat merusak 

performa pekerja, dapat memperlambat latihan pada memori ingatan, mempengaruhi 

proses selektivitas dalam memori dan pemilihan strategi dalam melaksanakan tugas 

pekerjaan. Kebisingan ini juga dapat mengganggu perhatian, sehingga konsentrasi 

dan kesigapan mental menurun. Efek pada persyarafan otonom terlihat sebagai 

kenaikan tekanan darah, percepatan denyut jantung, pengerutan pembuluh darah 

kulit, bertambah cepatnya metabolisme, menurunnya aktivitas alat pencernaan. 

Kebisingan dapat mempengaruhi kesehatan terhadap fungsi tubuh yang menyebabkan 

peningkatan tekanan darah dan berupa peningkatan sensitivitas tubuh seperti 

peningkatan sistem kardiovaskuler dalam bentuk kenaikan tekanan darah dan 

peningkatan denyut jantung (Candra, 2007). 

Menurut Cohen (1997) dan Miller (1974) menyatakan bahwa akibat kebisingan 

terhadap kesehatan fisik secara umum dapat meningkatkan tekanan darah, gangguan 
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pencernaan. Sedangkan terhadap kesehatan mental dapat menimbulkan sakit kepala, 

rasa mual. Kebisingan mengurangi efisiensi dari banyak tugas, meningkatkan tekanan 

darah, dan menurunkan volume aliran darah. Saat tidur dapat menyebabkan 

perubahan electroencephalograms dan sirkulasi darah tanpa merasakannya. 

Pengulangan paparan yang terus menerus dapat mempercepat perkembangan 

perubahan struktur vascular pembuluh perifer sehingga menghasilkan kenaikan 

tekanan darah yang menetap sampai menuju tingkat hipertensi. 

Kebisingan akibat suara-suara keras yang ditimbulkan dari mesin pabrik yang 

terus-menerus, akan mengganggu proses fisiologis jaringan otot dalam tubuh manusia 

dan akan memicu emosi yang tidak stabil. ketidakstabilan emosi mengakibatkan 

seseorang mudah mengalami stress, apalagi jika ditambah dengan penyempitan 

pembuluh darah, maka dapat memacu jantung untuk bekerja lebih keras memompa 

darah ke seluruh tubuh. Dalam waktu yang lama, tekanan darah akan naik, dan hal 

inilah yang dapat menimbulkan penyakit hipertensi (Van Kempen, dkk: 

2002).Penelitian Andriukin (1961) menemukan bahwa pada tenaga kerja bagian 

mesin bubut di Moskwa dengan intensitas bising 93 dBA. Didapatkan hasil bahwa 

tenaga kerja yang terpapar kebisingan tekanan darahnya dua kali lebih tinggi dari 

pada kelompok pekerja yang tidak terpapar kebisingan. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Eni Hastuti (2005) bahwa intensitas 

kebisingan berpengaruh terhadap naiknya tekanan darah dengan nilai Pvalue = 0,025 

untuk sistol dan Pvalue = 0,033 untuk diastol. 

Selain itu, terdapat perbedaan rata-rata tekanan darah sistolik-diastolik setelah 

bekerja antara saat tidak memakai earplug dan pada saat memakai earplug, dimana 

rata-rata tekanan darah sistolik-diastolik setelah bekerja pada saat earplug telah 

dipakai lebih rendah 14,6/6,6 mmHg daripada ketika tidak memakai earplug 

(Hidayat, S, 2005). 

b. Masa kerja 

Gangguan akibat bising akan mudah dialami oleh tenaga kerja yang bekerja 

dengan masa kerja yang lebih lama, karena semakin lama tenaga kerja bekerja pada 

bagian dengan tingkat kebisingan yang tinggi, maka semakin tinggi resiko terpapar 

oleh kebisingan. 
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Banyak penelitian membuktikan kebisingan dalam jangka waktu lama akan 

menaikkan risiko penyakit yang berhubungan dengan kenaikan tekanan darah seperti 

hipertensi, stroke dan jantung. Penelitian Rosenlund, Stockholm 2001, menemukan 

bahwa penduduk dengan kebisingan prevalensinya 20% dibandingkan dengan daerah 

tenang yang hanya 14%. 

Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Eni Hastuti (2005) bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara masa kerja terhadap kenaikan tekanan darah dengan 

nilai Pvalue = 0,013 untuk sistol dan Pvalue = 0,045 untuk diastol. Dimana pada 

pekerja dengan masa kerja lebih dari 10 tahun berisiko kenaikan tekanan darah sistol 

sebesar 2,150 kali dan kenaikan tekanan darah diastol sebesar 1,737 kali dibanding 

pekerja dengan masa kerja kurang dari atau sama dengan 10 tahun. 

c. Usia 

Bertambahnya usia menyebabkan kelenturan atau elastisitas pembuluh darah 

semakin berkurang. Ketika denyut jantung meningkat dikarenakan sistem saraf yang 

dirangsang oleh kebisingan, maka pembuluh darah kurang bisa melebar dikarenakan 

berkurangnya elastisitasnya, sehingga kenaikan tekanan darah akan lebih tinggi. 

Tekanan darah akan naik terus perlahan- lahan seiring dengan bertambahnya usia, dan 

akan naik tajam setelah usia 40 tahun. Semakin tua usia seseorang maka tekanan sistol 

semakin tinggi. Biasanya dihubungkan dengan timbulnya arteriosclerosis (Guyton dan 

Hall, 1997). 

d. Jenis Kelamin 

Pada wanita sebelum menopause 5-10 mmHg lebih rendah dari pria seusianya, 

tetapi setelah menopause tekanan darahnya lebih meningkat (Evelyn c Pearce, 1997). 

e. Riwayat Penyakit 

Riwayat keluarga menunjukkan adanya tekanan darah yang meninggi merupakan 

faktor risiko paling kuat bagi seseorang untuk menghidap hipertensi di masa depan. 

Hal ini dibuktikan oleh (Lina Dwi Yoga Pramana, dkk, 2016) dalam penelitiannya 

bahwa hasil uji statistk diperoleh nilai p=0,003 >0,05, maka hubungan riwayat 

penyakit dengan tingkat Hipertensi sangat signifikan. 

f. Jam Kerja/Hari 

Berdasarkan Permenaker No.13 tahun 2011 tentang nilai Ambang batas Faktor 
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Fisika dan Faktor Kimia ditempat kerja, dijeskan dengan pemaparan suara 85 dB 

waktu yang diperolehkan maksimal 4 jam kerja perhari. pekerja berisiko mengalami 

gangguan pendengaran jika bekerja lebih dari 8 jam perhari dengan intensitas bising 

yang melebihi NAB. lama pajanan memiliki hubungan yang signifikan terhadap gejala 

hipertensi hal ini, di buktikan dengan penelitian (Eddy Harianto dan Hadi Pratomo, 

2013) bahwa setelah diuji statistik didapatkan nilai p=0.090 nilai POR=0,52 (95% 

CI=0,29-0,95). sekitar 17,61% pekerja yang tidak terpajan kebisingan mengalami 

hipertensi, sedangkan pekerja yang terpajan kebisingan sebanyak 25,25% menglami 

hipertensi pada pekerja pelabuhan di wilayah kantor kesehatan pelabuhan kelas II 

tarakan yang berusia lebih dari 24 tahun. 
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C. Kerangka Teori 
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Gambar 2.3 Teori Modifikasi dari Shargodorosky (2010), Figueiredo et al. (2010), 

Miristha (2009), Tantana (2014), Kusumawati (2012), Arini (2005) 
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D. Karangka Konsep   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

   = variabel Independen  

 

   = variabel Dependen  

 

Gambar 2.4 Karangka Konsep 

 

 

 

Faktor Individu 

1. Usia Pekerja 

2. Jenis Kelamin 

3. Alat pelindung diri 

4. Riwayat penyakit 

 

Hipertensi 

Karakteristik Pekerja 

1. Masa kerja 

2. Jam kerja/hari 

3. Intensitas kebisingan  



 
 

35 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

analitik dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian analitik ini digunakan untuk 

menggambarkan hubungan, memprediksi hubungan antara variable bebas dan 

variable terkait (Notoamodjo, 2012). Pada penelitian ini peneliti ingin mengkaji 

risiko yang berhubungan dengan hipertensi pada pekerja penggilingan daging di 

Pasar Induk Minasamaupa Kabupate Gowa. Berdasarkan waktu, penelitian ini 

termasuk dalam penelitian Cross Sectonal yaitu suatu penelitian yang digunakan 

untuk mempelajari dinamika korelasi anatara faktor-faktor risiko dengan efek, 

dengan cara pendekatan atau pengumpulan data sekaligus pada saat itu juga. 

Artinya, setiap subjek penelitian hanya diobservasi sekali saja dan pengukuran 

dilakukan terhadap status karakter atau variabel saja pada saat pemeriksaan. Hal 

ini tidak berarti bahwa semua subjek penelitian diamati pada suatu subjek yang 

sama (Notoatmodjo, 2012). 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020. 

2. Tempat penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten 

Gowa tahun 2020. 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah sekelompok subjek yang menjadi sasaran penelitian 

(Nursalam, 2011). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

pekerja yang terpapar kebisingan di penggilingan daging Pasar Induk 

Minasamaupa Kabupaten Gowa, berjumlahkan sebanyak 43 orang pekerja 

berdasarkan hasil observasi lapangan. 
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2. Sampel  

Teknik sampling atau sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih 

dengan sampling tertentu untuk dapat mewakili populasi (Notoatmojo, 2010). 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja yang bekerja di 

penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa kabupaten Gowa. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber 

asli disini diartikan sebagai sumber pertama dari mana data tersebut diperoleh 

(Kandary, 2010). Data primer yang dibutuhkan pada penelitian ini diambil dengan 

pengukuran langsung. Pengukuran kebisingan dilakukan menggunakan alat Sound 

Level Meter. Pengukurannya sebagai berikut: 

a. Melakukan kalibrasi sebelum alat Sound Level Meter digunakan untuk 

mengukur kebisingan, agar menghasilkan data yang valid. 

b. Mengukur kebisingan di lingkungan kerja. 

c. Angka yang terlihat pada layar atau display dicatat setiap 5 detik dan 

pengukuran dilakukan selama 10 menit untuk setiap titik. 

d. Setelah selesai alat di matikan dengan menekan tombol “OFF”. 

e. Setelah mengetahui besarnya tingkat kebisingan, maka dihitung pula seberapa 

besar waktu yang diperoleh untuk para pekerja yang terpapar pada tingkat 

kebisingan tersebut. Untuk menghitungnya menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

    8 

T =       L-85 

    23 

f. Setelah mendapatkan waktu paparan yang dibolehkan, maka sudah bisa 

dihitung dosis yang diterima pekerja pada masing-masing lokasi/station. 

Perhitungan dosis tersebut menggunakan rumus sebagai berikut : 

D=100% × ( 
C1

T1
+

C2

T2
+

C3

T3
+⋯+

Cn

Tn
 ) 
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Selanjutnya untuk pengukuran tekanan darah menggunakan alat 

Tensimeter. Pengukurannya sebagai berikut: 

a. Saat diperiksa, pekerja duduk dengan santai, sebaiknya pengukuran dilakukan 

beberapa menit setelah duduk dan dalam ruangan yang tenang. 

b. Lengan yang diukur harus dalam keadaan bebas (tidak tertutup pakaian yang 

ketat di bagian lengan), sehingga manset dapat terlihat dengan baik. 

c. Memilih manset yang baik, yaitu manset yang dapat melilit 40% lengan atas 

bagian tengah. Pemakaian manset berukuran standar pada lengan yang 

berukuran besar dapat mempengaruhi pembacaan tekanan darah. Sehingga 

sebaiknya jangan memaksakan manset pada lengan yang berukuran besar. 

d. Lilitkan manset pada tengah lengan ke atas dengan bola manset berada di 

tengah arteri brachialis, dan batas bawah manset dengan siku kurang lebih 1 

inci (sekitar 2,5 cm) di atas lipat siku. 

e. Pastikan manset sejajar dengan posisi jantung 

f. Pompa tensimeter sampai manset mengembang dan catat tekanan saat bunyi 

denyut nadi terdengar jelas. Pompa kembali sampai kurang lebih 30 mmHg 

diatas tekanan ini. 

g. Lepaskan pompa perlahan sekitar 2-3 mmHg, dan catat tekanan darah bunyi 

nadi kembali terdengar. 

h. Lepaskan pompa dan tunggu sekiat 30 detik kemudian memompa kembali 

sampai denyut terdengar lagi. 

i. Catat hasil tekanan darah sistolik dan diastolik. Untuk pembacaan sistolik, 

catat di mana denyut terdengar sebanyak 2 kali secara berurutan untuk 

pertama kali setelah pompa dilepaskan. Untuk pembacaan diastolic, catat saat 

denyut menghilang (tidak terdengar lagi). 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak 

langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis 

(Kateglo, 2010). Data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian ini berasal dari 

data observasi seperti usia, masa kerja, jenis kelamin, rewayat penyakit, 

penggunaan APD dan intesnitas kebisingan. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kuesioner Terstruktur 

Adalah alat yang digunakan untuk mewawancarai, dalam rangka 

mengumpulkan data penelitian. 

2. Sound Level Meter 

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran, guna 

mengetahui tingkat kebisingan di lingkungan kerja di Pasar Induk Minasamaupa 

Kabupaten Gowa. 

3. Tensimeter   

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran tekanan darah 

pada pekerja di penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa kabupaten 

Gowa. 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data  

Teknik Pengolahan Data primer yang sudah terkumpul, dilakukan 

pengolahan data secarastatistik. Pengolahan data terdiri dari beberapa tahapan 

yang harus dilakukan untuk dilakukan uji, analisis dan interpretasi data. Adapun 

tahapannya sebagai berikut: 

a. Editing 

Pengecekan data untuk kelengkapan data, kesinambungan data, keseragaman 

data sehingga validitas data dapat terjamin. 

b. Coding 

Dilakukan untuk memudahkan dalam pengolahan data serta menjadi 

kerahasiaan identitas responden. 

c. Scoring  

Dilakukan untuk memberikan skor terhadap variabel yang akan dianalisis 

d. Cleaning 
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Data yang dikumpulkan kemudian dilaksanakan cleaning (pembersihan) data, 

artinya sebelum dilakukan pengolahan, dilakukan pengecekan data agar tidak 

terdapat data yang tidak diperlukan. 

2. Analisis Data 

Analisis data dilakukan menggunakan uji statistic dengan menggunakan 

komputerisasi. Analisis data tersebut meliputi:  

a. Analisis Univariat  

Hasil penelitian akan dideskripsikan dengan menggunakan tabel distribusi 

frekuensi dan analisis persentase. 

b. Analisis Bivariat  

Analisis Bivariat dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

variabel dependen dan independen. Dilakukan untuk mengetahui kemaknaan 

hubungan, ada tidaknya faktor resiko antara variable bebas dan variable terikat 

secara satu persatu. Uji statistic yang digunakan untuk membantu analisi adalah 

uji Chi Square, dengan tabulasi silang 2x2 dan derajat kepercayaan 95% (0,05). 

Rumus chi square yaitu: 

X² = (0-E)² 

E 

Df=(k-1)(b-1) 

Keterangan: 

X²  = Chi square yang dicari 

0  = Nilai yang diamati 

E  = Nilai yang diharapkan 

df  = Derajat kebebasan 

k  = Jumlah kolom 

b  = Jumlah baris  

Interpretasi  

1) Jika Pvalue >0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti tidak ada 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. 
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2) Jika Pvalue <0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti  ada 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. 

Rumus risk yaitu: 

                A 

     RP =           A+B 

                      C 

CD 

Interpretasi   

1) Jika nilai RP > 1 maka variabel independen berisiko terhadap variabel 

dependen. 

2) Jika nilai RP < 1 maka variabel independen protektif (melindungi)  

terhadap variabel dependen. 

3) Jika nilai RP = 1 maka variabel independen tidak berisiko terhadap 

variabel dependen. 

 

G. Penyajian Data 

Hasil pengolahan data tersebut disajikan dalam bentuk diagram, grafik, 

tabel distribusi frekuensi dan persentase serta tabulasi silang antara variabel 

dependen dan independen, disertai interpretasi data. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Pasar Induk Minasamaupa 

1. Sejarah Pasar Induk Minasamaupa 

  Pasar Induk Minasamaupa berdiri sejak tahun 1994, pada tahun sekitar 

1996 pasar ini bernama Pasar sore di kompleks terminal kemudian pada tahun 

2010 dibagun pasar Modern dengan nama Pasar Induk Minasamaupa. Secara 

goegrafis Pasar Induk Minasamupa adalah salah satu pasar yang terletak di daerah 

perkotaan di Kabupaten Gowa, tepatnya terletak di Jalan Usman Salengke 

Kelurahan. Tombolo Balang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Jumlah 

Lods adalah 963, Kios 1.106, Lapak ± 500 buah. Pasar ini merupakan pasar induk 

dimana terdapat berbagai macam degangan yang dijual belikan disana. Pasar ini 

merupakan naungan dari Dinas Perdastri Kab.Gowa. Pasar Induk Minasamupa 

merupakan pasar yang terbesar di Kabupaten Gowa dengan batas wilayahnya 

sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Poros Malino. 

b. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Poros Pallangga (jembatan kembar). 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Swadaya 

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Tirta Jeneberang dan Sungai 

Je’neberang. 

 

2. Visi & Misi  

Adapun visi Dinas Perdastri “meningkatkan kualitas sector industry dan 

perdagangan berbasis ekonomi”. 

Adapun misinya adalah sebagai berikut: 

a. Menigkatkan perdagangan yang efektif dan berkualitas. 

b. Menigktakan potensi usaha mikro dalam penguatan kelembagaan dan 

perekonomian masyarakat. 
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c. Meningkatkan pembinaan industry kecil dan menengah dengan menitik 

beratkan pada pemanfaatan sumber daya lokal serta optimalisasi pemanfaatan 

industry Gowa. 

d. Meningkatakan kualitas profesionalisme sumber daya aparatur dan disiplin 

kerja serta tata kelola. 

 

3. Struktur Organisasi  

STRUKTUR ORGANISASI PASAR INDUK MINASAMAUPA KECAMATAN 

SOMBA OPU KAB.GOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa memiliki banyak unit 

UMKM dari total unit usaha yang ada di Pasar Induk Minasamaupa. Hampir 56% 

dari total UMKM Pasar Induk Minasamaupa bergerak dibidang usaha kuliner atau 

industry makanan, didalamnya tentu terdapat berbagai jenis usaha seperti penjual 
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bakso, empek-empek dan sosis yang menggunakan bahan baku daging giling. 

Umunya para pedagang tersebut merupakan pedagang kecil yang tidak memiliki 

mesin giling daging dengan kapasitascukup sehingga mereka harus membeli 

daging giling di Pasar. Rata-rata kebutuhan daging giling dari pedagang kecil 

tersebut sekitar 10 kg per hari. Mesin pengiling yang pemasaran untuk kapasitas 

kecil kebanyakan masih menual sehingga proses pengilingannya membutuhkan 

waktu yang lama. Mesin giling (meat grinder) ialah suatu mesin yang berfungsi 

untuk menghaluskan dan melembutkan daging yang akan digunkan sebagai bahan 

makanan atau campuran makanan. Daging yang belum digiling biasanya 

berbentuk potongan-potongan kecil yang tidak dapat dicampur dengan bahan lain 

dalam suatu adonan makanan, sehingga dibutuhkan proses penghalusan lebih dulu 

untuk memudahkan percampuran daging. Oleh karenanya, hasil penggilingan 

daging akan menentukan tekstur makanan.  

Pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa sebagian 

besar pekerja sudah lama menekuni pekerjaan penggilingan daging karena 

diturunkan dari nenek moyang mereka. Perlatan yang digunakan adalah peralatan 

yang sudah modern sehingga dalam melakukan pekerjaan menjadi mudah.Waktu 

pengoprasian dimulai pada pukul 01.00 malam hingga 12.00 siang, untuk waktu 

istirahat, rata-rata pekerja penggilingan daging beristirahat selama 1 jam namun 

jika orderan yang masuk lebih banyak pekerja tidak menggunkan waktu 

istirahatnya. Penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa merupakakan 

usaha mikro dimana usaha mereka adalah industri kecil yang terdiri satu orang 

kepala usaha dan yang lainnya adalah pekerjanya yang sebagaian besar 

pekerjanya adalah laki-laki. Lingkungan kerja penggilingan daging bagunan yang 

terbentuk dari seng dan kayu (balok) dengan skat satu dinding dengan tokoh 

sebelahnya, kemudian semua proses kerja dilakukan dalam ruangan tersebut 

sehingga bunyi mesin menyatu dan membetuk suara bising yang mersahkan. 
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B. Hasil Penelitian  

1. Karakteristik Responden  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebisingan terhadap 

tekanan darah tinggi pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk 

Minasamaupa Kabupaten Gowa Tahun 2020. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis kuantitatif yang 

bersifat analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional, penelitian ini 

dilakukan dengan wawancara,observasi,pengukuran kebisingan, pengukuran 

tekanan darah dan pengamatan langsung dilapangan mengenai pengaruh 

penggilingan daging terhadap kenaikan tekanan darah tinggi pada pekerja 

penggilingan daging.  

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan total sampling dimana semua jumlah populasi menjadi sampel yaitu 

sebesar 47 responden kemudian, pengelolah data dilakukan dengan cara 

menggunakan aplikasi SPSS 16 For Windows. Karakteristik responden meliputi 

masa kerja, jam kerja/hari, dan intesitas kebisingan, kemudian factor individu 

melupiti usia pekerja, jenis kelamin, alat pelindung diri, dan riwayat penyakit, 

berdasarkan data yang diperolehdari pengumpulan data dan pengelolahan data 

yang dilakukan, maka hasil yang diperoleh sebagai berikut : 

Table 4.1 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Berdasarkan Usia Pekerja Dan Jenis 

Kelamin Pada Pekerja Pengilingan Daging Di Pasar Induk Minasamaupa 

Kabupaten Gowa Tahun 2020 

Sumber: Data Primer Tahun 2020 

 

Karakteristik 

Responden 
Kategori 

Jumlah 

(n) 

Presentase 

(%) 

Usia Pekerja 

 

Total  

≤ 24 Tahun 

≥ 24 Tahun 

3 

40 

43 

7,0 

93,0 

100,0 

Jenis Kelamin 

 

Total 

Laki-laki 

Perempuan 

32 

11 

43 

74,4 

25,6 

100,0 
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Berdasarkan hasil karakteristik responden sebanyak 43 responden, 

diketahui bahwa responden yang berusia < 20 tahun sebanyak 3 orang (7,0), dan 

usia ≥ 20 tahun sebanyak 40 orang (93,0). Responden dengan jenis kelamin laki-

laki sebanyak 32 orang (74,4) dan perempuan sebanyak 11 orang (25,6). 

 

2. Hasil Univariat 

 Variabel dependen pada penelitian ini adalah tekanan darah tinggi (Hipertensi) 

dengan melihat hasil pengukuran tekanan darah pekerja sedangkan variable 

independen adalah usia pekerja, jenis kelamin, alat pelindung diri, riwayat 

penyakit, masa kerja, jamkerja/hari, intensitas kebisingan. Uji yang dilakukan 

dengan menggunakan analisis univariat untuk mengetahui distribusi frekuensi 

setiap variabel dependen dan independen yang diteliti. 

 

Table 4.2 

Distribusi frekuensi faktor individu pada pekerja 

pengilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa 

Kabupaten Gowa Tahun 2020 

 
Tekanan Darah (Hiertensi) pada penelitian ini adalah hasil ukur alat tensi 

meter digital yang digunakan penelitian dengan menggunakan alat tensi meter 

 

Karakteristik 

Individu  
Kategori Jumlah (n) 

Presntase 

(%) 

Hipertensi 

 

Total  

Normal 

Tidak Normal 

 

6 

37 

43 

14,0 

86,0 

100,0 

Usia 

 

Total  

≤ 20 Tahun 

≥ 20 Tahun 

3 

40 

43 

7,0 

93,0 

100,0 

Jenis Kelamin 

 

Total  

Laki-laki 

Perempuan 

32 

11 

43 

74,4 

25,6 

100,0 

Alat Pelindung Diri 

 

Total 

Memakai 

Tidak Memakai 

4 

39 

43 

93 

90,7 

100,0 

Riwayat Penyakit 

 

Total  

Ada 

Tidak Ada 

28 

15 

43 

65,1 

34,9 

100,0 
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digital dengan bantuan petugas medis. Berdasarkan hasil penelitian karakteristik 

tekanan darah pekerja penggilingan daging didapatkan hasil sebagai berikut. 

menunjukkan bahwa responden dengan tekanan darah normal sebanyak 6 orang 

(14,0%), sedangkan responden yang memiliki tekanan darah tidak normal adalah 

sebanyak 37 orang (86,0%) dari 43 responden yang bekerja sebagai penggiling 

daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa tahun 2020. 

Distribusi frekuensi (usia) pada pekerja penggilingan daging di Pasar 

Induk Minasamupa Kabupaten Gowa Tahun 2020, Berdasarkan tabel 4.5 

didapatkan distribusi frekuensi usia pada pekerja penggilingan daging di Pasar 

Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa tahun 2020 yaitu umur < 24 tahun 

sebanyak 3 orang (7,0 %) sedangkan umur ≥ 24 tahun sebanyak 40 orang (93,0%) 

dari total responden sebesar 43 orang. 

Distribusi frekuensi (jenis kelamin) pada pekerja penggilingan daging di 

Pasar Induk Minasamupa Kabupaten Gowa Tahun 2020 didapatkan distribusi 

frekuensi jenis kelamin pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk 

Minasamaupa Kabupaten Gowa tahun 2020 yaitu jenis kelamin laki-laki sebanyak 

32 orang (74,4 %) sedangkan perempuan sebanyak 11 orang (25,6 %) dari total 

responden sebesar 43 orang. 

Distribusi frekuensi (Alat Pelindung Diri) pada pekerja penggilingan 

daging di Pasar Induk Minasamupa Kabupaten Gowa Tahun 2020, didapatkan 

distribusi frekuensi alat pelindung diri pada pekerja penggilingan daging di Pasar 

Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa tahun 2020 yaitu menunjukkan bahwa 

terdapat 4 atau (93%) responden memakai alat pelindung diri dan 39 atau (90,7%) 

resonden yang tidak menggunakan alat pelindung diri dari 43 responden. 

Distribusi frekuensi (riwayat penyakit) pada pekerja penggilingan daging 

di Pasar Induk Minasamupa Kabupaten Gowa Tahun 2020, didapatkan distribusi 

frekuensi riwayat penyakit pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk 

Minasamaupa Kabupaten Gowa tahun 2020 yaitu sebanyak 28 orang (65,1%) 
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sedangkan perempuan sebanyak 10 orang (34,9%) dari total responden sebesar 43 

orang. 

Tabel 4.3 

Distribusi frekuensi karakteristik pekerja  

pada pekerja pengilingan daging di Pasar Induk 

Minasamaupa Kabupaten Gowa Tahun 2020 

 

Distribusi frekuensi (masa kerja) pada pekerja penggilingan daging di 

Pasar Induk Minasamupa Kabupaten Gowa Tahun 2020, didapatkan distribusi 

frekuensi masa kerja pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk 

Minasamaupa Kabupaten Gowa tahun 2020 yaitu ≤ 2 tahun sebanyak 2 orang 

(4,7%) sedangkan ≥ 2 tahun sebanyak 41 orang (95,3 %) dari total responden 

sebesar 43 orang. 

Distribusi frekuensi (jam kerja/hari) pada pekerja penggilingan daging di 

Pasar Induk Minasamupa Kabupaten Gowa Tahun 2020, didapatkan distribusi 

frekuensi jam kerja/hari pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk 

Minasamaupa Kabupaten Gowa tahun 2020 yaitu ≤ 8 jam sebanyak 3 orang (7,0 

%) sedangkan ≥ 8 tahun sebanyak 40 orang (93,0 %) dari total responden sebesar 

43 orang. 

Distribusi frekuensi (intensitas kebisingan) didalam penelitian ini 

menggunakan sound level meter untuk mengukur tingkat kebisigan ditepampat 

kerja pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamupa Kabupaten 

Gowa Tahun 2020, didapatkan distribusi frekuensi intensitas kebisingan pada 

pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa tahun 

Karakteristik 

Pekerja 
Kategori 

Jumlah 

(n) 

Presentase 

(%) 

Masa Kerja 

 

Total  

≤ 2 Tahun 

≥ 2 Tahun 

2 

41 

43 

4,7 

95,3 

100,0 

Jam Kerja/Hari 

 

Total  

≤ 8 Jam 

≥ 8 Jam 

3 

40 

43 

7,0 

93,0 

100,0 

Intensitas Kebisingan 

 

Total  

≤ 85 dBA 

≥ 85 dBA 

3 

40 

43 

7,0 

93,0 

100,0 



48 
 

 
 

2020 yaitu ≤ 85 dBA jam sebanyak 3 orang (7,0 %) sedangkan ≥ 85 dBA tahun 

sebanyak 40 orang (93,0 %) dari total responden sebesar 43 orang. 

3. Analisis bivariate 

Analisis bivariat merupakan uji statistik yang digunakan untuk melihat 

hubungan antara variable lndependen yaitu usia pekerja, jenis kelamin, alat 

pelindung diri APD, dan riwayat penyakit dengan variabel dependen yaitu 

hipertensi atau tekanan darah tinggi. 

a. Hubungan antara usia pekerja dengan hipertensi 

Hasil analisis hubungan antara usia pekerja dengan tekanan darah 

(hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa 

Kabupaten Gowa Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.11 

Hubungan antara usia pekerja dengan tekanan darah (hipertensi) pada 

responden pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa  

Kabupaten Gowa Tahun 2020 

 

  Usia Pekerja 

Tekanan Darah  

Total 

 

P 

Value 
Normal Tidak Normal 

N % N % n % 

≤ 24 Tahun 0 0% 3 100% 3 100% P=1,000 

 ≥ 24 Tahun 6 15% 34 85% 40 100% 

Total 6 0% 37 86,0% 43 100%  

Sumber Data Primer 2020 

Berdasarkan tabel 4.11 ada 3 responden dengan kategori usia pekerja 

dibawah 24 tahun dengan responden tekanan darah normal tidak ada dan 

responden yang tekanan darahnya tidak normal sebanyak 3 (100%) responden, 

sedangkan pada  40 responden dengan kategori usia pekerja diatas 24 tahun 

terdapat 6 (15%) responden tekanan darahnya normal dan terdapat 34 (85%) 

responden yang tekanan darahnya tidak normal. 

Hasil uji statistik terhadap variabel menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara jumlah usia pekerja dengan tekanan darah 

dengan nilai p=1,000 dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 

diterima dan Ha ditolak. 

b. Hubungan antara jenis kelamin dengan hipertensi 
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Hasil analisis hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah 

(hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa 

Kabupaten Gowa Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah (hipertensi) pada 

responden pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa  

Kabupaten Gowa Tahun 2020 

Jenis 

Kelamin 

Tekanan Darah  

Total 

 

P 

Value 
Normal Tidak 

Normal 

N % n % N % 

Laki-laki  3 93,7 29 90,6 32 100% P=1,64 

Perempuan  3 27,2 8 27,2 11 100% 

Total 6 13,9 37 92,5 43 100%  

Sumber Data Primer 2020 

Berdasarkan tabel 4.10 dari 32 responden dengan kategori jenis kelamin 

laki-laki terdapat 3 (93%) yang tekanan darahnya normal dan responden yang 

tekanan darahnya tidak normal sebanyak 29 (90,6%) responden, sedangakan 

terdapat 11 responden pada kategori jenis kelamin perempuan terdapat 3 (27,2%) 

yang tekanan darahnya normal dan responden yang tekanan darahnya tidak 

normal 8 (72,7%) responden. 

Hasil uji statistik terhadap variabel menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara jumlah jenis kelamin dengan tekanan darah 

dengan nilai p = 1,64 dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 

diterima dan Ha ditolak. 

c. Hubungan antara alat pelindung diri dengan hipertensi 

Hasil analisis hubungan antara alat pelindung diri dengan tekanan darah 

(hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa 

Kabupaten Gowa Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 

Hubungan antara alat pelindung diri dengan tekanan darah (hipertensi) 

pada responden pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa 

Kabupaten Gowa Tahun 2020 

 

        APD 

Tekanan Darah  

Total 

 

P Normal Tidak Normal 
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N % N % N % Value 

Tidak Memakai 0 0% 7 175% 4 100% P=5,35 

 Memakai 6 15,3% 30 76,9% 39 100% 

Total 6 13,9% 37 86,0% 43 100%  

Sumber Data Primer 2020 

Berdasarkan tabel 4.11 dari 4 responden dengan kategori tidak memakai 

APD tidak ada responden atau (0%) dengan tekanan darah normal sedangka untuk 

tekanan darah yang tidak normal terdapat 7 atau (175%) responden sedangkan, 

dari 39 responden pada kategori memakai APD sebanyak 6 atau (15,3%) 

responden dengan tekanan darah normal dan untuk tekanan darah yang tidak 

normal sebanyak 30 atau (76,9%) responden. 

Hasil uji statistik terhadap variabel menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara penggunaan alat pelindung diri dengan tekanan 

darah dengan nilai p = 5,35 dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 

diterima dan Ha ditolak 

d. Hubungan antara riwayat penyakit dengan hipertensi 

Hasil analisis hubungan antara riwayat penyakit dengan tekanan darah 

(hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa 

Kabupaten Gowa Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 

Hubungan antara riwayat penyakit dengan tekanan darah (hipertensi) 

pada responden pekerja penggilingan daging diPasar Induk  

Minasamaupa Kabupaten Gowa Tahun 2020 

 

Riwayat Penyakit 

Tekanan Darah  

Total 

 

P 

Value Normal 
Tidak 

Normal 

N % N % N % 

Ada 4 10,5 24 85,7 28 100% P=1,000 

 Tidak ada 2 13,3 13 86,6 15 100% 

Total 6 13,9 37 86,0 43 100%  

Sumber Data Primer 2020 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa dari 28 responden yang 

memiliki riwayat penyakit, terdapat 4 responden (10,5%) yang memiliki tekanan 

darah normal dan 13 responden (86,6 %) yang memiliki tekanan darah tidak 
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normal sedangkan, dari 15 responden yang tidak memiliki riwayat penyakit, 

terdapat 2 responden (13,3%) yang memiliki tekanan darah normal dan 24 

responden yang memiliki tekanan darah tidak normal. 

Hasil uji statistik terhadap variabel menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara jumlah riwayat penyakit dengan tekanan darah 

dengan nilai p = 1,000 dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 

diterima dan Ha ditolak 

e. Hubungan antara masa kerja dengan hipertensi 

Hasil analisis hubungan antara masa kerja dengan tekanan darah 

(hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa 

Kabupaten Gowa Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Hubungan antara masa kerja dengan tekanan darah (hipertensi) pada 

responden pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa  

Kabupaten Gowa Tahun 2020 

 

   Masa Kerja 

Tekanan Darah  

Total 

 

P 

Value Normal 
Tidak 

Normal 

n % N % N % 

≤ 2 tahun 1 50 1 50 2 100% P=1,000 

 ≥ 2 tahun 5 12,1 36 87,8 41 100% 

Total 6 13,9 37 86,0 43 100%  

Sumber Data Primer 2020 

Berdasarkan tabel 4.10 ada 2 responden dengan kategori masa kerja 

dibawah 2 tahun dengan responden tekanan darah normal 1 (50%)  dan responden 

yang tekanan darahnya tidak normal sebanyak 1 (50%) responden, sedangkan 

pada  41 responden dengan kategori masa kerja diatas 2 tahun terdapat 5 (12,1%) 

responden tekanan darahnya normal dan terdapat 36 (87,8%) responden yang 

tekanan darahnya tidak normal. 

Hasil uji statistik terhadap variabel menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara jumlah masa kerja dengan tekanan darah dengan 

nilai p = 0,001 dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 diterima dan 

Ha ditolak. 

f. Hubungan antara jam kerja/hari dengan hipertensi 
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Hasil analisis hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah 

(hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa 

Kabupaten Gowa Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Hubungan antara jam kerja/hari dengan tekanan darah (hipertensi) 

pada responden pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa 

Kabupaten Gowa Tahun 2020 

 

 

Jam Kerja/Hari 

Tekanan Darah 

Total 
 

P 

Value 

 

Normal 
Tidak 

Normal 

N % n % N % 

< 8 jam/hari 0 0 3 100 3 100% P= 1,000 

 ≥ 8 jam/hari 6 15 34 85 40 100% 

Total 6 13,9 30 69,7 43 100%  

  Sumber Data Primer 2020 

Berdasarkan tabel 4.10 ada 3 responden dengan kategori jam kerja/hari 

dibawah 8 jam/hari tidak terdapat responden yang tekanan darahnya normal dan 

responden yang tekanan darahnya tidak normal sebanyak 3 (100%) responden, 

sedangkan pada 40 responden dengan kategori jam kerja/hari diatas 8 jam/hari 

terdapat 6 (15%) responden yang memiliki tekanan darahnya normal dan 

responden yang memiliki tekanan darah tidak normal sebanyak 34 (69,7%) 

responden. 

Hasil uji statistik terhadap variabel menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara jumlah jam kerja/hari dengan tekanan darah 

dengan nilai p = 1,000 dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 

diterima dan Ha ditolak. 

g. Hubungan antara intensitas kebisingan dengan hipertensi 

Hasil analisis hubungan antara intensitas kebisingan dengan tekanan darah 

(hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa 

Kabupaten Gowa Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Hubungan antara intesitas kebisingan dengan tekanan darah 

(hipertensi) pada responden pekerja penggilingan daging di Pasar Induk 

Minasamaupa Kabupaten Gowa Tahun 2020 



53 
 

 
 

      Intensitas 

     Kebisingan 

Tekanan Darah  

Total 

 

P 

Value 
Normal Tidak 

Normal 

N % n % N % 

≤ 85 Dba 3 100 0 0 3 100% P=0,02 

≥ 85 Dba 3 7,5 37 92,5 40 100% 

Total 6 13,9 37 92,5 43 100%  

Sumber Data Primer 2020 

Berdasarkan tabel 4.9 dari 3 responden dengan kategori intensitas 

kebisingan dibawah 85 dBA terdapat 3 (100%) yang tekanan darahnya normal 

dan responden yang tidak normal tekanan darahnya tidak ada, pada kategori 

intensitas kebisingan diatas 85 dBA terdapat 40 responden terdapat 3 (7,5%) yang 

tekanan dararahnya normal dan 37 (92,5%) responden yang tekanan darahnya 

tidak normal. 

Hasil uji statistik terhadap variabel menunjukkan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara jumlah intensitas kebisingan dengan tekanan darah dengan 

nilai p = 0,02 dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 ditolak dan Ha 

diterima 

C. Pembahasan 

1. Hubungan Antara Usia Pekerja Dengan Hipertensi 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 3 responden dengan kategori usia 

pekerja dibawah 24 tahun dengan responden tekanan darah normal tidak ada dan 

responden yang tekanan darahnya tidak normal sebanyak 3 (100%) responden, 

sedangkan pada  40 responden dengan kategori usia pekerja diatas 24 tahun 

terdapat 6 (15%) responden tekanan darahnya normal dan terdapat 34 (85%) 

responden yang tekanan darahnya tidak normal. Hasil uji statistik terhadap 

variabel menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

jumlah usia pekerja dengan tekanan darah dengan nilai p=1,000 dengan demikian 

dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. 

Dalam penelitian ini terdapat 100%  yang  usianya < 24 tahun namun 

memiliki tekanan darah tidak normal hal ini bisa terjadi dikarenakan perilaku 

pekerja di bawah umur melalaikan aktivitas yang mengurangi paparan kebisingan 

yang diterima ddisebabkan fikiran yang merasa bahwa organ tubuh masih sehat 
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dikarenakan umur masih muda dan terdapat 15% yang  usianya > 24 tahun dengan 

tekanan darah tidak normal hal ini bisa terjadi dikarenakan kesehatan jantung 

seseorang tergantung dari masing-masing responden mulai dari gaya hidupnya 

seperti berolahraga walaupun sudah berumur tua tetapi jantung tetap bekerja 

dengan baik dan mereka mensugesti dirinya bahwa mereka melakukan pekerjaan 

ini juga sebagai aktivitas olahraga dibandingkan dirumah yang tidak melakukan 

kegiatan sama sekali. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitriani dan 

Neffrey Nilamsari yang dimana hasil uji statistik yang diperoleh p=0,291. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan yang bermakna antara usia pekerja 

dengan tekanan darah pada pekerja Shift dan Pekerja Non-Shift di PT.X Gresik. 

Hal ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Ajeng Ade dan Rafiah Maharani 

Pulungan (2018) diperoleh hasil p=0,336 yang artinya tidak ada hubungan yang 

signifikan antara usia pekerja dengan tekanan darah pada pekerja konstruksi di 

proyek pembangunan tol. 

Namun hal ini tidak sejalan dengan teori menurut Hananta L.P.Y., & 

Freitag H (2011), mengatakan bahwa hipertensi adalag suatu peningkatan 

abnormal tekanan darah dalam pembuluh darah artei secara terus-menerus lebih 

dari suatu periode. Hipertensi dipengaruhi oleh faktor risikoganda, baik yang 

bersifat endogen seperti usia, jenis kelamin, dan genetic/keturunan, maupun yang 

bersifat eksogen seperti obesitas, konsumsi garam, rokok dan kopi. 

Hasil uji satistik diperoleh P-value sebesar 1,000 dengan > 0.05, maka 

dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara usia dengan tekanan 

darah tinggi (hipertensi). Hubungan yang tidak signifikan dapat disebabkan 

karena kurangnya penerapan pola hidup yang sehat dan olahraga yang rutin. 

2. Hubungan Antara Jenis Kelamin Dengan Hipertensi 

Berdasarkan hasil penelitian dari 32 responden dengan kategori jenis 

kelamin laki-laki terdapat 3 (93%) yang tekanan darahnya normal dan responden 

yang tekanan darahnya tidak normal sebanyak 29 (90,6%) responden, sedangakan 

terdapat 11 responden pada kategori jenis kelamin perempuan terdapat 3 (27,2%) 

yang tekanan darahnya normal dan responden yang tekanan darahnya tidak 
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normal 8 (72,7%) responden. Hasil uji statistik terhadap variabel menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah jenis kelamin dengan 

tekanan darah dengan nilai p = 1,64 dengan demikian dapat ditarik kesimpulan 

bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. 

Dalam penelitian ini terdapat 90,6 % yang berjenis kelamin laki-laki 

namun tekanan darahnya tidak normal hal ini disebebkan karena pria cenderung 

memiliki gaya hidup yang dapat meningkatkan tekanan darah seperti merokok dan 

minum alkohol, beban pekerjaan yang lebih besar dari pada wanita, serta perasaan 

kurang nayaman terhadap pekerjaan dan sebagian besar pekerja laki-laki bekerja 

di bagian oprator mesin penggilingan daging sehingga paparan kebisingan yang 

diterima oleh pekerja berdampak pada tekanan darah responden hal ini sejalan 

dengan literature (Soeharto, 2004 dalam Leli Hesti Indriyanti,dkk 2019) bahwa 

laki-laki mempunyai risiko yang lebih besar terkena penyakit jantung koroner 

(PJK) karena perempuan terlindungi oleh hormon estrogen yang dipercaya 

mencegah terbentuknya plak pada arteri dengan menaikan kadar kolestrol baik 

dan menurunkan kolestrol jahat dan  27,2 % yang berjenis kelamin perempuan 

namun memiliki tekanan darah yang normal hal ini bisa terjadi karena responden 

bekerja pada bagian kasir dan jarak antara mesin penggiling dan meja kasir berada 

kejauhan 3 meter.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Novitaningtyas 

tahun 2014 diperoleh nilai p=1,000 (> 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hipertensi pada 

pada lansia di kelurahan makamhaji kecamatan kartasura kabupaten sukoharjo. 

Hal ini juga diperkuat dengan penelitian oleh Eddy Harianto dan Hadi Pratomo 

tahun 2013 dengan hasil uji statistik yang didapatkan nilai p= 0,22 yang berarti 

anatar jenis kelamin dengan hipertensi tidak singnifikan pada kalangan pekerja 

pelabuhan. 

Pada penelitian ini tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis 

kelamin dengan tekanan darah hal ini bisa terjadi karena adanya faktor lain bahwa 

sebagian besar laki-laki dan perempuan yang bekerja di penggilingan daging telah 

menikah atau berumah tangga, dan adanya faktor perancu baik faktor eksternal 



56 
 

 
 

maupun faktor estrogen yang belum dikontrol sehingga dapat merancukan 

penilaian pengaruh terhadap penyakit yang sesungguhnya.  

3. Hubungan Antara Alat Pelindung Diri (APD) Dengan Hipertensi 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat dari 4 responden dengan 

kategori tidak memakai APD tidak ada responden atau (0%) dengan tekanan darah 

normal sedangka untuk tekanan darah yang tidak normal terdapat 7 atau (175%) 

responden sedangkan, dari 39 responden pada kategori memakai APD sebanyak 6 

atau (15,3%) responden dengan tekanan darah normal dan untuk tekanan darah 

yang tidak normal sebanyak 30 atau (76,9%) responden. Hasil uji statistik 

terhadap variabel menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna 

antara penggunaan alat pelindung diri dengan tekanan darah dengan nilai p = 5,35 

dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. 

Dalam penelitian ini terdapat 17,5 % yang memakai APD namun tekanan 

darahnya tidak normal hal ini disebebkan karena kurangnya kedisiplinan pekerja 

dalam penggunaan APD disebabkan oleh ketidaknyamanan dalam penggunaan 

APD, dan juga terganggunya komunikasi antara pekerja dan  76,9 % yang tidak 

memakai APD namun memiliki tekanan darah yang tidak normal hal ini bisa 

terjadi karena kurangnya fasilitas APD  yang tersedia  serta kurangnya kesadaran 

dan pengetahuan mengenai pengunaan APD terhadap tenaga kerja dan pemilik 

tokoh. APD yang digunakan adalah jenis earplug. APD jenis ini merupakan 

proteksi telinga dari paparan bising yang tinggi dapat mengurangi tingkat 

kebisingan sampai 20 dB. Sehingga earplug merupakan alat pelindung telinga 

yang efektif mengurangi intensitas kebisingan. Fungsi earplug akan lebih optimal 

bagi pelindung telinga, ketika alat sesuai dengan ukuran saluran telinga. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Leli Hesti 

Indriyanti,dkk (2019) mengenai hubungan alat pelindung diri dengan hipertensi 

pada judul penelitian Hubungan Paparan Kebisingan terhadap Peningkatan 

Tekanan Darah pada Pekerja  dengan menunjukkan hasil satistik dengan nilai 

p=0,310 maka dapat di tarik kesimpul bahwa hubungan APD dengan hipertensi 

tidak mengalami signifikan. Kemudian hasil penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ratna Saryawati tahun 2008, menegenai faktor 
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risiko kejadian hipertensi pada pekerja industri tekstil dengan nilai statistik yang 

diperoleh p=1,000 maka hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

yang bermakna pada penggunaan APD dengan kejadian hipertensi.  

Namun hal ini bertentangan dengan teori oleh  Sasongko,Dkk (2000) 

bahwa apabila seseorang menggunakan APD dengan baik dan benar maka 

kebisingan yang masuk ke telinga dapat direduksi dan pembentukan angiotensin 

II yang bisa memicu emosi yang tidak stabil, dapat dicegah juga. Setelah 

timbulnya emosi dapat dicegah maka kenyamanan akan terjadi dan tekanan darah 

juga menjadi stabil (tidak meningkat). 

Hal ini dijelaskan pula dalam firman Allah SWT QS. Al-An’am 6:17 yang 

berbunyi: 

َفُلَه ُُلّل ُٱيَۡمَسۡسَكَُُوإِّن ُفَََلَُكاشِّ َُوإِّنُيَۡمَسۡسَكُبَِّخۡيٖرُفَُُۥٓبِّض ر ٖ  ه وَُإَِّّلُه َوَۖ
يٞرُُُ َُشۡيٖءُقَدِّ ُك ل ِّ ١٧َُُُعلَىَٰ

Terjemahnya: 

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat 
menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, 
maka Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. 

 

Dalam tafsir Kementrian Agama RI, dalam ayat ditegaskan lagi 

kemahakuasaan Allah, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melenyapkan 

suatu kemudaratan yang ditimpakan Allah kepada seseorang kecuali Allah sendiri, 

sperti sakit, kemiskinan, duka cita, kehinaan dan lain-lain sebagainya yang 

mengakibatkan penderitaan pada manusia baik lahir maupun batin. Bukanlah 

berhala-berhala, dukun-dukun atau pelindung lainnya selain Allah yang acap kali 

dipandang oleh orang musyrik, dapat meghilangkan kemudaratan tersebut.  

Diriwayatkan bahwa Rasul saw. Setiap selesai shalat menghadapkan diri 

kepada allah sambil berdoa: La ilaha illa Allah, tiada tuhan selain allah, Yang 

Maha Esa,tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kekuasaan, dan untuk-Nya segala 

puji.Dia Mahakuasa ats segala sesuatu. Ya Allah, tiada yang dapat mencegah apa 

yang Engkau anugerahkan, tiada juga yang memberi apa yang Engkau cegah, 

tiada pula yang dapat menolak apa yang Engkau tetapkan. Tidak berguna dan 

tidak pula dapat menyelamatkan menyelamatkan kekayaan, kedudukan, anak, 
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pengikut, dan kekuasaannya, yang menyelamatkan dan berguna baginya hanyalah 

anugerah dan rahmat-Mu. Salah satu sifat Allah yang diperkenalkan oleh hadits 

Asma’ al- Husna adalah al-Mani yang bias diartikan yang mencegah atau yang 

menghalangi :dalam arti Dia yang menghalangi apa yang dikehendaki –Nya untuk 

dihalangi dan member apa yang dikehendaki-Nya untuk diberikan. Bila memberi, 

dia melebihkan dan memperbaiki, dan bila mencegah maka karena hikmah dan 

kebaikan. 

Hubugan ayat diatas berkaitan dengan penelitian ini karena hampir semua 

pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa tidak 

menggunakan APD, dengan berbagai alasan. Sebagaimana telah dijalaskan pada 

ayat di atas “Maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. dan 

jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, Maka Dia Maha Kuasa atas tiap-

tiap sesuatu” jika pekerja tidak menggunakan APD maka pekerja tersebut akan 

mendapatkan banyak kerugian baik dari segi kesehatan dan lingkungan. Namu 

apabila pekerja disiplin menggunakan APD  maka segala kerugian yang tadinya 

mungkin akan terjadi tetapi kerena kita lebih dulu melindungi diri menggunakan 

APD maka hal buruk yang merugikan tidak terjadi. Sesungguhnya kami hanyalah 

manusia ciptaan Allah SWT, Allah mahakuasa atas kehidupan kita baik itu 

musibah, rejeki, perlindungan dan segala isi dunia.  

4. Hubungan Antara Riwayat Penyakit Dengan Hipertensi 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa mayoritas 

responden sebanyak 28 respoden dengan kategori ada riwayat penyakit terdapat 4 

(10,5%) yang tekanan darahnya normal dan responden yang tekanan darahnya 

tidak normal sebanyak 24 (85,7%) responden, sedangkan terdapat 15 responden 

dengan kategori ada riwayat penyakit sebanyak 2 (13,3%) responden sedangkan 

responden yang tidak memiliki riwayat penyakit sebanyak 13 (86,6%) responden. 

Hasil uji bivariat menyatakan p velue = 1,000, maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada hubungan yang bermakna antara riwayat penyakit dengan tekanan darah 

tinggi pada pekerja penggilinggan daging. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh (Nanang Dismiantoni, 2020) dengan judul hubungan merokok dengan 
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riwayat penyakit keturunan dengan kejadian hipertensi diperoleh dari hasil 

penelitian nilai p=0,023 (> 0,05) yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan 

antara penyakit keturunan dengan hipertensi. Di perkuat juga dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh (Tula, Ratag dan Kandou, 2017) dengan judul hubungan 

antara aktifitas fisik, riwayat keluarga da umur dengan kejadian hipertensi di desa 

tarabitan kecamatan lingkup barat kabupaten minhasa utara  hasil uji statistic 

menggunakan uji chi square didapatkan bahwa nilai p= 1,000 maka H0 diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa antara riwayat keluarga dengan kejadian hipertensi di 

desa tarabitan kecamatan lingkup barat kabupaten minhasa utara tidak memiliki 

hubungan yang bermakna. 

Dalam penelitian ini terdapat 85,7 % yang yang memiliki riwayat penyakit 

namun memiliki tekanan darah tidak normal hal ini dikarenakan riwayat penyakit 

yang diderita responden berupa sakit kepala, vertigo dan gejala struk yang 

diakibatkan oleh paparan kebisingan yang diterima responden tersebut dan 13,3 %  

yang tidak memiliki riwayat penyakit dengan tekanan darah yang  normal 

,walaupun tidak memiliki riwayat penyakit responden mengacuhkan pola hidup 

yang sehat sehingga berpengaruh terhadap tekanan darah.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Pertiwi 2012 dengan judul hubungan indeks massa tubuh, riwayat hipertensi pada 

pegawai satlantas dan sumba di polresta depok, menunjukkan hasil berdasarkan 

uji statistic, prevalensi hipertensi pada kelompok yang memiliki riwayat keluarga 

hipertensi sebesar 73,5%. Dengan diperolehnya nilai p=0,019 maka di ketahui 

terdapat hubungan yang bermakna anatar riwayat keluarga dengan hipertensi. 

Hasil yang sama yang dilakukan oleh Shabrina Khairani dan Umar Fahmi 

Achmadi (2019) diperoleh hasil nilai p=0,045 hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat penyakit dengan hipertensi pada 

pekerja bagian refining di pt x.  

Hal ini diperkuat oleh penelitian (Ajeng A.H dan Rafiah Maharani, 2018) 

mengenai faktor risiko kejadian hipertensi pada pekerja konstruksi di proyek 

pemangunan tol dengan hasil uji statistik P= 0,688 yang menunjukkan tidak ada 

hubungan yang bermakna antara riwayat penyakit dengan tekanan darah tinggi. 
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Kemudian hal ini sejalan dengan penelitian Tula, Ratag dan kandou (2017) 

mengenai hubungan antara aktifitas fisik, riwayat keluarga dan umur dengan 

kejadian hipertensi di Desa Tarabitan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten 

Minahasa Utara dengan hasil uji statistic menggunakan uji chi square didapatkan 

bahwa nilai p= 1,000 maka HO diterima. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipertensi tidak hanya dipengaruhi 

oleh adanya riwayat penyakit namun ada faktor-faktor lain seperti faktor 

lingkungan yang mendukung terjadinya hipertensi dengan riwayat penyakit. 

Pekerja penggilingan daging biasanya kebanyakan berasal dari luar kota dan 

daerah sehingga faktor lingkungan berbeda dengan satu keluarga dan dengan 

lingkungannya. Teori ini didukung oleh penelitian Newhouse dalam Rizkawati 

(2012) yang menyebutkan biasanya satu keluarga hidup di lingkungan yang sama 

sehingga mereka memiliki faktor risiko lingkungan yang hamper sama seperti 

makanan dan gaya hidup. Faktor-faktor yang sama itu kemudian dapat 

meningkatkan risiko hipertensi pada anggota keluarga tersebut. 

5. Hubungan Antara Masa Kerja Dengan Hipertensi  

Masa kerja adalah lamanya waktu kerja yang dihitung dari sejak pertema 

kali kerja di perusahaan berdasarkan perjanjian kerja, berdasarkan hasil penelitian 

terdapat 2 responden dengan kategori masa kerja dibawah 2 tahun dengan 

responden tekanan darah normal 1 (50%)  dan responden yang tekanan darahnya 

tidak normal sebanyak 1 (50%) responden, sedangkan pada  41 responden dengan 

kategori masa kerja diatas 2 tahun terdapat 5 (12,1%) responden tekanan darahnya 

normal dan terdapat 36 (87,8%) responden yang tekanan darahnya tidak normal. 

Hasil uji statistik terhadap variabel yang menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara jumlah masa kerja dengan tekanan darah dengan 

nilai p = 1,000 dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 diterima dan 

Ha ditolak. 

Dalam penelitian ini terdapat 50%  yang masa kerjanya < 2 tahun namun 

memiliki tekanan darah normal hal ini bisa terjadi karena responden menjaga pola 

makannya dan mengurangi pengunaan garam yang berlebihan atau daging hewan 

tertentu yang dapat meningkatkan tekanan darah, sehingga responden memiliki 



61 
 

 
 

tekanan darah normal dan terdapat 87,8 % yang masa kerjanya > 2 tahun namun 

memiliki tekanan darah tidak normal, hal ini dapat terjadi karena sebagian pekerja 

memiliki riwayat penyakit dan memiliki pola hidup yang kurang sehat sehingga 

hal ini mempengaruhi tekanan darah menjadi tidak normal. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Anju Stefani, dkk 

(2018)  mengenai Hubungan Intensitas Kebisingan Dan Masa Kerja Dengan 

Peningkatan Tekanan Darah Pada Pekerja Polyester Pt. Indonesia Toray 

Synthetics Kota Tangerang yang diketahui menggunakan uji chi-square diperoleh 

nilai p = 0,793 untuk variabel masa kerja dengan tekanan darah sistolik. Hal ini 

juga diperkuat dari hasil penelitian oleh Leli Hesti Indriyanti, dkk (2019) dengan 

judul Hubungan Paparan Kebisingan terhadap Peningkatan Tekanan Darah pada 

Pekerja yang dimana hasil uji Chi-square dengan nilai p= 0,174 yang berarti dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara masa kerja 

dengan kejadian tekanan darah pada pekerja. 

Pada penelitian ini tidak terdapat hubungan yang signifikan antara masa 

kerja dengan tekanan darah pada umunya, gangguan kesehatan yang diakibatkan 

karena kebisingan yang akan timbul setelah bekerja bertahun-tahun di tempat 

yang terpapar kebisingan dari alat /mesin di tempat kerja. Hal ini bertentangan 

dengan teori yang menjelaskan bahwa masa kerja yang lama di tempat kerja 

dengan kebisingan yang tinggi dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Efek 

jangka panjang yang akan terjadi bagi para pekerja adalah adanya gangguan 

hormonal seperti gangguan homeostatis tubuh karena kebisingan yang diterima 

dapat mempengaruhi saraf simpatis dan dapat menyebabkan peningkatan tekanan 

darah (Hastuti E, 2005). 

6. Hubungan Anatara Jam Kerja/Hari Dengan Hipertensi 

Berdasarkan hasil penelitian dari 3 responden dengan kategori jam 

kerja/hari dibawah 8 jam/hari tidak terdapat responden yang tekanan darahnya 

normal dan responden yang tekanan darahnya tidak normal sebanyak 3 (100%) 

responden, sedangkan pada 40 responden dengan kategori jam kerja/hari diatas 8 

jam/hari terdapat 6 (15%) responden yang memiliki tekanan darah normal dan 

responden yang memiliki tekanan darah tidak normal sebanyak 34 (69,7%) 
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responden. Hasil uji statistik terhadap variabel menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara jumlah jam kerja/hari dengan tekanan darah 

dengan nilai p = 1,000 dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 

diterima dan Ha ditolak. 

Dalam penelitian ini terdapat 100% yang < 8 jam kerja/hari namun 

memiliki tekanan darah tidak normal, hal ini di sebabkan karena pekerja hanya 

berada di bagian pengambilan bahan gilingan sehingga jam kerja lebih cepat 

dibanding dengan pekerja yang lainnya namun pekerja masih terpapar kebisingan 

dan 85% yang memiliki > 8 jam kerja/hari dengan tekanan darah tidak normal hal 

ini terjadi karena pesanan penggilingan yang diterima terlalu banyak sehingga 

pekerja melakukan penggilingan lebih banyak, sedangkang untuk peningkatan 

tekanan darah yang terjadi pada pekerja dikarenakan banyak pekerja yang 

berkerja melebihi 8 jam kerja/hari. Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa dalam sehari seorang 

pekerja maksimal bekerja selama 8 jam kerja/hari. Pekerja yang bekerja melebihi 

jam kerja atau lama kerja tidak memenuhi standard, maka pekerja akan menerima 

paparan kebisingan lebih lama sehingga mengalami terjadinya peningkatan 

tekanan darah yang kemudian akan menyebabkan hipertensi atau tekanan adarah 

tinggi. Menurut suma’mur (2009) lama kerja yang baik dalam sehari umumnya 6-

10 jam. Memperpanjang waktu kerja lebih dari kemampuan lama kerja tersebut 

biasanya tidak disertai efisiensi kerja, efektivitas dan produktivitas optimal, 

bahkan biasanya terlihat penurunan kualitas dan hasil kerja serta bekerja dengan 

waktu yang berkepanjangan untuk terjadi kelelahan, gangguan kesehatan, 

penyakit dan kecelakaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Martyna Widya, dkk 

(2018)  mengenai Hubungan Intensitas Kebisingan Dengan Tekanan Darah 

Sistolik Dan Diastolik Pada Pekerja Pertambangan Pasir Dan Batu Pt. X 

Rowosari, yang diketahui menggunakan uji chi-square diperoleh nilai p = 0,701 

untuk variabel lama kerja dengan tekanan darah sistolik.  

Pada penelitian ini tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jam 

kerja/hari dengan tekanan darah lamanya jam kerja/hari di dalam penelitian ini 
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bukan menjadi satu-satunya faktor risiko yang menyebabkan perubahan tekanan 

darah. Namun gangguan akibat kebisingan bisa timbul setelah bekerja secara 

kontinyu selama bertahun-tahun di tempat kerja yang terpapar kebisingan. 

7. Hubungan antara intensitas kebisingan dengan hipertensi 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebanyak 3 responden dengan 

kategori intensitas kebisingan dibawah 85 dBA terdapat 3 (100%) yang tekanan 

darahnya normal dan responden yang tidak normal tekanan darahnya tidak ada, 

pada kategori intensitas kebisingan diatas 85 dBA terdapat 40 responden terdapat 

3 (7,5%) yang tekanan dararahnya normal dan 37 (92,5%) responden yang 

tekanan darahnya tidak normal. Hasil uji statistik terhadap variabel menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara jumlah intensitas kebisingan dengan 

tekanan darah dengan nilai p = 0,02 dengan demikian dapat ditarik kesimpulan 

bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. 

Dalam penelitian ini terdapat 100% < 85 intensitas kebisingan namun 

memiliki tekanan normal dikarenakan responden bekerja pada bagian kasir yang 

jaraknya cukup jauh dari mesin sehingga paparan kebisingan yang diterima oleh 

pekerja tidak terlalu tinggi dan tidak mempengaruhi tekanan darah dan terdapat 

92,5% >85 intensitas kebisingan tapi memiliki tekanan darah tidak normal hal ini 

disebebkan karena sebagian besar pekerja mengonsumsi kopi pada saat bekerja. 

Menurut Bistara D.N., & Kartini Y (2018), kopi sering kali dikaitkan dengan 

penyait jantung coroner termasuk peningatan tekanan darah karena kopi memiliki 

kadar kafein, didalam tubuh kafein bekerja dengan cara memicu produksi hormon 

ardenalin yang bersal dari reseptor adinosa didalam sel saraf yang mengakibatkan 

peningkatan tekanan darah. Selain itu pekerja juga lebih banyak beraktivitas di 

sekitar mesin sehingga pekerja menerima paparan kebisingan yang tinggi dan 

mempengaruhi tekanan darahnya, teori menurut Zulharmans bahwa semakin lama 

seseorang terpapar kebisingan maka akan menyebabkan meningkatnya hormon 

stress yang menyebabkan peningkatan denyut jantung sehingga menyebabkan 

peningkatkan curah jantung dan tekanan darah. 

Hal ini sejalan dengan penelitian dengan penelitian Rahmawati L dan 

Hariono (2019) mengenai hubungan intensitas kebisingan dengan tekanan darah 



64 
 

 
 

pada karyawan pt mataram tunggal garmen kab.sleman yang menunjukkan hasil 

statistik dengan nilai (p=0,02) dengan ini ada hubungan antara intensitas 

kebisingan dengan tekanan darah. Hal ini juga diperkuat oleh hasil penelitian. Hal 

ini didukung oleh peneliian Neghab dkk (2009), bahwa terdapat peningkatan 

sekresi vasokontriktor pada urin seseorang  yang terpapar kebisigan lebih dari 

90dB. Dinar Hartato (2011) yang diperoleh hasil uji statistic p value = 0,00 maka 

hasil uji menunjukkan tingkat hubungan yang sangat kuat atau sempurna, 

sehingga ada hubungan kebisingan dengan tekanan darah pada karyawan unit 

compressor PT. Indo Acidatama. Tbk. Kemiri, Kabakkramat, Karanganyar, hal ini 

mempunyai arti bahwa semakin tinggi intensitas kebisingan, maka semakin tinggi 

pula tekanan darah pada karyawan. 

Penjelasan hasil penelitian diatas membuktikan bahwa bising yang 

melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) mempengaruhi tekanan darah. Menurut 

Pemerintah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor PER. 13/MEN/2011 

Tahun 2011 Tentang Nilai Ambang Faktor dan Faktor Kimia di Tempat Kerja 

Menyebutkan bahwa Nilai Ambang Batas untuk pemajanan 8 jam per hari atau 40 

jam satu minggu adalah sebesar 85 dBA. Sejalan juga dengan teori yang 

diungkapkan oleh Sasongko (2000) mengenai penagruh kebisingan terhadap 

kesehatan selain kerusakan pada indera pendengaran, kebisingan juga 

menimbulkan gangguan terhadap emosional berupa terganggunya kenyamanan 

hidup, mudah marah dan menjadi lebih peka atau mudah tersinggung. Melalui 

mekanisme hormonal yaitu diproduksinya hormon adrenalin, dapat meningkatkan 

frekuensi detak jantung dan meningkatkan tekanan darah. Kejadian ini termaksuk 

gangguan kardiovaskuler. 

Hal ini dijelaskan pula dalam firman Allah SWT QS.Hujurat 49:2 yang 

berbunyi:  

 

ٓأَيَُّها ينَُٱُيََٰ َُءاَمن وُلّذِّ تَك ۡمُفَۡوَقَُصۡوتِّ ُِّٱاََُْلُتَۡرفَع ٓواُْأَۡصَوَٰ واُْلَه ُُلنّبِّي  ُۥَوََلُتَۡجَهر 

وَنُُُۡلقَۡولُِّٱبُِّ ل ك ۡمَُوأَنت ۡمََُلُتَۡشع ر  ك ۡمُلِّبَۡعٍضُأَنُتَۡحبََطُأَۡعَمَٰ ُبَۡعضِّ ٢َُُكَجۡهرِّ
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Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu meninggikan 

suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan 

suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebagian kamu terhadap yang lain, 

nanti (pahala) segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. 

Ayat ini menekankan tata krama yang harus dipatuhi oleh kaum muslim 

ketika berbicara dengan rasulullah. Wahai orang-orang yang ber-iman! janganlah 

kamu meninggikan suaramu melebihi suara nabi pada saat terjadi percakapan 

antara kamu dengan beliau, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara 

keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Janganlah 

kamu memanggilnya de-ngan namanya, tetapi panggilah beliau dengan panggilan 

yang disertai penghormatan dan pengagungan. Apabila kamu tidak berlaku 

hormat kepada nabi, dikhawatirkan nanti, pahala segala amalmu bisa terhapus 

sedangkan kamu tidak menyadari. 3. Ayat ini menguraikan dampak positif yang 

diraih oleh mereka yang merendahkan suaranya di hadapan nabi didorong oleh 

penghormatan kepada beliau. Allah menyatakan, sesungguhnya orang-orang yang 

senantiasa merendahkan suaranya di sisi rasulullah, didorong oleh motivasi 

penghormatan dan pengagungan kepada beliau mereka itulah orang-orang tinggi 

kedudukannya yang telah diuji hatinya yakni dibersihkan oleh Allah dengan 

bermacam-macam ujian dan cobaan untuk menjadi orang bertakwa. Mereka akan 

memperoleh ampunan atas kesalahannya dan pahala yang besar atas ketaatan yang 

dilakukannya. 

Hubungan ayat diatas berkaitan dengan penelitian ini sebagaimana telah 

dijelaskan “jaganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan 

janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya 

suara sebagian kamu terhadap yang lain” hal ini sejalan dengan suara bising 

yang di hasilkan oleh mesin pengilingan daging yang dimana suara tersebut 

memberikan efek buruk kepada pekerja dan lingkungan pasar.  Maka dari itu ayat 

diatas menganjurkan kita untuk dapat menciptakan tempat kerja yang aman dan 

sehat, sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Salah satu 

bahaya yang diakibatkan kebisingan.  
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D. Keterbatasan Peneliti 

Pada penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yang tidak dapat 

dihindari ketika penelitian ini dilakukan. Beberapa keterbatasan penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan ditengah pandemi Covid-19 sehingga pada proses 

pengumpulan data lama dilakukan karena ketakutan responden terhadap 

peneliti karena berasal dari kesehatan. 

2. Tidak terdapatnya data penyakit kejadian hipertensi pada pekerja 

penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kab.Gowa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan pengaruh kebisingan 

terhadap tekanan darah tinggi (Hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di 

Pasar Induk Minasamaupa Kab.Gowa, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hubungan usia pekerja dengan tekanan darah tinggi pada pekerja 

penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kab.Gowa, diperoleh 

dari 40 responden dengan kategori usia pekerja di atas 24 tahun terdapat 

34 responden yang tekanan darahnya tidak normal. 

2. Hubungan jenis kelamin dengan tekanan darah tinggi pada pekerja 

penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kab.Gowa, diperoleh 

dari 11 responden dengan kategori jenis kelamin laki-laki terdapat 29 

pekerja yang memiliki tekanan darah tidak normal. 

3. Hubungan APD dengan tekanan darah tinggi pada pekerja penggilingan 

daging di Pasar Induk Minasamaupa Kab.Gowa, diperoleh dari 39 

responden dengan kategori tidak menggunakan APD sebayak 30 pekerja 

yang memiliki tekanan darah tidak normal. 

4. Hubungan riwayat penyakit dengan tekanan darah tinggi pada pekerja 

penggilingan daging di Pasar Induk Minasamupa Kab.Gowa, diperoleh 

dari 28 responden dengan kategori memiliki riwayat penyakit terdapat 24 

yang memiliki tekanan darah tidak normal. 

5. Hubungan masa kerja dengan tekanan darah tinggi pada pekerja 

penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kab.Gowa, diperoleh 

dari 41 responden dengan kategori masa kerja > 2 tahun terdapat 36 

pekerja yang memiliki tekanan darah tidak normal. 

6. Hubungan jam kerja/hari pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk 

Minasamaupa Kab.Gowa, diperoleh dari 40 pekerja dengan kategori 

bekerja > 8 jam/hari sebanyak 34 responden tekanan darah tidak normal. 

7. Hubungan intensitas kebisingan dengan tekanan draah tinggi pada pekerja 

penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kab.Gowa, diperoleh 
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dari 40 responden dengan kategori > 85 NAB sebanyak 37 responden yang 

memiliki tekanan darah tidak normal. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyadari 

bahwa masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, ada beberapa 

saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan terkait dengan penelitian yang 

serupa:  

1. Penerapan pola hidup yang sehat dan berolahraga yang rutin. 

2. Mengurangi kebiasaan hidup yang dapat merugikan kesehatan seperti 

merokok dan minum minuman yang beralkohol. 

3. Seharusnya pemilik usaha menyediakan alat pelindung diri seperti 

earplug/earmuff dan memberikan penyuluhan atau poster tentang 

pentingnya penggunaan APD. 

4. Mengubah asupan makan dengan mengurangi penggunaan garam dan 

mengurangi makan yang dapat meningkatkan hormone. 

5. Pemilik usaha sebaiknya memeberikan pemeriksaan kesehatan di rumah 

sakit atau dipuskesmas terdekat dengan secara rutin. 

6. Diharapkan untuk pemilik usaha melakukan pengaturan shiff kerja untuk 

mengurangi paparan kebisingan pada pekerja usaha pengilingan daging. 

7. Sebaiknya pemilik usaha melakukan pengendalian pada sumber bising 

dengan lebih focus dan intensif dalam melakukan perawatan mesin 

melalui penggantian komponen yang telah tua atau mengeras, memberikan 

pelumas pada bagian mesin yang bergesek serta mengncangkan bagian 

mesin yang mulai longgar dan memasang barrier/ pembatas antara pekerja 

dengan mesin. 
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Lampiran 1 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

PENELITIAN (INFORMED CONSENT)  

 

Dengan hormat,   

  Saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini dilaksanakan sebagai 

salah satu kegiatan dalam menyelesaikan tugas akhir. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui  “Pengaruh Kebisigan Terhadap Tekanan Darah (Hipertensi) 

Pada Pekerja Penggilingan Daging Di Pasar Induk Minasamaupa Kab.Gowa“  

 

Untuk keperluan tersebut, saya mengharapkan kesediaan bapak/ibu untuk 

menjadi responden dalam penelitian ini. Partisipasi bapak/ibu dalam penelitian ini 

bersifat bebas untuk menjadi responden atau menolak tanpa ada sanksi apapun. 

Jika bapak/ibu bersedia menjadi responden penelitian, silahkan mengisi formulir 

ini, dan saya memohon kesediaan bapak/ibu untuk mengisi lembar kuesioner 

dengan jujur apa adanya. Kerahasiaan informasi dan identitas responden dijamin 

oleh peneliti dan tidak akan disebarluaskan baik melalui media masa ataupun 

elektronik.  

Nama Responden  :  

Umur       :  

Alamat      :  

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang 

dilaksanakan oleh Nurbiah, dengan judul “Pengaruh Kebisigan Terhadap Tekanan 

Darah (Hipertensi) Pada Pekerja Penggilingan Daging Di Pasar Induk 

Minasamaupa Kab.Gowa”.  

   Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya.  

Gowa,                  2020  

  

                (                                   )      

 Responden     
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Lampiran 2 

KUISIONER PENELITIAN          

PEMINATAN KESELAMATAN DAN 

KESEHATANKERJA PROGRAM STUDI 

KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS 

KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN 

UNIVERSIAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN 

MAKASSAR 2020 

 

 

 

La 

No. Responden : 

Bagian Pekerjaan : 
Keterangan 

1. Nama responden   

2. Jeniskelamin 
1. Laki-laki 

2. Perempuan  
 

3. Usia                (tahun)  

4. Masa kerja                      (thn/bulan)  

5. Lama pajanan                      (jam/harikerja)  

8. Pemakaian APD 
0. Tidak 

1. Ya 
 

9. Riwayat penyakit   

10. Tekanan darah 
Sebelum Bekerja ____ / ____ mmHg 

Setelah Bekerja ____ / ____ mmHg 
 

11 Intensitas Kebisingan 
8. > 85 NAB 

9. < 85 NAB      ___ / ___mmHg 
 

Perkenalkan nama saya Firja Anisah, program studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin 

Makassar. Saya sedang melakukan penelitian tentang Pengaruh Kebisingan Terhadap Tekanan 

Darah (Hipertensi) Pada Pekerja Penggiling Daging. Semua data-data yang didapat pada 

penelitian ini akan disimpan secara rahasia dan digunakan hanya untuk tujuan penelitian ini saja. 

Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.     

                                    

Peneliti 
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Lampiran 3 

 

 

 



77 
 

 
 

Lampiran 4 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 

NAMA JK USIA MK LP APD RP TD IK 

M 2 1 1 1 1 2 1 2 

L 1 1 1 1 1 2 2 1 

Y 1 1 1 1 1 2 2 1 

D 2 1 1 1 2 1 2 1 

S 1 1 1 1 1 2 2 1 

I 1 1 1 1 1 2 2 1 

A 1 1 1 1 2 1 2 1 

W 1 1 1 1 1 2 1 2 

U 1 2 2 1 1 2 2 1 

I 2 1 1 1 1 2 2 1 

R 1 1 1 1 1 2 2 1 

R 1 2 2 2 1 2 2 1 

A 1 2 2 1 1 1 2 1 

K 1 1 1 1 1 2 1 1 

P 2 1 1 1 1 2 2 1 

S 1 1 1 1 1 1 2 1 

S 1 1 1 2 1 2 2 1 

S 2 1 1 1 1 2 2 1 

S 1 1 1 1 1 1 2 1 

S 1 1 1 2 1 1 2 1 

P 1 1 2 1 1 2 2 1 

U 1 1 1 1 1 1 2 1 

Y 2 1 1 1 1 2 2 1 

S 1 1 1 1 1 2 2 1 

R 1 1 1 1 1 1 1 2 

R 2 1 1 1 1 2 2 1 

T 2 1 1 1 1 2 2 1 

T 2 1 1 1 1 2 1 1 

D 2 1 1 1 1 2 1 1 

F 1 1 1 1 1 1 1 1 

D 1 1 1 1 1 2 1 1 

D 1 1 1 1 1 2 1 1 

A 1 1 1 1 2 2 1 1 

A 1 1 1 1 1 1 2 1 

W 1 1 1 1 1 1 1 1 

P 2 1 1 1 1 1 1 2 

J 1 1 1 1 1 2 1 1 

C 1 1 1 1 1 2 1 1 



82 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 1 1 1 1 1 2 1 1 

S 1 1 1 1 1 1 1 1 

H 1 1 1 1 1 1 1 1 

L 1 1 1 1 1 1 1 1          

     

Keterangan : Jenis Kelamin Masa Kerjs Usia Pekerja  

 1. Laki-laki 1. > 2 Tahun 1. > 20 Tahun  

 2. Prempuan 2. < 2 Tahun 2.<20 Tahun  

     

 APD 
Riwayat 

Penyakit 
Lama Pajanan 

 

 1.Normal 1. Tidak ada 1. > 8 Jam/hari  

 2.Tidak Normal 2. ada 2. < 8 Jam/hari  

     

 Tekanan Darah 
Intensitas 

Kebisingan 
 

 

 1. Normal 1. > 85 NAB   

 2.Tidak Normal 2. <85 NAB   
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 

 

Data usaha penggilingan daging di pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa 

 

No 

 

Pemilik Usaha Lokasi Luas Bagunan Jumlah Mesin 

1 Marhaini  Pasar Minasamaupa 12 X 3 3 

2 Suprianto Pasar Minasamaipa 3 X 3 1 

3 Syainuddin Nigrat Pasar Minasamaupa 4 X 4 2 

4 Yustugianto Pasar Minasamaupa 6 X 6 2 
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Lampiran 11 

jenis kelamin 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid laki-laki 32 74.4 74.4 74.4 

perempuan 11 25.6 25.6 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 

usia responden 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid < 24 tahun 3 7.0 7.0 7.0 

> 24 tahun 40 93.0 93.0 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 

massa kerja responden 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid < 2 tahun 2 4.7 4.7 4.7 

> 2 tahun 41 95.3 95.3 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

lama pajanan  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid < 8 jam 3 7.0 7.0 7.0 

> 8 jam 40 93.0 93.0 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 

pemakaian APD 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid memakai 4 9.3 9.3 9.3 
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tidak memakai 39 90.7 90.7 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 

riwayat penyakit 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ada 28 65.1 65.1 65.1 

tidak ada 15 34.9 34.9 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 

tekanan darah 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid normal 6 14.0 14.0 14.0 

tidak normal 37 86.0 86.0 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 

intensitas kebisingan 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid < 85 dBA 3 7.0 7.0 7.0 

> 85 dBA 40 93.0 93.0 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

Kategori Jenis Kelamin *  Tekanan Darah 

 

jenis kelamin * tekanan darah Crosstabulation 

Count     

  tekanan darah 

Total   normal tidak normal 

jenis kelamin laki-laki 3 29 32 

perempuan 3 8 11 
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jenis kelamin * tekanan darah Crosstabulation 

Count     

  tekanan darah 

Total   normal tidak normal 

jenis kelamin laki-laki 3 29 32 

perempuan 3 8 11 

Total 6 37 43 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.184a 1 .139   

Continuity Correctionb .948 1 .330   

Likelihood Ratio 1.951 1 .162   

Fisher's Exact Test    .164 .164 

Linear-by-Linear Association 2.133 1 .144   

N of Valid Casesb 43     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.53. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Kategori Umur *  Teknan Darah 

 

usia responden * tekanan darah Crosstabulation 

Count     

  tekanan darah 

Total   normal tidak normal 

usia responden < 24 tahun 0 3 3 

> 24 tahun 6 34 40 

Total 6 37 43 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 
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Pearson Chi-Square .523a 1 .470   

Continuity Correctionb .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .937 1 .333   

Fisher's Exact Test    1.000 .630 

Linear-by-Linear Association .511 1 .475   

N of Valid Casesb 43     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .42. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Kategori Masa Kerja * Tekanan Darah 

 

masa kerja responden * tekanan darah Crosstabulation 

Count     

  tekanan darah 

Total   normal tidak normal 

masa kerja responden < 2 tahun 1 1 2 

> 2 tahun 5 36 41 

Total 6 37 43 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.270a 1 .0001   

Continuity Correctionb .213 1 .0011   

Likelihood Ratio 1.576 1 .004   

Fisher's Exact Test    .0001 .0001 

Linear-by-Linear Association 2.217 1 .011   

N of Valid Casesb 43     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .28. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Kategori Lama Pajanan * Tekanan Darah 
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lama pajanan  * tekanan darah Crosstabulation 

Count     

  tekanan darah 

Total   Normal tidak normal 

lama pajanan  < 8 jam 0 3 3 

> 8 jam 6 34 40 

Total 6 37 43 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .523a 1 .470   

Continuity Correctionb .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .937 1 .333   

Fisher's Exact Test    1.000 .630 

Linear-by-Linear Association .511 1 .475   

N of Valid Casesb 43     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .42. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Kategori APD *  Tekanan Darah 

 

pemakaian APD * tekanan darah Crosstabulation 

Count     

  tekanan darah 

Total   normal tidak normal 

pemakaian APD memakai 0 4 4 

tidak memakai 6 33 39 

Total 6 37 43 

 

 

Chi-Square Tests 
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Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .715a 1 .398   

Continuity Correctionb .008 1 .930   

Likelihood Ratio 1.267 1 .260   

Fisher's Exact Test    1.000 .535 

Linear-by-Linear Association .699 1 .403   

N of Valid Casesb 43     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .56. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Kategori Riwayat Penyakit *  Tekanan Darah 

 

riwayat penyakit * tekanan darah Crosstabulation 

Count     

  tekanan darah 

Total   normal tidak normal 

riwayat penyakit ada 4 24 28 

tidak ada 2 13 15 

Total 6 37 43 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .007a 1 .932   

Continuity Correctionb .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .007 1 .931   

Fisher's Exact Test    1.000 .656 

Linear-by-Linear Association .007 1 .932   

N of Valid Casesb 43     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.09. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Kategori Intensitas Kebisingan * Tekanan Darah 

 

intensitas kebisingan * tekanan darah Crosstabulation 

Count     

  tekanan darah 

Total   normal tidak normal 

intensitas kebisingan < 85 dBA 3 0 3 

> 85 dBA 3 37 40 

Total 6 37 43 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 19.888a 1 .000   

Continuity Correctionb 12.929 1 .000   

Likelihood Ratio 13.443 1 .000   

Fisher's Exact Test    .002 .002 

Linear-by-Linear Association 19.425 1 .000   

N of Valid Casesb 43     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .42. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Lampiran 12 

 

Proses Pengisian Kuesioner 

Pemeriksaan Tekanan Darah Pada Pekerja 
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Pembagian Kuesioner dan wawancara 
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Proses Penggilingan 
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Pengukuran Kebisingan Pada Pekerja 

 


