
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kelelahan merupakan keadaan tubuh fisik dan mental yang berbeda namun 

semuanya berakibat pada penurunan daya kerja dan berkurangnya ketahanan 

tubuh pekerja (Suma’mur, 2009). Kelelahan bersifat subyektif dan dapat dirasakan 

oleh siapa saja. Semakin tinggi aktivitas, maka tidak menutup kemungkinan 

tenaga kerja akan merasakan kelelahan. Kelelahan merupakan sistem mekanisme 

perlindungan tubuh agar terhindar dari kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi 

pemulihan setelah tubuh beristirahat. Pada umumnya istilah kelelahan 

menunjukkan kondisi yang berbeda-beda dari setiap individu, namun semuanya 

bermuara pada hilangnya efisiensi dan menurunnya kapasitas kerja juga ketahanan 

tubuh (Tarwaka, 2004).   

Peranan tenaga kerja terhadap perusahaan sebagai sumber daya manusia yang 

harus diperhatikan, sehingga perlu pengelolaan dan pengaturan manajemen 

perusahaan seperti pengaturan jam kerja untuk mempertahankan dan 

meningkatkan efisiensi dari produktivitas tenaga kerja. Pengaturan jam kerja 

harus disesuaikan dengan sifat, jenis pekerjaan dan faktor lingkungan yang 

mempengaruhinya seperti lingkungan kerja panas, dingin, bising, dan berdebu. 

Namun, munculnya sistem shift kerja juga dapat menimbulkan kerugian dan 

permasalahan baru mengenai pengaruh shift itu sendiri antara lain mengenai 

lamanya jam kerja, metode pertukaran, pembagian waktu istirahat dan pembagian 

waktu shift. Akibatnya, manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki sifat 
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circadian rhythm yakni kerja siang hari dan tidur malam hari, terpaksa merubah 

kebiasaannya dikarenakan harus bekerja di malam hari. Hal ini dapat menyulitkan 

dirinya dan untuk merubah kebiasaan tersebut perlu adapatasi dalam waktu yang 

cukup lama (Manuaba, 1972). Shift kerja merupakan hal berbahaya atau 

merugikan baik kehidupan sosial maupun kesehatan tenaga kerja. Kerugian 

kesehatan yang dapat terjadi adalah keluhan kelelahan. Kelelahan dapat 

menunjukkan kondisi yang berbeda-beda dari setiap individu. Namun, secara 

kesuluruhan kelelahan mengarah pada penurunan kapasitas kerja dan ketahanan 

tubuh.   

 Penelitian Judith A. Ricci dalam Kristanto (2012), hampir 40% pekerja di 

Amerika Serikat mengalami kelelahan, dan masalah ini telah menghabiskan 

milyaran dolar untuk biaya kerugian dari hilangnya produktivitas. Penelitian 

tersebut menyebutkan hampir 29.000 pekerja dewasa yang diwawancara, 38% 

mengatakan bahwa mereka mengalami kekurangan energi dan kurang tidur dalam 

dua minggu terakhir. Selain itu, kehilangan produktivitas pada pekerja yang 

mengalami kelelalahan yaitu sebanyak 66% lebih besar dari pekerja yang tidak 

mengalami kelelahan yaitu sebanyak 26%. Jumlah waktu kerja yang hilang adalah 

5,6 jam setiap minggunya pada pekerja yang mengalami kelelahan dan 3,3 jam 

pada pekerja yang tidak mengalami kelelahan. 

Di Indonesia, kelelahan kerja juga terjadi dan menyebabkan kecelakaan kerja. 

Harian Kompas (2004) mencatat angka kecelakaan kerja rata-rata perhari di 

Indonesia yang disebabkan oleh kelelahan sebanyak 27,8% dari 414 kasus 

kecelakaan kerja perharinya. Dilihat dari angka tersebut, disimpulkan kecelakaan 

kerja karena kelelahan memiliki angka cukup tinggi. Selain itu, menurut Dewan 
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Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional di sektor listrik (PLN) tercatat 

sebanyak 1485 kasus kecelakaan yang terjadi dimana penyebabnya adalah 

kurangnya konsentrasi pekerja karena kelelahan. 

Faktor yang berkontribusi dalam terjadinya kelelahan dapat timbul dari dalam 

tubuh seseorang (faktor internal) seperti usia, masa kerja, status gizi, status 

kesehatan, jenis kelamin, lama kerja dan pekerjaan tambahan. Selain faktor 

internal juga terdapat faktor dari pekerjaannya (faktor eksternal) yakni beban kerja 

dan beban tambahan, lingkungan kerja fisik dan psikologis, dan variasi pekerjaan 

(monotoni). Terdapat penelitian bahwa faktor internal memiliki hubungan 

terhadap terjadinya kelelahan kerja. Hal ini didukung oleh pernyataan ILO dan 

WHO, 1996 bahwa kapasitas kerja seorang pekerja akan berkurang hingga 

menjadi 80% pada usia 50 tahun dan akan lebih menurun lagi tinggal 60% pada 

usia 60 tahun jika dibandingkan dengan kapasitas kerja mereka yang berusia 25 

tahun. Menurunnya kapasitas kerja seseorang, kesanggupan untuk bekerja akan 

semakin berkurang akibatnya perasaan lelah akan lebih cepat timbul. Selain itu, 

orang yang dalam kondisi gizi yang kurang baik dalam arti makanan yang 

dikonsumsi kurang dari normal maka akan lebih mudah mengalami kelelahan 

dalam melakukan pekerjaan (Oentoro, 2004). 

Permasalahan kelelahan baiknya mendapat perhatian lebih, karena kelelahan 

pada pekerja yang tidak teratasi akan semakin berdampak negatif, baik bagi 

tenaga kerja maupun pekerjaannya. Hal ini dapat dilakukan penanggulangan guna 

mencegah terjadinya kelelahan kerja pada tenaga kerja. Penanggulangan tersebut 

diantaranya mengurangi keadaan lingkungan kerja seperti kebisingan, getaran, 

panas, memberikan penerangan memadai sesuai dengan jenis pekerjaan, 
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memberikan waktu istirahat saat membutuhkan jam kerja lama, memberikan gizi 

yang memadai sesuai dengan jenis pekerjaan dan beban kerja dan mengurangi 

beban kerja yang berlebihan. Selain itu, untuk mengurangi kejenuhan dalam 

bekerja perlu diberikan fasilitas rekreasi dan pembinaan mental secara teratur dan 

berkala guna menjaga kestabilitas kerja. 

Instrumen yang dapat digunakan untuk pengukuran kelelahan secara ideal 

telah sejak lama diharapkan oleh berbagai pihak pemegang unit kerja maupun 

pihak yang menaruh perhatian pada kelelahan kerja. Instrumen dalam mengukur 

kelelahan dapat dilakukan dengan Kualitas dan Kuantitas Kerja yang Dilakukan, 

Uji Psikomotor (Psychomotor Test), Uji Hilangnya Kelipan (fliker-fusion test), 

Perasaan Kelelahan Secara Subjektif dengan kuesioner IFRC dan KAUPK2. Pada 

penelitian ini, pengukuran kelelahan kerja dilakukan dengan menggunakan 

Kuesioner Alat Ukur Perasaan Kelelahan Kerja (KAUPK2). Kuesioner ini telah 

digunakan dalam beberapa penelitian yang berhubungan dengan kelelahan.  

1.2 Identifikasi Masalah 

PT. Bangun Sarana Baja merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

fabrikasi dan kontruksi baja dengan memproduksi baja yang diolah menjadi 

bentuk sesuai pesanan kontraktor. Perusahaan ini memiliki 21 workshop dimana 

setiap workshop terdapat beberapa produksi seperti fabrikasi, sandbalasting, 

painting, packaging. Sebagian besar proses produksinya menggunakan alat 

pengelasan, pengrindaan, pemotongan, dan pengecatan. Di seluruh proses tersebut, 

perusahaan juga membutuhkan security untuk menjaga keamanan lingkungan 

sekitar tempat kerja.  
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Security yang terdapat di PT. Bangun Sarana Baja berjumlah 39 orang yang 

terbagi menjadi 3 regu yakni regu A, regu B dan regu C dimana setiap regunya 

beranggota 13 orang. Sistem kerja security dibagi menjadi 3 shift, yakni shift pagi, 

sore dan malam. Jam kerja pada shift pagi dimulai pada pukul 07.00-15.00 WIB, 

shift sore mulai pukul 15.00-23.00 WIB, dan shift malam pukul 23.00-07.00 WIB. 

Saat serah terima tenaga kerja diharuskan datang 30 menit sebelum jam kerja. Pos 

security yang tersedia terdapat 4 pos diantaranya 2 pos pemantauan, 1 pos induk, 

dan 1 pos penjaga keluar-masuk kendaraan.  

Security bekerja dalam waktu 24 jam, karena tugasnya sebagai petugas yang 

menjaga ketertiban dan keamanan di sekitar lingkungan kerja. Pengaturan jam 

kerja pada shift kerja yang belum tertata dengan benar. Hal ini dapat dilihat pada 

hari kerjanya yang tidak terdapat hari libur, sehingga security memiliki inisiatif 

untuk bergantian dalam melakukan cuti kerja. Pada suatu waktu, akan terdapat 

security bekerja lembur untuk menggantikan teman kerjanya yang tidak masuk 

kerja karena mendapat giliran cuti maupun halangan yang mendadak. Petugas 

yang menjalankan pekerjaan seperti ini, tidak menutup kemungkinan dapat 

mengalami kelelahan kerja. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengamati 

masalah kelelahan kerja akibat shift kerja di Departemen Security PT. Bangun 

Sarana Baja. 

1.3 Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah shift kerja 

menyebabkan terjadinya kelelahan kerja di security PT. Bangun Sarana 

Baja?” 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TA STUDI KELELAHAN KERJA AKIBAT SHIFT KERJA DI DEPARTEMEN 
SECURITY PT BANGUN SARANA BAJA GRESIK

MARETA DWININGRUM



1.4 Tujuan 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mempelajari keluhan kelelahan akibat shift kerja pada security PT. Bangun 

Sarana Baja. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi karakteristik responden seperti; usia, masa kerja, status 

gizi, status kesehatan, pekerjaan tambahan, dan lama kerja pada security 

PT. Bangun Sarana Baja. 

2. Mengidentifikasi kelelahan kerja terhadap security PT Bangun Sarana 

Baja. 

3. Mempelajari kaitan antara karakteristik dan kelelahan security di PT 

Bangun Sarana Baja. 

4. Mempelajari kaitan antara shift kerja dan kelelahan security di PT Bangun 

Sarana Baja. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini dapat berguna bagi beberapa pihak, diantaranya: 

1. Perusahaan 

a. Mengetahui tingkat kelelahan security di PT. Bangun Sarana Baja. 

b. Sebagai masukan dan dijadikan bahan evaluasi untuk mengatasi 

kelelahan kerja security di PT. Bangun Sarana Baja. 
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2. Peneliti 

Meningkatkan dan memperluas wawasan pengetahuan serta 

menambah pengalaman belajar dalam mengimplementasikan ilmu yang 

telah diperoleh dalam perkuliahan khususnya tentang kesehatan dan 

keselamatan kerja. 

3. Peneliti Lain 

Sebagai data dasar dalam membandingkan saat dilakukan penelitian 

selanjutnya dengan waktu dan tepat yang berbeda dan dapat menambah 

informasi pembaca mengenai kelelahan. 
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