
BEBAN TAMBAHAN AKIBAT 

LINGKUNGAN KERJA 

PERTEMUAN KE-3



FAKTOR LINGKUNGAN KERJA

 Potensi-potensi bahaya yang  kemungkinan 

terjadi di lingkungan kerja akibat adanya 

suatu proses kerja

Diklasifikasikan menjadi 5:

1. Faktor Fisika

2. Faktor Biologi

3. Faktor Kimia

4. Faktor Fisiologi

5. Faktor Psikologi



Lingkungan Kerja Fisik

 “Lingkungan kerja fisik adalah semua yang 

terdapat disekitar tempat kerja yang dapat 

mempengaruhi pegawai baik secara 

langsung maupun tidak langsung



FAKTOR FISIKA

Setiap benda atau proses yang secara langsung atau per-

lahan bisa mencederai fisik orang ataupun bagiannya.
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Bising / suara di atas NAB Vibrasi / getaran

Radiasi ionisasi

Alat / mesin tanpa pelindung Permukaan yg licin

Benda-2 / obyek penghalang Permukaan panas/dingin

Penerangan tidak memadai



KEBISINGAN



Kebisingan

 Bunyi yang tidak kita inginkan atau yang tidak 
dikehendaki.  

 Kualitas bunyi ditentukan oleh 2 hal yakni 
frekuensi dan intensitasnya. 

 Frekuensi dinyatakan dalam jumlah getaran 
per detik yang disebut hertz (Hz), yaitu 
jumlah gelombang-gelombang yang sampai di 
telinga setiap detiknya. 

 Intensitas atau arus energi per satuan luas 
biasanya dinyatakan dalam suatu logaritmis 
yang disebut desibel (dB).



Suara  di atas  NAB
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Sumbernya :

- Kompressor, 

- Mesin-mesin,

- Helikopter,

- Fogging machine.

- Mesin gergaji kayu. 

PPE :

- Ear muff 

- Ear plug ( corded/   

uncorded )

Safety equipment/ tool :

- Noise meter

- Decibel meter.

ACGIH :

85 dBA -----> 8 hrs

90 dBA -----> 4 hrs

95 dBA -----> 2 hrs

etc



Jenis Kebisingan 
(Berdasarkan sifat & spektrum frekuensi bunyi)

 Bising yang kontinyu (steady state) dengan 
spektrum frekuensi yang luas , misalnya : 
mesin, kipas angin, dapur pijar.

 Bising yang kontinu dengan spektrum sempit 
misalnya: gergaji sirkuler, katup gas

 Kebisingan terputus-putus (intermitent), 
misalnya : lalu lintas, suara kapal terbang di
lapangan udara.

 Bising impulsif (impact or impulsive noise ), 
seperti pukulan tukul, tembakan bedil atau
meriam, ledakan.

 Bising impulsif berulang, misalnya mesin tempa



Berdasar pengaruh terhadap 

manusia, bising dibagi atas:
 Bising yang mengganggu (Irritation noise), 

intensitas tidak terlalu keras. Misalnya 

mendengkur.

 Bising yang menutupi (masking noise) 

bunyi yang menutupi pendengaran yang 

jelas

 Bising yang merusak (damaging/injurios 

noise) bunyi yang intensitasnya melampaui 

NAB.



Pengaruh Kebisingan

 Pengaruh utama dari kebisingan pada 

kesehatan adalah kerusakan pada indera 

pendengaran, yang menyebabkan ketulian 

progresif.

 NAB kebisingan adalah 85 dB



Klasifikasi dampak negatif kebisingan

 Auditory

a. Acoustic trauma, menunjukkan kerusakan organik
pada pendengaran, merupakan kerusakan yang 
permanen, yang dapat disebabkan oleh tingkat bunyi
yang sangat tinggi (Umumnya di atas 140 dBA).

b. Noise Induced Temporary Threshold Shift (NITTS). 
yaitu kehilangan sensitivitaspendengaran, tetapi
sensitivitas pendenagran ini dapat diperoleh kembali

c. Noise Induced Permanent Threshold Shift (NIPTS), 
yaitu kehilangan sensivitas pendengaran yang tidak dapat
kembali (permanent) Hal ini dapaT disebabkan oleh
Acoustic trauma atau kebisingan yang kumulatif
berlangsug tererus menerus selama bertahun-tahun



Klasifikasi dampak negatif kebisingan

 Non auditory

1.  Gangguan komunikasi

Pada intensitas kebisingan yang tinggi seseorang
harus berteriak keras untuk bisa berkomunikasi.

2. Gangguan tidur

Kebisingan yang terputus-putus akan lebih
memngganggu dari pada kebisingan kontinyu.

3. Gangguan dalam melaksanakan pekerjaan

Akibat dari kebisingan yang tinggi tenaga kerja tidak
bisa konsentrasi secara penuh terhadap suatu
pekerjaan.

4. Gangguan fisiologis

Meningkatnya kelenjar endokrin dalam tubuh
sehingga memacu denyut nadi bergerak cepat



ZONA KEBISINGAN

Zona A 35-45 db Tempat penelitian, RS, tempat 

perawatan kesehatan/sosial & sejenisnya

Zona B 45-55 dB Perumahan, tempat pendidikan dan rekreasi

Zona C 50-60 dB Perkantoran, perdagangan & pasar

Zona D 60-70 dB Industri, pabrik, stasiun Ka, terminal bis

Berdasarkan IATA (International Air transportation Association)

Zona A > 150 dB Daerah berbahaya dan harus dihindari

Zona B 135-145 dB Earmugg maupun earplug

Zona C 115-135 dB Memakai earmuff

Zona D 100-115 db Memakai earplug



Pengendalian Kebisingan

 Penggantian (substitusi)

(mengganti mesin lama dengan yang baru 
dengan tingkat kebisingan rendah)

 Pemisahan (separation)

(Memindahan mesin ke tempat yang jauh dari 
pekerja)

 Pengendalian administratif

(Melakukan shift kerja, mengurangi waktu 
kerja, melakukan training serta alternatif 
terakhir menggunakan alat pelindung diri)



Alat Pengukur Kebisingan

 Alat yang biasa digunakan untuk 

mengukur kebisingan adalah sound level 

mater dan dosimeter,



Penerangan



 Peralatan tak berpagar ( pipa panas, dsb )
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 Penerangan kurang



Pencahayaan

 Intensitas penerangan adalah banyaknya 

cahaya yang jatuh pada satuan luas 

permukaan.

 Penerangan yang baik adalah penerangan 

yang memungkinkan seorang tenaga kerja 

melihat pekerjaannya dengan teliti, cepat, 

dan upaya tidak perlu serta  membantu 

menciptakan lingkungan kerja yang nikmat 

dan menyenangkan.



Pencahayaan
JENIS 

KEGIATAN

TINGKAT 

PENCAHAYAA

N MINIMAL 

(LUX)

KETERANGAN

Pekerjaan kasar 

dan tidak terus-

menerus

100
Ruang penyimpanan & ruang peralatan/instalasi yang memerlukan pekerjaan 

yang kontinyu.

Pekerjaan kasar 

dan terus-

menerus

200 Pekerjaan dengan mesin dan perakitan kasar

Pekerjaan rutin 300 Ruang administrasi, ruang kontrol, pekerjaan mesin & perakitan/penyusun.

Pekerjaan agak 

halus
500

Pembuatan gambar atau bekerja dengan mesin kantor, pekerjaan 

pemeriksaan atau pekerjaan dengan mesin

Pekerejaan halus 1000
Pemilihan warna, pemrosesan tekstil, pekerjaan mesin halus dan perakitan 

halus

Pekerjaan amat 

halus
1500

Tidak menimbulkan bayangan, mengukir dengan tangan, pemerisaan 

pekerjaan mesin dan perakitan yang sangat halus

Pekerjaan terinci 3000
Tidak menimbulkan bayangan, Pemeriksaan pekerjaan, perakitan sangat 

halus



Akibat dari penerangan yang kurang baik

 Tidak dapat melihat benda-benda dengan 

jelas

 Kelelahan pada otot mata yang dapat 

berakibat pada penurunan produktivitas 

kerja

 Kelelahan visual dengan gejala:nyeri atau 

terasa berdenyut disekitar mata, 

pandangan kabur, mata dan pelupuk mata 

terasa perih, sakit kepala.



Pengendalian

 Modifikasi sistem penerangan (mengganti 
warna lampu, merubah posisi lampu, 
mengganti tudung lampu)

 Modifikasi pekerjaan (membawa pekerjaan 
lebih dekat ke mata)

 Pemeliharaan dan kebersihan lampu

 Peneyediaan penerangan lokal

 Penggunaan korden dan perawatan jendela

 Optimalkan pencahayaan alami

 Gunakan warna cerah pada dinding dan 
langit-langit



Radiasi



Radiasi Ionisasi
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• Chernobyl,

• Three miles island

•TWA

•TLV



Radiasi

 Radiasi yang ada ditempat kerja dan 

empunyai pengaruh kepada pekerja adalah

 Radiasi elektromagnetis yaitu gelombang 

mikro, radiasi laser, radiasi panas, sinar 

ultraviolet, sinar X

 Radiasi radioaktif yaitu sinar-sinar dari 

bahan radioaktif.



Pengendalian bahaya penggunaan 

sinar laser
 Indoktrinasi rutin dari karyawan terhadap 

bahaya dan pengamanannya

 Pengetahuan lengkap tentang alat-alat 

laser

 Pemeriksaan sebelum dan selama kerja 

terhadap mata dan kulit

 Pengawasan memadai



Getaran



 Getaran  di atas  NAB 
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- Kompressor, 

- Hand Road cutter,

- Unclamped piping.

- etc

PPE :

Disesuaikan



Sebab dari gejala akibat getaran

 Efek mekanis kepada jaringan

(gangguan kenikmatan kerja, terganggunya 

tugas yang terjadi bersama-sama dan 

cepat lelah, bahaya terhadap kesehatan

 Rangsangan reseptor syaraf didalam 

jaringan



Getaran Mekanis terbagi dua

 Getaran seluruh badan (whole body 

vibration)

 Getaran alat lengan (toolhand vibration)



Cuaca



Cuaca kerja

 adalah kombinasi dari suhu udara,  

kelembaban udara, kecepatan gerakan dan 

suhu radiasi

 Tekanan panas adalah kombinasi keempat 

faktor tersebut dihubungkan dengan 

produksi panas pada tubuh

 Suhu nikmat kerja di Inonesia antara 24-

26 derajat Celsius.



Dampak dari bekerja pada suhu panas

 Mengurangi kelincahan 

 Memperpanjang waktu reaksi

 Lamanya pengambilan keputusan

 Mengganggu kecermatan kerja otak

 Mengganggu koordinasi syaraf perasa dan 
motoris

 Memudahkan untuk dirangsang

 Suhu yang tinggi mengakibatkan heat cramps, 
heat exhaustion, heat stroke, miliaria.

 Pencegahan bekerja disuhu yang panas adalah 
perlunya aklimatisasi



Dampak dari bekerja pada suhu panas

 Heat Rash merupakan gejala awal dari yang 
berpotensi menimbulkan penyakit akibat tekanan 
panas. Penyakit ini berkaitan dengan panas, kondisi 
lembab dimana keringat tidak mampu menguap 
dari kulit dan pakaian. Penyakit ini mungkin terjadi 
pada sebgaian kecil area kulit atau bagian tubuh. 
Meskipun telah diobati pada area yang sakit 
produksi keringat tidak akan kembali normal 
untuk 4 sampai 6 minggu.

 Heat Syncope adalah ganggunan induksi panas 
yang lebih serius. Ciri dari gangguan ini adalah 
pening dan pingsan akibat berada dalam 
lingkungan panas pada waktu yang cukup lama.



Dampak dari bekerja pada suhu panas

 Heat Cramp merupakan penyakit yang 
menimbulkan gejala seperti rasa nyeri dan kejang pada 
kakai, tangan dan abdomen banyak mengeluarkan 
keringat. Hal ini disebabkan karena ketidak 
seimbangan cairan dan garam selama melakukan kerja 
fisik yang berat di lingkungan yang panas.

 Heat Exhaustion merupakan penyakit yang 
diakibatkan oleh berkurangnya cairan tubuh atau 
volume darah. Kondisi ini terjadi jika jumlah air yang 
dikeluarkan seperti keringat melebihi dari air yang 
diminum selama terkena panas. Gejalanya adalah 
keringat sangat banyak, kulit pucat, lemah, pening, 
mual, pernapasan pendek dan cepat, pusing dan 
pingsan. Suhu tubuh antara (37°C – 40°C).



Dampak dari bekerja pada suhu panas

 Heat Stroke merupakan penyakit gangguan panas 
yang mengancam nyawa yang terkait dengan pekerjaan 
pada kondisi sangat panas dan lembab. Penyakit ini 
dapat menyebabkan koma dan kematian. Gejala dari 
penyakit ini adalah detak jantung cepat, suhu tubuh 
tinggi 40o C atau lebih, panas, kulit kering dan tampak 
kebiruan atau kemerahan, tidak ada keringat di tubuh 
korban, pening, menggigil, mual, pusing, kebingungan 
mental dan pingsan.

 Multiorgan-dysfunction Syndrome 
Continuum merupakan rangkaian sindrom/gangguan 
yang terjadi pada lebih dari satu/ sebagian anggota 
tubuh akibat heat stroke, trauma dan lainnya.



Dampak dari bekerja pada suhu dingin

 Frostbite

 Forstbite adalah membekunya sebagian 

organ tubuh yang terpapar oleh suhu 

dingin yang berlebihan. 

 Frostbite umumnya terjadi pada suhu 0°C 

(32°F). 

 Frostbite dikenal dengan radang dingin 

dimana jaringan sel didalam tubuh menjadi 

rusak karena terjadi pembekuan



Why?

 Cuaca dingin membuat cairan 
sel membeku dan lama kelamaan 
sel menjadi rusak karena 
pembekuan itu, sehingga 
menyebabkan aliran menjadi 
tidak lancar. 

 Apabila terdapat bagian–bagian 
yang tak teraliri darah lebih dari 
15 menit akan menimbulkan 
pembusukan, sehingga harus di 
amputasi. 

 Organ yang terkena biasanya 
adalah ujung-ujung jari kaki dan 
tangan, cuping telinga, cuping 
hidung, dan dagu.

Tanda-tanda organ 

yang mengalami 

frostbite adalah 

kulitnya pucat dan 

keras dimana jika 

terkelupas akan 

tampak jaringan di 

bawahnya yang 

berwarna merah dan 

nyeri. Organ tersebut 

biasanya mati rasa



Pertolongan bila terkena Frostbite
 Hindari paparan lebih lanjut terhadap dingin, cepat 

pindahkan ke area yang lebih hangat.

 Jika kondisi memungkinkan, hangatkan organ yang 
terkena penyakit forstbite di dalam wadah yang berisi 
air hangat. Hangatkan secara perlahan sampai kulitnya 
berubah menjadi memerah kurang lebih 45 menit.

 Jika tidak tersedia air hangat, balut daerah yang 
mengalami frostbite dengan kain atau jika tangan yang 
terkena, selipkan saja tangan di bawah ketiak atau di 
perut untuk menghangatkan organ yang terkena 
forstbite.

 Jangan pernah menggosok atau menggaruk daerah yang 
mengalami frostbite karena dapat menyebabkan infeksi 
bahkan cidera jaringan lebih lanjut.

 Jika mati rasa tetap berlanjut selama proses 
penghangatan segera pergi ke rumah sakit



HIPOTERMIA

 Hipotermia adalah suatu keadaan dimana 

kondisi tubuh tidak dapat menghasilkan panas 

disertai menurunnya suhu inti tubuh secara 

berangsur – angsur tetapi pasti dibawah 350C 

dan jika tidak ada pertolongan dapat 

menyebabkan cidera serius bahkan kematian

 Hipotermia diawali dengan badan menggigil, 

depresi pada pernapasan dan tekanan jantung. 

 Pada suhu yang lebih dingin akan terjadi 

kejang – kejang dan otak mulai beku dan taraf 

selanjutnya adalah sekarat atau kematian.



Pencegahan

 Bawa makanan yang cepat dibakar menjadi kalori, 
seperti coklat untuk mengganti energi yang hilang.

 Bila angin bertiup kencang, maka segeralah 
memakai perlengkapan pakaian hangat, seperti 
jaket dan kaus tangan. Kehilangan panas tubuh 
akibat faktor “wind cill” tidak akan terasa oleh 
kita, tiba-tiba kondisi melemah dan pingsan

 Bila hujan mulai turun bersegeralah memakai jas 
hujan, jangan menunggu hujan menjadi deras. 
Cuaca di gunung tidak dapat diduga.

 Hindari pakaian basah yang terkena hujan.



Bau-bauan di tempat kerja

 Suatu jenis pencemaran udara yang 

mengganggu penciuman serta higiene.

 Cara pengukuran masih tetap subyektif 

dengan alat penciuman

 Pengendaliannya : penambahan bau-bau 

baru kepada udara, proses penutupan 



FAKTOR BIOLOGI



Faktor Biologi

Bakteri
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virus 

jamur

Protozoa Cacing

Setiap unsur-unsur kehidupan (biologi) seperti debu
organik, jamur, serangga, semut, kutu, protozoa,
bakteri, virus, atau enzim yang dapat menimbulkan
reaksi alergi, luka ataupun penyakit terhadap tubuh
manusia.

TEMPAT 

KERJA



Penyakit akibat Faktor Biologi

 Penyakit kuku dan mulut yang pindah dari 
ternak ke pada pekerja ternak

 Bakteri antrax mengenai pekerja diperjagalan, 
diperusahaan penyamak kulit.

 Pemelihara Burung ada kemungkinan 
menderita penyakit psitaccosis yang 
disebabkan ricketssia

 Penyakit jamur pada kuku sering diderita pada 
pekerja yang tempat kerjanya lembab dan 
basah atau merendam tangan dan kaki 
sepertipencuci

 Cacingan sering diderita oleh pekerja tambang



Pekerjaan yang memudahkan 

terjangkit TBC
 Pekerjaan yang terlalu melelahkan

 Pekerjaan yang pekerjanya terlalu banyak

 Ventilasi yang kurang

 Pekerjaan yang menekan jiwa

 Pekerjaan yang waktu kerjanya terlalu 

lama



Pengendalian

 Pada Pekerja

Imunisasi

Sanitasi dan higiene perorangan

APD

 Tempat Kerja

Desinfeksi

Perbaikan sistem ventilasi



Tugas

 Diskusikan dengan teman anda 

(1 kelompok 3 orang)

 Berikan contoh pekerja yang dapat 

menimbulkan faktor risiko Fisika dan Biologi.

 Ditulis di kertas beri nama lengkap dan NIM 

pada masing-masing kelompok.


