
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya, baik alam maupun 

manusia. Perkembangan dan pertumbuhan di segala aspek mendorong kita untuk 

dapat mengimbanginya. Salah satu sektor yang terus mengalami kemajuan dari 

tahun ke tahun adalah sektor industri. Pesatnya laju pertumbuhan industri 

menyebabkan sektor industri untuk terus maju dan berkembang menyesuaikan 

pembangunan. 

Di dalam perkembangannya, tentu sektor industri tidak akan lepas dari 

peran tenaga kerja. Saat ini sudah banyak perusahaan yang menggunakan 

teknologi dan mesin – mesin canggih untuk mencapai tingkat efektivitas dan 

efisiensi produksi yang lebih tinggi. Namun perusahaan tetap membutuhkan 

tenaga kerja untuk mengoperasikan teknologi dan mesin tersebut. Tenaga kerja 

sebagai salah satu faktor dalam pembangunan memiliki tanggung jawab besar. 

Tanggung jawab tersebut vital dan menentukan, baik dari mutu maupun jumlah.   

Tempat kerja merupakan tempat yang terdapat banyak faktor sumber 

bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja serta berbagai gangguan 

kesehatan akibat kerja. Faktor – faktor tersebut antara lain faktor mekanik, fisik, 

kimiawi, biologis, ergonomis, psikologis, dan sosial ekonomi. Baik secara 

langsung maupun tidak langsung faktor – faktor tersebut cenderung dapat memicu 

terjadinya gangguan kesehatan seperti kelelahan kerja. 
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Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan masalah penting dalam 

proses operasional di sektor industri. Setiap tahun angka kecelakaan akibat kerja 

di Indonesia masih tinggi. Tentu hal ini dapat merugikan perusahaan dan 

menurunkan produktivitas tenaga kerja. Menurut data statistik kecelakaan kerja  

Jamsostek, pada tahun 2007 ada 83.714 kecelakaan kerja, pada tahun 2008 

terdapat 94.736 kasus, sedangkan tahun 2009 ada 96.314 kasus. Pada tahun 2010 

ada 98.711 kasus, kemudian pada tahun 2011 terdapat 99.491 kasus atau rata – 

rata ada 414 kasus kecelakaan kerja per hari. Pada tahun 2012 meningkat menjadi 

103.000 kasus atau naik sebesar 3,14%. Sedangkan sepanjang tahun 2013, peserta 

jamsostek yang mengalami kecelakaan kerja adalah sebesar 192.911 kasus dengan 

persentase 69,59% terjadi di dalam perusahaan ketika sedang bekerja dan 

sebanyak 34,43% penyebab kecelakaan adalah posisi tidak aman (Baihaqi, 2014). 

Penyebab kecelakaan kerja secara umum adalah tindakan manusia yang 

tidak memenuhi standar keselamatan (unsafe human acts) dan kondisi lingkungan 

yang tidak aman (unsafe condition). Faktor manusia menempati posisi yang 

penting dalam terjadinya kecelakaan kerja, yaitu antara 80 – 85% (Anizar, 2009). 

Ada beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja karena manusia, salah satu faktor 

utamanya adalah stres dan kelelahan (fatigue). Kelelahan kerja memberikan 

kontribusi 60% terhadap terjadinya kecelakaan kerja (Setyawati, 2010). Hal ini 

didukung oleh data ILO yang menunjukkan bahwa hampir setiap tahun sebanyak 

dua juta tenaga kerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja yang karena faktor 

kelelahan. Penelitian tersebut menyatakan dari 58.155 sampel, 32,8% diantaranya 

atau sekitar 18.828 sampel menderita kelelahan. Penelitian mengenai kecelakaan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Faktor yg berhub dgn kelelahan ...... Laila Fatmawati



3 
 

 
 

transportasi di New Zealand antara tahun 2002 dan 2004 menunjukkan bahawa 

dari 134 kecelakaan fatal, 11% diantaranya karena faktor kelelahan dan dari 1703 

cedera akibat kecelakaan, 6% disebabkan kelelahan pada operator (Baiduri, 2008). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementrian Tenaga Kerja Jepang terhadap 

12.000 perusahaan yang melibatkan 16.000 tenaga kerja yang dipilih secara acak 

menunjukkan hasil bahwa 65% tenaga kerja mengalami keluhan kelelahan fisik 

akibat kerja rutin, 28% mengeluh kelelahan mental dan sekitar 7% tenaga kerja 

mengalami keluhan stres berat dan merasa tersisihkan (Hidayat, 2003). 

Berdasarkan data kecelakaan kerja yang tercatat di Harian Kompas tahun 

2004, setiap hari rata – rata kecelakaan kerja di Indonesia sebesar 414 kasus, 

dengan prosentase sebesar 27,8% disebabkan kelelahan yang cukup tinggi, 

sebesar 9,5% atau 39 orang mengalami cacat. Data kecelakaan yang dikeluarkan 

oleh dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja nasional di PLN mencatat telah 

terjadi 1458 kasus kecelakaan kerja dan salah satu penyebabnya adalah kurangnya 

konsentrasi tenaga kerja karena kelelahan (Putri, 2008). 

Semua tempat kerja dan jenis pekerjaan dapat menimbulkan kelelahan 

kerja yang berdampak pada penurunan kinerja dan bertambahnya tingkat 

kesalahan kerja, sehingga peluang terjadinya kecelakaan kerja akan meningkat 

(Nurmianto, 2004). Kelelahan terjadi karena adanya ketidakserasian antara 

kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja. Kelelahan merupakan suatu 

perlindungan diri tubuh untuk menghindari kerusakan lebih lanjut dan diperlukan 

istirahat untuk mengatasinya. (Tarwaka,dkk, 2004). Menurut Grandjean (1993) 

dalam Tarwaka (2004) kelelahan diklasifikasikan menjadi kelelahan otot dan 
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kelelahan umum. Kelelahan umum ditandai dengan kemauan bekerja yang 

berkurang karena monotoni, intensitas dan lama kerja fisik, keadaan lingkungan 

sebab mental, status kesehatan dan status IMT. Kelelahan bagi setiap orang lebih 

bersifat subyektif karena terkait dengan perasaan. Selain dipengaruhi oleh faktor 

fisik dan biologis seperti faktor karakteristik individu, faktor pekerjaan, dan faktor 

lingkungan kerja, kelelahan juga dipengaruhi oleh faktor psikologis (faktor 

psikis). Kelelahan subyektif biasanya terjadi pada saat akhir jam kerja, jika rata – 

rata beban kerja melebihi 30 – 40% dari tenaga aerobik maksimal (Astrand & 

Rodahl, 1977 dan Pulat, 1992 dalam Tarwaka, 2004). Sedangkan faktor yang 

mempengaruhi terjadinya kelelahan kerja menurut Oentoro (2004) adalah faktor 

karakteristik individu yang meliputi usia, masa kerja, tingkat pendidikan, status 

perkawinan, status IMT, dan lama waktu tidur. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adam Gita Akbar (2010) 

pada tenaga kerja di unit produksi Blending and filling lithos PT Pertamina Unit 

Produksi Pelumas Gresik, 25 orang (52%) mengalami kelelahan tingkat sedang 

dimana hubungan antara suhu ruangan dengan terjadinya kelelahan adalah 

hubungan yang kuat. Faktor karakteristik individu yang berpengaruh terhadap 

kelelahan kerja antara lain usia, status IMT, tingkat pendidikan dan kebiasaan 

olahraga, sedangkan faktor pekerjaan yang mempengaruhi terjadinya kelelahan 

adalah keadaan monoton dan beban kerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zahroh Setyo Ardhani (2011) pada tenaga 

kerja bagian Pengepakan (Flour Packing) di PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

Bogasari Flour Mills menunjukkan bahwa kelelahan kerja yang terjadi pada 
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kategori tingkat kelelahan kerja sedang. Terdapat hubungan yang bermakna antara 

umur, masa kerja, dan status IMT dengan tingkat kelelahan kerja subyektif tenaga 

kerja bagian pengepakan (Flour Packing) PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

Bogasari Flour Mills Surabaya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Dina Rinayati (2012) pada tenaga kerja di 

bengkel pengelasan Divisi Niaga PT PAL Indonesia menunjukkan bahwa 14 

orang (43,8%) mengalamai kelelahan tingkat sedang. Terdapat kecenderungan 

hubungan antara usia 50 – 59 tahun, lingkungan kerja panas dan bising, dan status 

IMT gemuk dengan kelelahan tenaga kerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah Dara Ayu Amalia (2013) 

pada tenaga kerja di unit produksi bagian Packaging PT X menunjukkan bahwa 

29,03% dari total sampel mengalami kelelahan. Faktor yang mempengaruhi 

kelelahan tenaga kerja tersebut antara lain faktor status IMT, beban kerja, 

kebisingan, dan tingkat penerangan. Status IMT tenaga kerja yang tidak normal 

(gizi kurang dan gizi lebih) akan meningkatkan risiko kelelahan. Semakin tinggi 

tingkat beban kerja dan tingkat kebisingan akan meningkatkan risiko kelelahan. 

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk Surabaya 

merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia yang bergerak di bidang 

agrobisnis dan makanan. Produk yang dihasilkan oleh PT SMART Tbk sudah 

tersebar di seluruh Indonesia, khususnya produk minyak goreng dan margarin. 

Produk minyak goreng PT SMART Tbk menggunakan bahan baku utama kelapa 

sawit. Proses produksi dan pengolahan minyak goreng PT SMART Tbk adalah 

sistem kontinyu dan dilakukan dalam beberapa tahapan proses yaitu proses 
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degumming (penghilangan getah), bleaching (pemucatan), deodoration 

(penghilangan bau) dan fraksinasi (tahapan pemisahan). Minyak goreng yang 

dihasilkan memiliki tiga kualitas, yaitu consumer, semi consumer, dan bulk 

(curah). Proses saat menghasilkan minyak goreng memiliki faktor risiko dan 

bahaya yang dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan tenaga kerja PT 

SMART Tbk Surabaya. 

Proses produksi di PT SMART Tbk berlangsung selama 24 jam setiap 

hari tanpa berhenti. Jika berhenti, maka pemanasan awal dari masing – masing 

peralatan membutuhkan waktu yang cukup lama serta biaya produksi yang tinggi, 

sehingga diberlakukan sistem shift kerja di bagian produksi dengan pembagian 

tiga shift kerja, yaitu shift 1 (pukul 07.00 – 15.00); shift 2 (pukul 15.00 – 23.00); 

dan shift 3 (pukul 23.00 – 07.00). Seluruh mesin di PT SMART Tbk yang terus 

beroperasi setiap hari tentu akan mengalami kerusakan maupun gangguan. Untuk 

itu perlu adanya perawatan dan perbaikan mesin yang dilakukan oleh tenaga kerja 

bagian maintenance mekanik. 

Jumlah produksi yang terus meningkat dari tahun ke tahun serta 

penambahan berbagai mesin baru serta proyek yang berkaitan dengan proses 

produksi maupun kegiatan penunjang produksi membuat beban kerja tenaga kerja 

bagian maintenance mekanik terus meningkat. Peningkatan beban kerja tersebut 

akan menimbulkan perasaan kelelahan. Sejauh ini, pengukuran tingkat kelelahan 

kerja belum pernah dilakukan pada tenaga kerja bagian maintenance mekanik 

sehingga belum diketahui secara pasti angka risiko dan terjadinya kelelahan kerja. 

Untuk itu perlu dilakukan pengukuran kelelahan kerja dengan memperhatikan 
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faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya kelelahan kerja. Hasil penelitian 

pengukuran kelelahan kerja tersebut dapat digunakan perusahaan untuk 

menentukan kebijakan terkait dengan pencegahan kelelahan kerja kronis yang 

dapat mengganggu produktivitas kerja. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Angka kecelakaan kerja di PT SMART Tbk Surabaya yang bergerak di 

bidang agrobisnis dan makanan memang tidak terlalu tinggi jika dibandingkan 

dengan industri konstruksi, namun ada kemungkinan dampak dan potensi bahaya 

yang ditimbulkan dari aktivitas mesin maupun peralatan produksi. Potensi bahaya 

yang mungkin timbul antara lain sparepart yang mengenai tenaga kerja, percikan 

api dari mesin las, suhu dan kelembapan yang kurang memenuhi standar, 

roda/mesin yang berputar tidak ditutup dengan pelindung, dan batu gerinda pecah. 

Potensi bahaya tersebut tentu dapat menimbulkan dampak yang merugikan tenaga 

kerja bagian maintenance mekanik seperti kecelakaan kerja dan kebakaran. 

Banyaknya mesin yang memerlukan perawatan dan perbaikan menuntut tenaga 

kerja bagian maintenance mekanik untuk selalu fokus dan konsentrasi dalam 

bekerja. Selain itu tenaga kerja mendapatkan beban kerja tambahan dari 

lingkungan kerja seperti iklim kerja yang kurang sesuai dan kebisingan saat 

memperbaiki mesin. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kelelahan pada tenaga 

kerja.  

Faktor karakteristik individu yang meliputi jenis kelamin, usia, status 

pernikahan, tingkat pendidikan, masa kerja, status IMT, status kesehatan, lama 
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tidur, lama istirahat, dan jarak tempat tinggal, kondisi lingkungan kerja seperti 

iklim kerja serta faktor pekerjaan seperti beban kerja dan lama waktu kerja 

menjadi salah satu faktor penyebab tenaga kerja bagian maintenance mekanik 

mengalami tingkat kelelahan kerja yang berbeda karena masing – masing tenaga 

kerja memiliki karakteristik individu yang berbeda meskipun melakukan 

pekerjaan yang sama satu dengan lainnya. 

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

menganalisis faktor – faktor yang berhubungan dengan kelelahan kerja pada 

tenaga kerja engineering bagian maintenance mekanik di PT Sinar Mas Agro 

Resources and Technology (SMART) Tbk Surabaya.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 

disebutkan, maka penelitian hanya dibatasi pada pengukuran kelelahan subyektif 

tenaga kerja engineering bagian maintenance mekanik di PT Sinar Mas Agro 

Resources and Technology (SMART) Tbk Surabaya dengan memperhatikan 

faktor – faktor yang berhubungan meliputi usia, tingkat pendidikan, masa kerja, 

status IMT, lama tidur, lama istirahat, jarak tempat tinggal, lama waktu kerja 

beban kerja, dan iklim kerja. 

 

 

1.4 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

“Faktor apakah yang berhubungan dengan kelelahan kerja pada tenaga 

kerja engineering bagian maintenance mekanik di PT Sinar Mas Agro Resources 

and Technology (SMART) Tbk Surabaya?” 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1 Tujuan Umum 

Menganalisis faktor yang berhubungan dengan kelelahan kerja pada 

tenaga kerja engineering bagian maintenance mekanik di PT Sinar Mas Agro 

Resources and Technology (SMART) Tbk Surabaya. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi faktor karakteristik individu yang meliputi usia, tingkat 

pendidikan, masa kerja, status IMT, lama tidur, lama istirahat, dan jarak 

tempat tinggal pada tenaga kerja engineering bagian maintenance 

mekanik di PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) 

Tbk Surabaya. 

2. Mengidentifikasi faktor pekerjaan yang meliputi lama waktu kerja dan 

beban kerja pada tenaga kerja engineering bagian maintenance mekanik 

di PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk 

Surabaya. 
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3. Mengidentifikasi faktor lingkungan kerja yaitu iklim kerja pada tenaga 

kerja engineering bagian maintenance mekanik di PT Sinar Mas Agro 

Resources and Technology (SMART) Tbk Surabaya. 

4. Mengidentifikasi tingkat kelelahan kerja pada tenaga kerja engineering 

bagian maintenance mekanik di PT Sinar Mas Agro Resources and 

Technology (SMART) Tbk Surabaya. 

5. Menganalisis hubungan antara faktor karakteristik individu yang meliputi 

usia, tingkat pendidikan, masa kerja, status IMT, lama tidur, lama 

istirahat, dan jarak tempat tinggal dengan kelelahan kerja pada tenaga 

kerja engineering bagian maintenance mekanik di PT Sinar Mas Agro 

Resources and Technology (SMART) Tbk Surabaya. 

6. Menganalisis hubungan antara faktor pekerjaan yang meliputi lama kerja 

dan beban kerja dengan kelelahan kerja pada tenaga kerja engineering 

bagian maintenance mekanik di PT Sinar Mas Agro Resources and 

Technology (SMART) Tbk Surabaya. 

7. Menganalisis hubungan antara faktor lingkungan kerja yaitu iklim kerja 

dengan kelelahan kerja pada tenaga kerja engineering bagian 

maintenance mekanik di PT Sinar Mas Agro Resources and Technology 

(SMART) Tbk Surabaya. 

1.5.3 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Perusahaan 

Dari penelitian ini diharapkan perusahaan dapat mengetahui 

angka kelelahan kerja pada tenaga kerja engineering bagian maintenance 
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mekanik. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi 

perusahaan mengenai faktor – faktor yang memiliki hubungan dengan 

terjadinya kelelahan kerja pada tenaga kerja sehingga dapat digunakan 

sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan kebijakan 

keselamatan dan kesehatan kerja untuk meningkatkan produktivitas, 

kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja serta dapat melakukan 

tindakan pencegahan secara dini dan pengendalian terhadap terjadinya 

kelelahan kerja. 

2. Manfaat bagi Responden 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai hasil pengukuran status IMT, beban 

kerja, iklim kerja dan tingkat kelelahan yang dialami oleh responden 

sehingga responden mampu menyesuaikan diri untuk dapat mengontrol 

tingkat kelelahannya. 

3. Manfaat bagi Fakultas 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat mempererat kerja 

sama antara instansi terkait dan Fakultas Kesehatan Masyarakat serta 

hasil penelitian dapat menjadi referensi skripsi di Ruang Baca Fakultas 

Kesehatan Masyarakat mengenai faktor – faktor yang berhubungan 

dengan kelelahan kerja. 

4. Manfaat bagi Peneliti 

Peneliti diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu dan 

kemampuan yang didapatkan selama proses perkuliahan ke lapangan 
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secara langsung, serta meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan 

wawasan peneliti mengenai kelelahan kerja dan faktor yang 

mempengaruhinya. 

5. Manfaat bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan mampu menjadi 

bahan informasi dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya di tempat 

dan waktu yang berbeda serta menambah wawasan mengenai kelelahan 

kerja. 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Faktor yg berhub dgn kelelahan ...... Laila Fatmawati



 
 

13 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.4 Pengertian Tenaga Kerja dan Keselamatan Kerja 

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia no. 13 tahun 2003 Pasal 1 

ayat 2, tenaga kerja adalah manusia yang mampu melakukan sebuah pekerjaan, baik 

di dalam lingkup maupun diluar hubungan kerja dan bertujuan untuk menghasilkan 

produk berupa barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Tenaga 

kerja sebagai salah satu faktor dalam pembangunan memiliki tanggung jawab besar. 

Tanggung jawab tersebut vital dan menentukan, baik dari mutu maupun jumlah.   

Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang 

kesehatan telah mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara dalam 

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Dalam bab XII pasal 164 – 166 

menyatakan bahwa upaya kesehatan kerja wajib dilakukan di setiap tempat kerja, 

mencakup perlindungan terhadap kesehatan tenaga kerja, upaya pencegahan 

penyakit akibat kerja, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan bagi tenaga kerja 

serta penerapan syarat – syarat kesehatan kerja. Upaya kesehatan di tempat kerja 

tersebut diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja bagi tenaga kerja 

yang optimal. 

Kesehatan kerja merupakan ilmu kesehatan dan penerapannya bertujuan 

untuk mewujudkan tenaga kerja yang sehat serta produktif dalam bekerja. Sehat 

bagi tenaga kerja berarti kapasitas kerja, beban kerja, dan keadaan lingkungan kerja 

berada dalam kondisi seimbang dan mantap. Untuk itulah ada higiene perusahaan 
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dan kesehatan kerja yang mengenali, mengukur, dan melakukan evaluasi faktor – 

faktor yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan penyakit akibat kerja. 

Higiene perusahaan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat hiperkes 

memiliki hakikat antara lain sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga 

kerja seoptimal mungkin pada tenaga kerja di semua sektor untuk menyejahterakan 

tenaga kerja dan sebagai alat untuk meningkatkan produksi serta produktivitas 

namun tetap memperhatikan faktor manusia di dalam produksi (Suma'mur, 2009). 

Kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja sudah diatur oleh 

pemerintah di dalam Undang – Undang RI no. 13 tahun 2013 tentang 

ketenagakerjaan. Di dalam bab X pasal 87 ayat 1 menegaskan bahwa setiap 

pekerja/buruh memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan 

kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat 

dan martabat manusia serta nilai – nilai agama. Kemudian di pasal 86 ayat 2 

disebutkan bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan 

produktivitas kerja yang optimal maka diselenggarakan upaya keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

Tenaga kerja merupakan aset penting bagi perusahaan dalam kegiatan 

industri. Setiap kemampuan dan keterbatasan tenaga kerja harus diperhitungkan 

dan diperhatikan untuk diberdayakan dalam kegiatan pembangunan (Tarwaka, 

2004). Dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki 

peranan penting dan kedudukan sebagai pelaku sekaligus tujuan pembangunan. 

Oleh karena itu, pemerintah sudah mengatur hal tersebut di dalam Undang – 
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Undang Republik Indonesia no. 1 tahun 1970, yaitu setiap tenaga kerja berhak 

mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan. 

 

2.2 Definisi Kelelahan 

Kelelahan (fatigue) berasal dari bahasa latin fatigare yang artinya hilang 

lenyap (waste time). Kelelahan dapat diartikan sebagai perubahan dari keadaan 

yang lebih kuat ke keadaan yang lebih lemah. Kelelahan merupakan kondisi yang 

ditandai dengan perasaan lelah yang dapat menurunkan kesiagaan serta 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja seseorang. Menurut Tarwaka (2004), 

kelelahan adalah salah satu bentuk mekanisme tubuh manusia yang bertujuan untuk 

menghindarkan tubuh dari kerusakan lebih lanjut sehingga kondisi tubuh dapat 

dipulihkan kembali setelah istirahat. Perasaan lelah yang dialami tenaga kerja 

adalah semua perasaan yang tidak menyenangkan yang dialami oleh tenaga kerja.  

Kelelahan diklasifikasikan menjadi dua jenis, antara lain kelelahan otot, 

yaitu tremor atau perasaan pada otot dan kelelahan umum yang biasanya ditandai 

dengan kemauan bekerja yang menurun karena keadaan monotoni, intensiatas dan 

lama kerja fisik, keadaan lingkungan, sebab – sebab mental, status kesehatan, dan 

status IMT. Masing – masing individu menunjukkan kondisi kelelahan yang 

berbeda, namun semuanya bermuara pada kehilangan efisiensi dan penurunan 

kapasitas kerja serta ketahanan tubuh (Grandjean, 1993 dalam Tarwaka, 2004).  

Menurut Suma’mur (2009), kelelahan menunjukkan keadaan tubuh fisik 

dan mental yang berbeda namun semuanya mengakibatkan penurunan daya kerja 

dan menurunnya ketahanan tubuh dalam bekerja. Berbagai keadaan yang 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Faktor yg berhub dgn kelelahan ...... Laila Fatmawati



16 
 

mempengaruhi kelelahan berkumpul dalam tubuh dan menimbulkan perasaan lelah. 

Perasaan lelah yang berkadar tinggi dapat menyebabkan seseorang tidak mampu 

bekerja.  

Secara umum gejala kelelahan dapat dimulai dari yang paling ringan 

sampai perasaan paling melelahkan. Kelelahan subyektif biasanya terjadi saat akhir 

jam kerja, apabila rata – rata beban kerja melebihi 30 – 40% tenaga aerobik 

maksimal ( Astrand & Rodahl, 1997 dan Pulat, 1992 dalam Tarwaka, 2004). 

Kelelahan kerja menyebabkan penurunan kinerja tenaga kerja yang mengakibatkan 

peningkatan kesalahan kerja, ketidakhadiran kerja, kecelakaan kerja dan 

mempengaruhi perilaku kerja. 

 

2.3 Jenis Kelelahan Kerja 

Ada beberapa jenis kelelahan kerja, antara lain berdasarkan kapasitas 

kerja, waktu terjadinya kelelahan, dan penyebab kelelahan. 

2.3.4 Berdasarkan Proses 

1. Kelelahan Umum 

Kelelahan umum ditunjukkan dengan menurun atau hilangnya 

kemauan dalam bekerja dengan penyebab keadaan persarafan sentral atau 

kondisi psikis-psikologis (Suma’mur, 2009). Menurut Grandjean (1993) 

dalam Tarwaka (2004), kelelahan umum ditandai dengan berkurangnya 

kemauan untuk bekerja karena monotoni, intensitas dan lama kerja fisik, 

keadaan lingkungan, sebab mental, status kesehatan, dan status IMT.  
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Kelelahan umum memiliki gejala utama yaitu perasaan letih luar 

biasa. Segala aktivitas dan produktivitas dapat terganggu dan terhambat 

karena munculnya gejala kelelahan tersebut. Seseorang menjadi tidak 

bergairah dalam bekerja baik bekerja secara fisik maupun psikis, 

segalanya terasa berat dan mengantuk (Budiono, dkk 2003). 

2. Kelelahan Otot 

Kelelahan umum adalah kelelahan yang ditandai dengan tremor 

atau rasa nyeri yang terdapat pada otot (Suma’mur, 2009). Menurut 

Tarwaka (2004), berlaku dua teori mengenai kelelahan otot, yaitu teori 

saraf pusat dan dan teori kimia. Teori kimia menjelaskan bahwa kelelahan 

merupakan akibat dari berkurangnya cadangan energi dan peningkatan 

sisa metabolisme sehingga menyebabkan efisiensi otot berkurang. 

Sedangkan teori saraf pusat menjelaskan bahwa peruabahan kimia hanya 

merupakan penunjang proses dimana perubahan kimia yang terjadi 

mengakibatkan dihantarkannya rangsangan saraf melalui saraf sensorik ke 

otak diasadari sebagai kelelahan otot. Rangsangan aferen tersebut akan 

menghambat pusat otak dalam mengontrol gerakan sehingga frekuensi 

potensial kegiatan pada sel saraf berkurang. Frekuensi yang berkurang 

akan menurunkan kekuatan dan kecepatan kontraksi notot dan gerakan 

perintah kemauan menjadi lambat. Gerakan seseorang yang semakin 

lambat menunjukkan kondisi otot orang tersebut semakin lelah. 

Fenomena berkurangnya kinerja otot setelah terjadi tekanan 

melalui fisik pada suatu waktu tertentu disebut kelelahan otot secara 
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fisiologis. Gejala yang ditunjukkan tidak hanya tekanan fisik yang 

berkurang, namun juga gerakan yang semakin rendah dan lambat 

(Budiono, 2003). 

2.3.2 Berdasarkan Waktu Terjadinya Kelelahan 

1. Kelelahan Akut 

Kelelahan akut adalah kelelahan yang terjadi pada aktivitas tubuh 

karena banyak menggunakan otot. Hal ini disebabkan oleh kerja salah satu 

atau seluruh organ secara terus – menerus sehingga melebihi kapasitas 

tubuh. Kelelahan akut akan hilang dengan istirahat yang cukup. 

2. Kelelahan Kronis 

Kelelahan kronis adalah kelelahan akut yang terjadi terus – 

menerus dalam jangka waktu yang lama. Rasa lelah yang dialami oleh 

penderita tidak hanya terjadi pada saat setelah bekerja, namun ketika 

sedang bekerja maupun sebelum bekerja. Di dalam kelelahan kronis akan 

timbul keluhan psikosomatis seperti peningkatan ketidakstabilan jiwa, rasa 

lesu, peningkatan penyakit fisik di kepala, pusing, sulit tidur, dan 

pencernaan terganggu. Selain itu gejala psikis pada penderita kelelahan 

kronis adalah penderita menjadi antisosial, terjadi depresi, berkurangnya 

tenaga fisik, mental-kejiwaan, dan hilangnya inisiatif. Kelelahan kronis 

akan mningkatkan angka absenteisme pada tenaga kerja. 
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2.3.3 Berdasarkan Penyebab Kelelahan 

1. Kelelahan Fisiologis 

Kelelahan fisiologis adalah kelelahan yang disebabkan oleh faktor 

– faktor fisik di tempat kerja seperti penerangan, kebisingan, panas, beban 

kerja, suhu, dan debu. 

2. Kelelahan Psikologis 

Kelelahan psikologis adalah kelelahan yang terjadi karena adanya 

pengaruh hal – hal diluar diri yang berwujud tingkah laku atau perbuatan 

dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti suasana kerja, interaksi dengan 

sesama tenaga kerja maupun dengan atasan. Kelelahan psikologis 

berkaitan dengan depresi, gugup, dan kondisi psikososial yang lain serta 

diperburuk oleh adanya stres. 

 

2.4 Mekanisme Kelelahan 

Tubuh manusia memerlukan energi untuk melakukan suatu aktivitas. 

Energi tersebut diperoleh dari makanan yang dikonsumsi sehari – hari. Di dalam 

tubuh terjadi pemabakaran zat makanan untuk mengubah enrgi kimia yang berasal 

dari makanan menjadi energi mekanik. Pembakaran zat makanan tersebut akan 

menghasilkan energi yang digunakan oleh otot untuk melakukan kontraksi dan 

relaksasi. Energi pada kontraksi otot diperoleh dari pemecahan adenosine 

triphosphat (ATP) menjadi adenosine diphosphat (ADP). ADP diubah kembali 

menjadi ATP menggunakan energi yang diperoleh dari pemecahan glukosa menjadi 

glikogen.  
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Proses pemecahan glukosa menjadi oksigen memerlukan oksigen. Jika 

terdapat oksigen yang cukup dalam proses pemecahan glukosa menjadi glikogen 

maka pemecahan bersifat aerob. Jika jumlah oksigen di dalam darah sedikit maka 

pemecahan akan bersifat anaerob. Pemecahan yang bersifat aerob akan 

menghasilkan energi sebesar 3000 kilojoule. Sedangkan pemecahan anaerob 

menghasilkan asam laktat dan energi sebesar 150 kilojoule. Hal ini akan 

menyebabkan kadar asam laktat di dalam darah meningkat. Peningkatan asam laktat 

dalam alirah darah akan mengurangi kapasitas kerja otot sehingga menimbulkan 

kondisi yang disebut kelelahan. Kondisi kelelahan ini memperlambat kekuatan dan 

kecepatan kontraksi otot dan gerakan seseorang. 

 

2.5 Faktor yang Mempengaruhi Kelelahan Kerja 

Terdapat beberapa faktor yang memepengaruhi kelelahan kerja pada 

tenaga kerja di industri, antara lain faktor karakteristik individu, faktor pekerjaan, 

faktor lingkungan pekerjaan, faktor psikologis. 

1. Faktor Karakteristik Individu 

a. Jenis Kelamin 

Laki – laki dan wanita tentu memiliki kemampuan fisik dan kekuatan 

otot yang berbeda. Kekuatan fisik wanita adalah 2/3 dari laki – laki. 

(Suma’mur, 2009). Menurut Konz (1996) dalam Tarwaka (2011), volume 

oksigen maksimal wanita 15 – 30% lebih rendah dari laki – laki yang 

menyebabkan presentase lemak tubuh dan kadar Hb wanita lebih besar 

daripada laki – laki. Selain itu wanita mengalami siklus biologis setiap bulan 
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yang akan mengganggu kondisi fisik dan psikis sehingga wanita akan lebih 

mudah mengalami kelelahan kerja dan tingkat kelelahan wanita lebih tinggi. 

b. Usia 

Usia seseorang akan mempengaruhi kondisi, kemampuan, dan 

kapasitas tubuh dalam melakukan aktivitas sehari – hari. Produktivitas 

seseorang akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Usia 

berpengaruh terhadap kekuatan fisik tenaga kerja. Seseorang akan berada 

pada kapasitas kerja optimal pada usia 20 – 30 tahun. Setelah usia 30 tahun, 

seseorang akan mengalami penururnan kapasiatas fisik seperti penglihatan, 

pendengaran, dan kecepatan reaksi. Kapasitas kerja seseorang akan 

menurun 1% per tahun setelah kondisi optimal terlampaui. Keluhan 

kelelahan mulai dirasakan pada usia 35 tahun dan tingkat keluhan akan 

meningkat seiring meningkatnya umur (Tarwaka, 2004).  

Menurut Setyawati (2010) usia mempengaruhi perasaan lelah pada 

tenaga kerja. Tenaga kerja dengan usia yang lebih tua memiliki stabilitas 

emosiaonal yang lebih baik sehingga dapat memberikan dampak positif 

dalam melakukan pekerjaan. Pada usia 45 tahun tubuh mengalami 

penurunan kapasitas fungsi tertentu (Depkes RI, 1994). Pada usia 50 – 60 

tahun kekuatan otot akan menurun 25% dan kemampuan motorisnya 

menurun sebanyak 60%. Usia yang semakin bertambah akan meningkatkan 

kelelahan yang dialami oleh seseorang ketika melakukan pekerjaan 

sehingga akan berpengaruh terhadap kinerjanya. 
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Usia yang semakin meningkat akan diikuti oleh perubahan fisiologi 

di dalam tubuh (Tarwaka, 2010). Seseorang mencapai kapasitas kerja 

optimal pada usia 20 – 30 tahun. Setelah seseorang mencapai usia diatas 30 

tahun maka terjadi berbagai perubahan fisiologi yang meliputi penurunan 

fungsi sistem respirasi, penurunan tajam penglihatan dan pendengaran, 

kemampuan membedakan sesuatu, kemampuan membuat keputusan, dan 

mengingat jangka panjang. Sedangkan menurut ILO & WHO (1996) dalam 

dalam Putri (2008) kapasitas kerja kerja seseorang meliputi kapasitas 

fungsional, mental, dan sosial akan menurun menjelang usia 45 tahun. Usia 

yang semakin bertambah akan meningkatkan kejadian kelelahan kerja serta 

kurang gesit dalam melakukan pekerjaan sehingga mempengaruhi kinerja. 

Di dalam pekerjaan usia harus diperhatikan karena mempengaruhi kondisi 

fisik, mental, kemampuan bekerja, dan tanggung jawab seseorang 

(Hasibuan, 2010). 

c. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam perkembangan individu 

dan mempengaruhi seluruh aspek kepribadian atau kehidupan individu. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka orang tersebut akan 

semakin mudah dalam berpikir secara luas, inisiatif tinggi, dan mudah 

menemukan cara yang efisien dalam menyelesaiakan suatu pekerjaan 

(Setyawati, 2010). Sikap kerja tenaga kerja yang terdidik dan terlatih akan 

dapat mengatur proses kerja dan mencegah pemborosan tenaga dalam 

bekerja sehingga dapat memperkecil risiko kelelahan (Wignjosoebroto, 
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2000). Selain itu tenaga kerja dengan tingkat pendidikan lebih tinggi akan 

lebih mudah memahami dan mengikuti petunjuk pekerjaan daripada tenaga 

kerja dengan tingkat pendidikan lebih rendah. Menurut Notoadmodjo 

(2003), seseorang yang memiliki tingkat pendidikan baik akan mampu 

beradaptasi terhadap perubahan lingkungan kerja, lingkungan rumah, dan 

sanggup menyesuaikan diri terhadap masalah yang dihadapi dibandingkan 

dengan seseorang dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Tenaga 

kerja dengan tingkat pendidikan tinggi akan lebih mudah menerima dan 

mengikuti petunjuk dan sebaliknya sehingga dapat mengurangi kelelahan 

kerja. 

d. Masa Kerja 

Masa kerja merupakan akumulasi waktu tenaga kerja telah 

memegang pekerjaannya. Tenaga kerja yang memiliki masa kerja yang 

lebih lama akan semakin banyak menyimpan informasi dan ketrampilan 

dalam bekerja. Masa kerja yang lebih lama cenderung lebih mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan berdasarkan pengalaman yang 

dimiliki, emosi yang lebih stabil sehingga lancar dan mantap dalam bekerja. 

Namun masa kerja yang semakin lama juga dapat memberikan pengaruh 

negatif apabila semakin lama bekerja akan menimbulkan kelelahan dan 

kebosanan (Suma’mur, 2009). 

Menurut Nurmianto (1998), pembebanan otot secara statis dalam 

waktu lama akan menyebabkan nyeri otot, tulang, dan tendon karena 

pekerjaan berulang yang dilakukan dalam waktu yang lama. Tingkat 
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kelelahan tenaga kerja akan semakin meningkat seiring dengan semakin 

lama masa kerja orang tersebut dalam melakukan pekerjaan. Secara garis 

besar masa kerja dapat dikategorikan menjadi 3 (Budiono, 2003) : 

1) Masa kerja <6 tahun 

2) Masa kerja 6 – 10 tahun 

3) Masa kerja >10 tahun 

Menurut Malcolm (1988) dalam Putri (2008) masa kerja yang 

semakin lama akan membuat tenaga kerja menyimpan lebih banyak 

informasi dan ketrampilan. Masa kerja yang semakin lama dapat 

memberikan pengaruh yang positif dan negatif. Pengaruh positif jika tenaga 

kerja semakin berpengalaman dan terampil dalam bekerja dan pengaruh 

negatif jika menimbulkan kejenuhan dan kebosanan (Suma’mur, 2009). 

Kelelahan kerja menyebabkan pengurangan fungsi fisiologi dan psikologi 

yang dapat dihilangkan dengan upaya pemulihan. Tenaga kerja dengan 

masa kerja dekade, kelelahan berasal dari kelebihan usaha selama bekerja 

dan dipulihkan dengan pensiun. Sedangkan tenaga kerja dengan masa kerja 

dalam hitungan tahun, kelelahan berasal dari kelebihan usaha selama 

beberapa tahun yang dapat dipulihkan dengan liburan (Rohmert, dkk, dalam 

ILO, 1998). 

e. Status IMT 

Dalam melakukan pekerjaan tubuh memerlukan energi. Kapasitas 

kerja dapat terganggu apabila tubuh kekurangan zat gizi baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif. Keseimbangan antara zat gizi yang masuk dan 
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yang dikeluarkan haruslah seimbang. Nutrisi yang adekuat saja tidaklah 

cukup, sehingga diperlukan kondisi tubuh yang sehat dalam mencerna 

nutrisi dari makanan (Tarwaka, 2010). Masalah kekurangan dan kelebihan 

gizi pada orang dewasa (usia 18 tahun keatas) merupakan masalah penting 

karena selain memeiliki risiko berbagai penyakit tertentu, juga dapat 

mempengaruhi produktivitas kerja (Supariasa, 2002). 

Tenaga kerja yang memiliki status IMT kurang akan cenderung lebih 

mudah mengalami kelelahan kerja karena keterbatasan dan 

ketidakseimbangan cadangan zat gizi yang diubah menjadi energi saat 

beraktivitas (Suma’mur, 2001). Masalah gizi kurang dan lebih pada tenaga 

kerja harus diperhatikan karena selain dapat menyebabkan risiko penyakit, 

tenaga kerja akan lebih mudah mengalami kelelahan dan produktivitas kerja 

menurun. Menurut Oentoro, 2004 status IMT seseorang berhubungan 

dengan performa tubuh secara keseluruhan, seseorang dengan kondisi gizi 

kurang baik dan intake makanan dalam tubuh kurang maka akan lebih 

mudah mengalami kelelahan. Seseorang dengan status IMT kurus maupun 

gemuk akan cenderung lebih mudah mengalami kelelahan kerja karena 

ketidakseimbangan dan keterbatasan cadangan energi yang akan diubah 

menjadi energi ketika beraktivitas dan menyebabkan munculnya penyakit 

degeneratif seperti jantung, diabetes mellitus, hipertensi, gangguan ginjal, 

dan gangguan sendi (Adriani, 2005). 
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Penilaian status IMT pada dewasa dapat menggunakan Indeks Masa 

Tubuh (IMT) atau Body Mass Index (BMI) dengan menghitung berat badan 

dan tinggi bada. IMT dapat dihitung dengan rumus berikut : 

 !" = $$	("$)( 

Keterangan :  

IMT : Indeks masa tubuh 

BB : Berat badan (kg) 

TB : Tinggi badan (m) 

Tabel 2.4 Klasifikasi Status IMT pada Orang Dewasa Berdasarkan 
IMT 

 
Klasifikasi IMT (kg/m2) 

Underweight 
Severe thinness 
Moderate thinness 
Mild thinness 

<18,50 
<16,00 

16,00 – 16,99 
17,00 – 18,49 

Normal 18,5 – 24,99 
Overweight 

Preobese 
Obese Class I 
Obese Class II 
Obese Class III 

≥25,00 
25,00 – 29,99 
30,00 – 34,99 
35,00 – 39,99 

≥40,00 
Sumber : WHO (2015) yang diadaptasi dari WHO (1995), WHO (2000), WHO (2004) 
 

f. Lama Tidur 

Salah satu cara mengatasi dan menghilangkan kelelahan adalah 

dengan istirahat cukup (Suma’mur, 2009). Istirahat yang dimaksud disini 

adalah berhenti bekerja sewaktu – waktu sampai tidur malam hari. Menurut 

Anonim (2013) dalam Fatigue Management Guide, orang dewasa 

memerlukan istirahat tidur pada malam hari sekitar 6 – 8 jam sehari. Jika 

seseorang memiliki waktu tidur kurang dari 6 – 8 jam maka akan mengalami 
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kekurangan tidur. Kondisi kekurangan tidur yang terjadi setiap hari akan 

menyebabkan kelelahan sehingga tenaga kerja akan mengalami penurunan 

produktivitas. 

g. Lama Istirahat 

Istirahat secara fisiologis diperlukan untuk mempertahankan 

kapasitas kerja seseorang. Istirahat berfungsi sebagai pemulihan yang 

dibutuhkan untuk mengurangi peningkatan cedera dan kelelahan kerja. 

Menurut Tarwaka (2004), jam kerja yang berlebihan diluar batas 

kemampuan tenaga kerja dapat mempercepat timbulnya kelelahan, 

menurunkan ketepatan, kecermatan, dan ketelitian kerja. Untuk itu 

diperlukan istirahat pendek sekitar 15 menit setelah 1,5 – 2 jam kerja untuk 

mempertahankan efisiensi kerja. Setelah melakukan pekerjaan selama 4 jam 

terus – menerus, tenaga kerja harus mendapatkan istirahat sedikitnya 30 

menit dan tidak termasuk waktu kerja (Suma’mur, 1996). 

Selama tidur tubuh manusia diberi kesempatan untuk membersihkan 

pengaruh dan zat yang kurang baik dari dalam tubuh (Setyawati, 2010). 

Waktu kerja yang diperpanjang hingga melebihi kemampuan tenaga kerja 

tanpa diiringi dengan efisiensi akan menurunkan produktifitas dan akan 

cenderung mengalami kelelahan, penyakit,dan kecelakaan kerja. 

h. Status Kesehatan 

Tenaga kerja harus dalam kondisi sehat ketika bekerja untuk 

mendapatkan produktivitas kerja yang maksimal. Ada beberapa penyakit 

yang dapat mempengaruhi kelelahan, antar lain : 
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1) Penyakit jantung 

2) Penyakit asma 

3) Gangguan ginjal 

4) Tekanaan darah rendah 

5) Tekanan darah tinggi 

i. Status Perkawinan 

Tenaga kerja yang sudah menikah akan mempunyai tanggung jawab 

yang lebih besar. Konflik dan permasalahan yang dihadapi di dalam 

keluarga akan mempercepat timbulnya perasaan lelah dalam melakukan 

pekerjaan (Suma’mur, 1996). Seseorang sudah menikah akan lebih cepat 

mengalami kelelahan dibandingkan yang belum menikah. Hal tersebut 

terjadi karena waktu istirahat digunakan untuk keluarga sehingga tidak 

dimanfaatkan dengan maksimal. 

j. Jarak Tempat Tinggal 

Jarak tempat tinggal tenaga kerja akan mempengaruhi tingkat 

kelelahan di dalam melakukan pekerjaan. Tenaga kerja yang memiliki 

tempat tinggal yang jauh tentu akan menempuh perjalanan yang lebih 

panjang menuju tempat kerja. Jika hal tersebut berlangsung untuk waktu 

yang lama, maka tenaga kerja akan mengalami kelelahan setelah 

mendapatkan kelelahan di tempat kerja. Jarak tempat tinggal dan tempat 

kerja harus seminimal mungkin dan bila perlu pengadaan transportasi dari 

tempat tinggal menuju tempat kerja dan sebaliknya untuk mengurangi 

kelelahan kerja (Setyawati, 2010). 
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2. Faktor Pekerjaan 

a. Lama Waktu Kerja 

Menurut Suma’mur (2009), pada umumnya seseorang bekerja 

selama 6 – 10 jam sehari, sedangkan sisanya sekitar 14 – 18 jam digunakan 

untuk kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, tidur, dan lain – lain. 

Dalam seminggu seseorang dapat bekerja dengan baik selama 40 – 50 jam. 

Memperpanjang waktu kerja lebih dari kemampuan lama kerja biasanya 

tidak disertai dengan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja yang 

optimal, bahkan biasanya akan timbul penurunan kualitas dan hasil kerja 

serta kecenderungan untuk timbul kelelahan kerja. 

Menurut Undang – undang Republik Indonesia no. 13 tahun 2003 

pasal 77 ayat 1 dan 2, waktu kerja seorang tenaga kerja meliputi 7 jam sehari 

dalam satu minggu dengan 6 hari kerja dan 8 jam sehari dalam satu minggu 

dengan 5 hari kerja. dalam satu minggu seorang tenaga kerja dapat bekerja 

dengan baik selama 40 jam. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan 

beban kerja sedang, tenaga kerja akan mengalami penurunan produktivitas 

kerja setelah 4 jam bekerja. Keadaan tersebut terjadi karena penurunan 

kadar gula dalam darah, sehingga tenaga kerja memerlukan istirahat dan 

makan untuk meningkatkan kadar gula darah kembali. Pengurangan jam 

kerja dari 8 ¾ jam menjadi 8 jam dapat meningkatkan efisiensi hasil kerja 

per waktu dengan kenaikan produktivitas sebesar 3 – 10 % (Suma’mur, 

2009). 
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b. Shift Kerja 

Lama seseorang bekerja adalah 6 – 8 jam sehari dan 40 – jam 

seminggu (Suma’mur, 2009). Untuk menghindari kelelahan yang 

ditimbulkan akibat bekerja yang melebihi kapasitas, maka sektor industri 

perlu memberlakukan shift kerja. Tenaga kerja yang bekerja dengan shift 

akan bekerja berotasi pagi, siang, dan malam hari. Ada beberapa 

pemabagian shift kerja, antara lain : 

1) Double shift, yaitu pergiliran yang terdiri dari 2 shift, Early (pukul 06.00 

– 14.00) dan Lates pada pukul 14.00 – 22.00. 

2) Three shift, yaitu pergiliran yang terdiri dari 3 shift dengan penambahan 

shift malam pada double shift, berlangsung pada pukul 22.00 – 06.00 dan 

berotasi setiap minggu. 

3) Continental shift, yaitu tipe shift berkelanjutan dengan pergantian shift 

yang tepat. Misal : shift kerja pola 3-2-2 sehingga tidak ada pergeseran 

kerja selama 3 hari dan memasukkan hari libur yang bekerja ke dalamn 

siklus shift. 

4) Split shift, yaitu shift yang melibatkan pergeseran yang terpecah menjadi 

dua bagian sehingga tenaga kerja dapat beristirahat. Misalnya, bagian 

pertama dari pergeseran antara pukul 6.00 – 10.00 dan bagian akhir 

antara 16.00 – 20.00. 

5) Shift akhir pekan, yaitu dilakukan pada akhir pekan selama dua hari 

(Sabtu – Minggu) atau tiga hari (Jumat – Minggu). 
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c. Beban Kerja 

Beban kerja adalah beban yang dialami oleh tenaga kerja sebagai 

akibat pekerjaan yang dilakukan olehnya. Tubuh manusia dirancang untuk 

melakukan aktivitas sehari – hari. Seorang tenaga kerja memiliki 

kemampuan  tersendiri dalam hubungannya dengan beban kerja. Setiap 

pekerjaan merupakan beban bagi pelakunya, beban kerja yang dimaksud 

bisa berupa beban fisik,mental, maupun sosial. Kerja fisik adalah kerja yang 

memerlukan energi fisik pada otot manusia yang akan berfungsi sebagai 

sumber tenaga (Tarwaka, 2010) 

Setiap beban kerja yang diterima tenaga kerja harus sesuai dan 

seimbang dengan kemampuan fisik, kognitif, dan keterbatasan yang 

menerima beban tersebut. Semakin tinggi beban kerja yang dialami oleh 

seorang tenaga kerja maka semakin banyak oksigen yang dibutuhkan oleh 

tubuh. Jumlah oksigen yang tidak mencukupi akan mengakibatkan 

terjadinya pemecahan glukosa dalam keadaan anaerob sehingga 

meningkatkan kandungan asam laktat dalam darah dan dapat menimbulkan 

kelelahan. Beban kerja yang semakin besar akan menyebabkan waktu 

seorang tenaga kerja untuk bekerja tanpa mengalami kelelahan akan 

semakin pendek (Suma’mur, 2009). 

Penilaian beban kerja fisik dapat dilakukan dengan metode penilaian 

langsung dengan cara mengukur energi yang dikeluarkan melalui asupan 

oksigen selama bekerja dan dengan cara menghitung denyut nadi selama 

bekerja. Penilaian beban kerja menurut SNI 16-7061-2004 dilakukan 
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dengan mengukur berat badan tenaga kerja, mengamati aktivitas tenaga 

kerja dan menghitung kalori berdasarkan pengeluaran energi dengan rumus 

sebagai berikut : 

)*+,-,	$. = ($.1 × "1) + ($.2 × "2)+. . . ($.4 × "4)"1 + "2… . . "4× 60	88,9/;,< 

MB untuk laki – laki : BB (kg) x 1 kkal/jam 

MB untuk perempuan : BB (kg) x 0,9 kkal/jam 

Total BK = Rerata BK + MB 

BK   : beban kerja per jam 

BK1, BK2,...BKn : beban kerja sesuai aktivitas kerja tenaga kerja (1,2 

..n dalam satuan menit 

T   : waktu dalam melakukan pekerjaan (menit) 

T1, T2, ...Tn  : waktu melakukan pekerjaan sesuai aktivitas tenaga 

kerja 

MB   : Metabolisme basal 

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no. 13 

tahun 2011 mengenai Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia 

di tempat kerja menetapkan kategori menurut kebutuhan kalori sebagai 

berikut : 

1) Beban kerja ringan, yaitu pekerjaan yang memerlukan kalori untuk 

pengeluaran energi sebesar 100 – 200 kkal/jam. 

2) Beban kerja sedang, yaitu pekerjaan yang memerlukan kalori untuk 

pengeluaran energi sebesar 201 – 350 kkal/jam. 
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3) Beban kerja berat, yaitu pekerjaan yang memerlukan kalori untuk 

pengeluaran energi sebesar 351 – 500 kkal/jam. 

Selain menggunakan perhitungan beban kerja berdasarkan 

kebutuhan kalori, dapat digunakan perhitungan beban kerja berdasarkan 

denyut nadi kerja. Pengukuran denyut jantung selama tenaga kerja bekerja 

adalah metode untuk menilai cardiovasculair strain. Menurut Kilbon 

(1992) dalam Tarwaka (2004), alat yang digunakan adalah dengan 

menggunakan rangsangan ElectroCardio Graph (ECG) ataupun secara 

manual menggunakan stopwatch dengan metode 10 denyut sebagai berikut: 

=*4>?-	@,AB	 C @,AB!*4B-D = 10	=*4>?-E,8-?	F*4GℎB-?4G,4 × 60 

Selain dengan metode 10 denyut dapat digunakan penghitungan 

denyut nadi 15 detik atau 30 detik. Denyut nadi memiliki kepekaan yang 

tinggi terhadap perubahan pembebanan yang diterima oleh tubuh, baik 

pembebanan mekanik, fisika, dan kimia (Kurniawan, 1995 dalam Tarwaka, 

2004). 

Konsumsi energi tidak cukup untuk mengestimasi beban kerja fisik 

karena juga ditentukan oleh jumlah otot yang terlibat dan beban statis yang 

diterima serta tekanan panas dari lingkungan kerja dapat meningkatkan 

denyut nadi sehingga denyut nadi lebih mudah untuk menghitung beban 

kerja. Beberapa jenis denyut nadi yang digunakan untuk mengestimasi 

indeks beban kerja fisik antara lain (Grandjean, 1993 dalam Tarwaka, 2004), 

antara lain : 

1) Denyut nadi istirahat : rerata denyut nadi sebelum pekerjaan dimulai. 
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2) Denyut nadi kerja      : rerata denyut nadi selama bekerja 

3) Nadi kerja       : selisih antara denyut nadi istirahat dan denyut 

nadi kerja. 

Peningkatan denyut nadi memiliki peran yang sangat penting dalam 

peningkatan cardiac output dari istirahat sampai kerja maksimum. 

Peningkatan potensial dalam denyut nadi dari istirahat sampai kerja 

maksimum didefinisikan sebagai heart rate reserve (HR reserve), yang 

dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

%J)	)*K*+L* = (=*4>?-	4,AB	8*+;, − =*4>?-	4,AB	BK-B+,ℎ,-)(=*4>?-	4,AB	<,8KB<?< − =*4>?-	4,AB	BK-B+,ℎ,-) 	× 100 

Klasifikasi beban kerja berdasarkan peningkatan denyut nadi kerja 

yang dibandingkan dengan denyut nadi maksimum karena beban 

kardiovaskuler (cardiovasculairload = %CVL) dihitung sebagai berikut 

(Manuaba & Vanwonterghem, 1996 dalam Tarwaka, 2010).: 

%NOP = 100 × (=*4>?-	4,AB	8*+;, − =*4>?-	4,AB	BK-B+,ℎ,-)=*4>?-	4,AB	<,8KB<?< − =*4>?-	4,AB	BK-B+,ℎ,-  

 Denyut nadi maksimum adalah (220 – umur) untuk laki – laki dan 

(200 – umur) untuk wanita. Kemudian hasil perhitungan %CVL 

dibandingkan derngan klasifikasi yang telah ditetapkan, yaitu : 

Tabel 2.2 Klasifikasi Beban Kerja Berdasarkan %CVL 
 

Hasil %CVL Klasifikasi Keterangan 
<30% Ringan  Tidak terjadi kelelahan 
30 – <60% Sedang  Diperlukan perbaikan 
60 – <80% Berat  Kerja dalam waktu singkat 
80 – <100% Sangat Berat Diperlukan tindakan segera 
>100% Sangat Berat 

Sekali 
Tidak diperbolehkan beraktivitas 

Sumber : Tarwaka, 2004 
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d. Keadaan Monoton 

Keadaan monoton merupakan salah satu penyebab kelelahan. 

Monotoni adalah suatu ciri lingkungan kehidupan manusia yang tidak 

berubah atau berulang ulang dalam suatu keadaan yang tetap (Davis, dkk 

1984 dalam Purwindasari, 2013). Tidak adanya variasi dalam bekerja akan 

menimbulkan kejenuhan kerja atau kebosanan. Pekerjaan yang dilakukan 

berulang – ulang dari hari ke hari tanpa adanya variasi dapat menimbulkan 

kelelahan. 

e. Sikap Kerja 

Sikap tubuh dalam bekerja adalah sikap yang ergonomi sehingga 

tenaga kerja dapat mencapai efisiensi dan produktivitas kerja yang optimal 

dengan memberikan rasa nyaman dalam bekerja. Sikap kerja yang salah 

dalam bekerja akan menimbulkan kelelahan kerja (Suma’mur, 2009). Posisi 

bagian tubuh yang menjauhi pusat gravitasi tubuh akan meningkatkan 

riusiko terjadinya keluhan sistem muskuloskeletal (Tarwaka, 2004). 

3. Faktor Lingkungan Kerja 

a. Iklim Kerja 

Suhu tubuh manusia dipertahankan hampir menetap (homoeotermis) 

oleh sistem pengatur suhu. Suhu menetap ini merupakan keseimbangan 

antara panas yang dihasilkan dalam tubuh akibat metabolisme dengan 

pertukaran panas antara tubuh dengan lingkungan sekitar. Menurut 

Suma’mur (2009), pertukaran panas antara tubuh dan lingkungan sekitar 

disebabkan oleh konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi (pertukaran 
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keringat). Konveksi adalah pertukaran panas antara tubuh dengan 

lingkungan melalui kontak udara dengan tubuh. Konveksi memiliki peranan 

penting dalam pertukaran panas antara tubuh dan lingkungan dengan 

bergantung pada kecepatan angin dan suhu udara. Panas lingkungan kerja 

dapat menambah beban panas kepada tubuh dan menentukan kemampuan 

tubuh dalam melepaskan panas ke udara lingkungan kerja. Iklim kerja 

mempengaruhi daya kerja, produktivitas, serta efisiensi dan efektivitas kerja 

pada tenaga kerja (Soeripto, 2008) 

Iklim kerja dengan suhu tinggi dapat memicu terjadinya kelelahan 

kerja karena suplai oksigen yang dibutuhkan tubuh berkurang. Menurut 

Permenakertrans RI No. 13 tahun 2011, iklim kerja adalah hasil perpaduan 

antara suhu, kelembaban, kecepatan gerakan udara dan panas radiasi dengan 

tingkat pengeluaran panas dari tubuh tenaga kerja sebagai akibat 

pekerjaannya, yang dimaksud dalam peraturan ini adalah iklim kerja panas. 

Salah satu parameter pengukuran suhu lingkungan panas adalah 

dengan menilai Indeks Suhu Basah Bola (ISBB) yang terdiri dari parameter 

suhu udara kering, suhu udara basah dan suhu radiasi (Tarwaka, 2004). 

ISBB dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

1) Pekerjaan dilakukan dibawah paparan sinar matahari (outdoor) : 

ISBB = (0,7 x suhu basah) + (0,2 x suhu radiasi) + (0,1 x suhu kering) 

2) Pekerjaan dilakukan di dalam ruangan (indoor) : 

ISBB = (0,7 x suhu basah) + (0,3 x suhu radiasi) 
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Setelah melakukan perhitungan ISBB maka selanjutnya adalah 

menyesuaikan dengan beban kerja dan dilakukan pengaturan waktu kerja 

dan waktu istirahat yang tepat sehingga tenaga kerja tetap bekerja dengan 

aman dan sehat lalu disesuaikan dengan Nilai Ambang Batas (NAB) iklim 

kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

RI No. 13/Men/X/2011 sebagai berikut : 

Tabel 2.3 Nilai Ambang Batas (NAB) Iklim Kerja Berdasarkan 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 
43/Men/X/2044 

 

Pengaturan waktu kerja setiap 
jam 

ISBB (oC) 
Beban Kerja 

Ringan Sedang Berat 
75% – 100% 31,0 28,0 - 
50% – 75% 31,0 29,0 27,5 
25% – 50% 32,0 30,0 29,0 

0 – 25% 32,2 31,1 30,5 
Sumber : Permenakertrans No. 13 tahun 2011 

b. Kebisingan 

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 

No. 13 tahun 2011, kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki 

yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan/atau alat-alat kerja yang 

pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Intensitas 

kebisingan yang dianjurkan agar tenaga kerja tidak kehilangan daya dengar 

adalah tidak boleh lebih dari 85 dB selama 8 jam sehari atau 40 jam selama 

seminggu. Tenaga kerja yang menerima paparan kebisisngan lebih dari 85 

dB harus mengurangi waktu paparan, yaitu setiap kenaikan paparan 

kebisingan 3 dB maka waktu paparan harus dikurangi separuhnya. 
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Sedangkan paparan kebisingan >140 dB tidak diperkenankan walaupun 

hanya sesaat. 

c. Penerangan  

Menurut Suma’mur (2009), penerangan yang baik adalah 

penerangan yang memungkinkan tenaga kerja untuk melihat obyek yang 

dikerjakan dengan jelas, cepat, dan tanpa upaya yang tidak perlu. 

Penerangan yang diatur cukup dan sesuai akan menciptakan lingkungan 

kerja yang nyaman sehingga dapat menjaga produktivitas dan efisiensi kerja 

tetap optimal dan mengurangi kelelahan. 

d. Getaran  

Getaran adalah gerakan teratur dari benda atau media dengan arah 

bolak – balik dari kedudukan kesetimbangan. Getaran dapat menyebar pada 

lingkungan. Ada dua macam getaran antara lain getaran seluruh badan 

(whole body vibration) dan getaran tangan (tool-hand vibration). Getaran 

dpat menyebabkan ketidaknyamanan dalam bekerja dan mempercepat 

timbulnya kelelahan kerja pada tenaga kerja (Suma’mur, 2009). 

e. Bau Bahan Kimia 

Bau – bauan adalah suatu jenis pencemaran udara, yang tidak hanya 

penting ditinjau dari aspek penciuman terhadapnya, tetapi juga dari sudut 

pandang higiene pada umumnya (Suma’mur, 2009). Gas dan uap yang 

diserap tubuh melalui pernafasan mempengaruhi fungsi jaringan tubuh 

sehingga penurunan daya kerja tenaga kerja menurun dan mengganggu 

kesehatan dan produktivitas kerja. Tenaga kerja yang mengalami kelelahan 
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penciuman tidak mampu mencium kadar bau normal setelah mencium kadar 

bau yang lebih besar. Oleh karena itu, pemakaian air conditioning menjadi 

salah satu cara untuk mengurangi bau – bauan yang mengganggu di temnpat 

kerja. 

4. Faktor Psikologis 

a. Struktur Kerja 

Di dalam sebuah perusahaan terdapat job description bagi setiap 

tenaga kerja, sehingga diperlukan adanya struktur kerja yang menagtur 

tugas tenaga kerja sehingga produktivitas kerja yang optimal dapat dicapai. 

Tenaga kerja yang bekerja di sebuah perusahaan dengan struktur kerja yang 

kurang baik akan sulit mencapai efisiensi dan produktivitas kerja yang 

optimal. 

b. Perhatian dan Dukungan Pimpinan 

Perhatian pimpinan terhadap tenaga kerja diperlukan meningkatkan 

produktivitas kerja sehingga tenaga kerja dapat bekerja secara maksimal. 

Tenaga kerja yang mendapatkan dukungan dan perhatian dari pimpinan 

akan merasakan bahawa pimpinan memberikan pengarahan, keyakinan, 

perhatian serta menghargai mereka. 

c. Tanggung Jawab Kerja 

Tenaga kerja yang mengerjakan pekerjaan harus mengerti 

tanggungjawab pekerjaan yang dilakukannya karena tanggung jawab 

tersebut adalah amanah dari perusahaan. 
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d. Kelancaran Komunikasi 

Hubungan interpersonal yang baik sesama tenaga kerja maupun 

tenaga kerja dengan pimpinan akan membuat tenaga kerja merasakan 

komunikasi yang baik, terbuka, lancar dan baik antara teman kerja dan 

pimpinan sehingga tugas dan pekerjaan yang dibebankan padanya dapat 

terselesaikan dengan baik. 

e. Kerjasama Kelompok Kerja 

Di dalam setiap bagian perusahaan saling membutuhkan antara satu 

dengan yang lain, mampu berinteraksi dan bersinergi untuk 

mengembangkan perusahaan tersebut. Kerjasama kelompok kerja yang baik 

akan membuat antara tenaga kerja saling membantu menyelesaikan 

pekerjaan, menyelesaikan permasalahan yang sulit dan mengembangkan ide 

kreatif. 

 

2.6 Tanda - tanda Kelelahan 

Menurut Suma’mur (2009), terdapat 30 tanda atau gejala kelelahan terbagi 

menjadi 3 kategori, antara lain : 

1. Gejala yang menunjukkan pelemahan kegiatan : 

a. Perasaan berat di kepala 

b. Menjadi lelah seluruh badan 

c. Kaki merasa berat 

d. Menguap 

e. Merasa kacau pikiran 
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f. Menajdi mengantuk 

g. Merasakan beban di mata 

h. Kaku dan canggung dalam gerakan 

i. Tidak seimbang dalam berdiri 

j. Merasa ingin berbaring 

2. Gejala yang menunujukkan pelemahan motivasi : 

a. Merasa sulit berpikir 

b. Lelah berbicara 

c. Menjadi gugup 

d. Tidak dapat berkontraksi 

e. Tidak mempunyai nperhatian terhadap sesuatu / memusatkan perhatian 

f. Cenderung lupa 

g. Kurang kepercayaan 

h. Cemas terhadap sesuatu 

i. Tidak dapat mengontrol sikap 

j. Tidak dapat tekun dalam bekerja 

3. Gejala yang menunjukkan gambaran kelelahan fisik akibat keadaan umum : 

a. Sakit kepala 

b. Kekuatan di bahu 

c. Merasa nyeri di punggung 

d. Merasa pernafasan tertekan 

e. Haus 

f. Suara serak 
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g. Merasa pening / pusing 

h. Ketegangan pada kelopak mata 

i. Gemetar pada anggota badan 

j. Merasa kurang sehat 

Tanda – tanda kelelahan yang utama adalah hambatan terhadap fungsi 

kesadaran otak dan perubahan pada organ – organ di luar kesadaran serta proses 

pemulihan. Seseorang dikatakan mengalami kelelahan ditandai dengan beberapa 

hal dibawah ini : 

1. Perhatian yang menurun 

2. Persepsi melambat dan menghambat 

3. Kemampuan berprestasi menurun 

4. Kegiatan mental dan fisik kurang efisien. 

 

2.7 Pengukuran Kelelahan Kerja 

Menurut Grandjean (1993) dalam Tarwaka (2004), pengukuran kelelahan 

kerja dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Kualitas dan kuantitas kerja yang dilakukan  

Kuantitas dan kualitas kerja digunakan sebagai cara pengukuran 

kelelahan tidak langsung pada tempat kerja. Pada  metode  ini,  kualitas  output  

digambarkan  sebgai  jumlah  proses kerja (waktu yang digunakan setiap item) 

atau proses operasi yang dilakukan setiap  untit waktu.  Namun  demikian  

banyak  faktor  yang  harus dipertimbangkan seperti : target produksi, faktor 

sosial, dan perilaku psikologi dalam kerja. Sedangkan kualitas output 
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(kerusakan produk, penolakan produk) atau frekuensi kecelakaan dapat 

menggambarkan terjadinya kelelahan, tetapi faktor tersebut bukanlah 

merupakan causal faktor.  

2. Uji Psikomotor (Psychomotor test)  

Pada  metode  uji psikomotor, akan  melibatkan  fungsi  persepsi,  

interpretasi  dan  reaksi motor.  Uji yang digunakan pada umumnya adalah : 

a. Waktu reaksi yang sederhana dan selektif 

b. Uji sentuhan atau dengan menusukkan ke jaringan tubuh 

c. Uji kemampuan 

d. Uji mengemudi dengan tes simulasi mengemudi 

e. Uji mengetik 

f. Test tachistoscopic untuk mengukur kinerja 

g. Uji persepsi 

Salah  satu  cara  yang  dapat  digunakan  adalah  dengan  pengukuran 

waktu reaksi.  Waktu  reaksi  adalah  jangka  waktu  dari  pemberian  suatu 

rangsang  sampai  kepada  suatu  saat  kesadaran  atau  dilaksanakan  kegiatan. 

Dalam  uji  waktu  reaksi  dapat  digunakan  nyala  lampu,  denting  suara, 

sentuhan  kulit  atau  goyangan  badan.  Terjadinya  pemanjangan  waktu  reaksi 

merupakan  petunjuk  adanya  pelambatan  pada  proses  faal  syaraf  dan  otot.  

Waktu reaksi adalah waktu untuk membuat respon spesifik saat satu 

stimukli terjadi. Waktu reaksi terpendek berkisar antara 150 – 240 milidetik 

yang artinya kelelahan kerja normal. Waktu reaksi >240 – 410 milidetik artinya 

kelelahan kerja ringan. Waktu reaksi >410 – 580 milidetik artinya kelelahan 
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kerja sedang. Waktu reaksi >580 milidetik artinya kelelahan kerja berat. Alat  

ukur  waktu  reaksi  yang  telah  dikembangkan  di  Indonesia  biasanya 

menggunakan nyala lampu dan denting suara sebagai stimuli yang disebut 

reaction timer (Setyawati, 2010). 

Menurut Grandjean (1995) dalam Yuliana (2013), kerugian dari uji 

psikomotor adalah kenyataan bahwa seringkali membuat permintaan yang sulit 

pada subyek yang diteliti sehingga meningkatkan ketertarikan. Uji ini akan 

menyebabkan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan otak 

sehingga memungkinkan menimbulkan kelelahan. 

3. Uji hilangnya kelipan (flicker-fusion test)  

Dalam  kondisi  yang  lelah,  kemampuan  tenaga  kerja  untuk  melihat 

kelipan  akan  berkurang.  Pengukuran terhadap kecepatan berlkelipnya cahaya 

lampu secra bertahap ditingkatkan sampai kecepatan tertentu. Kondisi tenaga 

kerja yang semakin  lelah  akan  memerlukan waktu yang semakin untuk  jarak  

antara  dua  kelipan.  Uji  kelipan  disamping untuk mengukur kelelahan juga 

menunjukkan keadaan kewaspadaan tenaga kerja.  

4. Uji mental  

Pada  metode  ini,  konsentrasi  merupakan  salah  satu  pendekatan  

yang dapat digunakan untuk menguji ketelitian dan kecepatandalam 

menyeleseikan pekerjaan.  Bourdon Wiersma  Test  (BWT), merupakan salah 

satu alat yang dapat  digunakan  untuk  mengujin  kecepatan,  ketelitian  dan  

konstansi  akan semakin  rendah  atau  sebaliknya.  Namun  demikian  BWT   
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lebih  tepat  untuk mengukur kelelahan akibat pekerjaan yang lebih bersifat 

mental. 

5. Perasaan Kelelahan Secara Subyektif (Subjective feeling of fatigue)  

Subjective Self rating Test dari Industrial Fatigue Research 

Committee (IFRC) jepang merupakan salah satu kuisioner yang dapat 

mengukur tingkat kelelahan  subyektif.  Kuisioner  tersebut  berisi  tiga  puluh  

(30)  daftar pertanyaan yang terdiri dari : 

a. Gambaran kelelahan yang menunjukkan tentang pelemahan kegiatan 

1) Perasaan berat di kepala 

2) Menjadi lelah seluruh badan 

3) Kaki semakin berat 

4) Menguap 

5) Merasa pikiran kacau 

6) Menjadi mengantuk’ 

7) Merasakan beban pada mata 

8) Gerakan canggung dan kaku 

9) Berdiri tidak stabil 

10) Ingin berbaring 

b. Gambaran kelelahan yang menunjukkan pelemahan motivasi:  

1) Merasa susah berpikir  

2) Lelah untuk berbicara  

3) Menjadi gugup  

4) Tidak dapat berkonsentrasi  
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5) Sulit memusatkan perhatian  

6) Mudah lupa  

7) Kepercayaan diri berkurang  

8) Merasa cemas terhadap sesuatu  

9) Sulit mengontrol sikap  

10) Tidak tekun dalam pekerjaan  

c. Gambaran kelelahan fisik akibat keadaan umum:  

1) Sakit kepala  

2) Kaku pada bahu  

3) Nyeri di punggung  

4) Sesak nafas 

5) Haus 

6) Suara serak 

7) Merasa pening 

8) Spasme di kelopak mata 

9) Tremor pada anggota badan 

10) Merasa kurang sehat 

Menurut Tarwaka (2004), penilaian menggunakan kuesioner 

kelelahan subyektif dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan 2 

jawaban sederhana, “Ya” (ada kelelahan) dan “Tidak” (tidak ada kelelahan). 

Namun akan lebih utama jika menggunakan desain penilaian skoring, seperti 4 

skala likert. Jika menggunakan skala likert, maka setiap nilai harus memiliki 
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definisi operasional yang jelas dan mudah dipahami responden. Berikut adalah 

contoh desain penilaian kelelahan subyektif dengan 4 skala likert, dimana : 

a. Skor 1 : tidak pernah merasakan 

b. Skor 2 : kadang – kadang merasakan 

c. Skor 3 : sering merasakan 

d. Skor 4 : sering sekali merasakan 

Berdasarkan penilaian kelelahan subyektif dengan menggunakan 4 

skala likert, akan diperoleh nilai individu terendah adalah 30 dan tertinggiu 

adalah 120. Dari skor yang sudah dijumlahkan, akan dapat diklasifikasikan 

tingkat kelelahan yang dialami oleh tenaga kerja tersebut termasuk tingkat 

rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.  

Tabel 2.4 Klasifikasi Tingkat Kelelahan Subyektif Berdasarkan 
Total Skor Individu 

 
Tingkat Kelelahan Total Skor Klasifikasi Kelelahan 

1 30 – 52 Rendah 
2 53 – 75 Sedang 
3 76 – 98 Tinggi 
4 99 – 120 Sangat Tinggi 

Sumber : Tarwaka, 2011 

Menurut Tarwaka (2011), jika tenaga kerja mengalami kelelahan 

ringan maka dianggap sebagai keadaan normal atau tidak lelah karena 

kelelahan rendah belum memerlukan adanya tindakan perbaikan. Kelelahan 

ringan biasanya bersifat sementara dan dapat pulih kembali setelah istirahat. 

Jika termasuk kelelahan sedang maka diperlukan tindakan perbaikan di 

kemudian hari, sedangkan kelelahan tingkat tinggi maka diperlukan adanya 

tindakan perbaikan segera untuk mengatasi kelelahan. Untuk kelelahan tingkat 
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sangat tinggi maka diperlukan tindakan menyeluruh sesegera mungkin karena 

diperlukan waktu lama untuk memulihkan kembali kondisi tubuh tenaga kerja. 

Selain pengukuran kelelahan kerja yang telah disebutkan diatas, ada 

pengukuran lain yang dapat digunakan, antara lain Kuesioner Alat ukur Perasaan 

Kelelahan Kerja (KAUPK2). KAUPK2 adalah alat ukur untuk mengukur indikiator 

perasaan kelelahan kerja yang didesainoleh Setyawati pada tahun 1994. Ada 3 

macam KAUPK2, yaitu KAUPK2 I, KAUPK2 II, dan KAUPK2 III yang masing – 

masing terdiri dari 17 pertanyaan yang telah teruji kesahihan dan kehandalannya 

untuk mengukur keluhan kelelahan kerja pada tenaga kerja.  

 

2.8 Dampak Kelelahan Kerja 

Dampak yang dapat terjadi akibat dari kelelahan kerja ada 3, antara lain : 

1. Kecelakaan 

Kecelakaan kerja berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan karena 

terganggunya kinerja dan pada skala yang lebih besar lagi disebabkan oleh 

ketidakcukupan tidur seseorang. 

2. Kinerja 

Kelelahan dapat mempengaruhi kinerja dan keselamatan. Hal tersebut 

terjadi karena kurangnya kewaspadaan akibat kelelahan. Kinerja yang 

terganggu akibat kelelahan karena kelelahan mengurangi aktivitas elektrik 

pada beberapa bagian otak seseorang. 
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3. Kesehatan 

Kelelahan dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan dan 

mengganggu kesehatan jiwa seseorang. Kelelahan yang terjadi terus – menerus 

akan meningkatkan risiko tenaga kerja terkena penyakit tertentu.  

Kelelahan dapat mengakibatkan penurunan kewaspadaan, konsentrasi dan 

ketelitian sehingga menyebabkan kecelakaan kerja (Suma’mur, 2009). Kelelahan 

dapat menurunkan produktivitas kerja (Budiono, 2003). Jadi kelelahan kerja dapat 

menurunkan perhatian, perlambatan dan hambatan persepsi, lambat dan sukar 

berpikir, penurunan kemauan atau dorongan untuk bekerja, menurunnya efisiensi 

dan kegiatan fisik dan mental yang pada akhirnya dapat menyebabkan kecelakaan 

kerja dan penurunan produktivitas kerja. 

 

2.9 Penanggulangan Kelelahan Kerja 

Menurut Setyawati (2010), kelelahan kerja dapat diatasi dengan beberapa 

cara, antara lain : 

1. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari zat berbahaya, penerangan 

tempat kerja yang memadai dan sesuai dengan jenis pekerjaan, pengaturan 

udara di tempat kerja yang adekuat disamping bebas dari getaran dan 

kebisingan. 

2. Selingan istirahat yang cukup dan makanuntuk tenaga kerja yang melakukan 

pekerjaan selama berjam – jam untuk mengembalikan kapasitas kerja. istirahat 

minimal 30 menit setiap setelah 4 jam bekerja. 
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3. Pengawasan kesehatan tenaga kerja secara umum, karena tenaga kerja 

cenderung mengalami kekurangan gizi dan penyakit yang serius. 

4. Kegiatan yangmenegangkan dan beban kerja yang berat sebaiknya tidak terlalu 

lama untuk dilakukan tenaga kerja. 

5. Jarak temnpat tinggal dan tempat kerja sebaiknya tidak terlalu jauh karena 

dapat meningkatkan kelelahan kerja. Jika perlu, perusahaan menyediakan 

transportasi bagi tenaga kerja dari dan ke tempat kerja atau menyediakan 

perumahan untuk tenaga kerja di dekat perusahaan. 

6. Pembinaaan mental tenaga kerja secara teratur maupun berkala dan khusus 

perlu dilaksanakan untuk menjaga stabilitas tenaga kerja dan harus dutangani 

dengan baik di tempat kerja. Fasilitas, waktu rekreasi dan istirahat harus 

direncanakan dengan baik. 

7. Perhatian khusus bagi kelompok tenaga kerja tertentu perlu diberikan, 

diantaranya untuk tenaga kerja usia muda, wanita hamil dan menyusui, tenaga 

kerja lanjut usia, tenaga kerja yang menjalani shift kerja malam, dan tenaga 

kerja yang baru pindah dari bagian lain. 

8. Tenaga kerja harus bebas dari alkohol dan obat – obatan yang membahayakjan 

dan menimbulkan ketergantungan. 

Sedangkan penanggulangan terjadinya kelelahan menurut Silaban (1998) 

dalam Putri (2008), antara lain : 

1. Seleksi tenaga kerja yang tepat mencakup fisik dan kesehatan secara umum. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Faktor yg berhub dgn kelelahan ...... Laila Fatmawati



51 
 

2. Menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman terutama yang 

disebabkan oleh faktor fisik, kimia, biologis, dan psikologis serta penerapan 

ergonomi yang tepat. 

3. Penggunaan warna yang lembut, dekorasi, dan musik di tempat kerja. 

4. Organisasi proses produksi yang tepat dan pelaksanaan kerja bertahap mulai 

dari aktivitas yang ringan. 

5. Rotasi pekerjaan secara periodik, libur kerja serta rekreasi. 

6. Memberikan waktu istirahat yang cukup. 

7. Latihan fisik untuk melancarkan fungsi organ tubuh agar melakukan pekerjaan 

lebih kuat,efisien, dan cekatan. 

8. Meningkatkan upah untuk meningkatkan kepuasan kerja. 

9. Penyediaan fasilitas istirahat yang nyaman, ruang makan, dan kantin. 

10. Pemberian penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan tenaga kerja. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Gambar 3.1 Kerangka Konsep Faktor yang Mempengaruhi Kelelahan Kerja 

pada Tenaga Kerja 
 

Faktor Psikologi : 
1. Struktur Kerja 
2. Perhatian dan Dukungan 

Pimpinan 
3. Tanggung Jawab Kerja 
4. Kelancaran Komunikasi 
5. Kerjasama Kelompok Kerja 

Kelelahan Kerja 

1. Kecelakaan Kerja 
2. Penurunan 

Produktivitas 
Kerja 

Faktor Pekerjaan : 
1. Lama Waktu Kerja 
2. Beban Kerja 

3. Shift Kerja 
4. Keadaan Monoton 
5. Sikap Kerja 

2. Kebisingan 
3. Penerangan 
4. Getaran 
5. Bau Bahan Kimia 

Faktor Lingkungan Kerja : 
1. Iklim Kerja 

8. Jenis Kelamin 
9. Status Kesehatan 
10. Status Pernikahan 

11.  

Faktor Individu : 
1. Usia 
2. Masa Kerja 
3. Status Gizi 
4. Lama Tidur 
5. Lama Istirahat 
6. Jarak Tempat Tinggal 

7. Tingkat Pendidikan 
Manajemen 

Kelelahan Kerja 
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Keterangan : 

  = Variabel yang diteliti 

  = Variabel yang tidak diteliti 

 

3.1.1 Penjelasan Kerangka Konsep 

Berdasarkan kerangka konseptual yang ada pada gambar diatas, kelelahan 

kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor karakteristik 

individu, faktor pekerjaan, faktor lingkungan kerja, dan faktor psikologi. Faktor 

karakteristik individu meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status 

kesehatan, status pernikahan, masa kerja, status gizi, lama tidur, lama istirahat, dan 

jarak tempat tinggal. Faktor psikologi meliputi struktur kerja, perhatian dan 

dukungan pimpinan, tanggung jawab kerja, kelancaran komunikasi, dan kerjasama 

kelompok kerja. Faktor pekerjaan meliputi beban kerja, shift kerja, keadaan 

monoton, sikap kerja, dan lama waktu kerja. Sedangkan faktor lingkungan kerja 

meliputi iklim kerja, kebisingan, penerangan, getaran, dan bau – bauan bahan kimia 

di tempat kerja. Dampak yang ditimbulkan dari kelelahan kerja adalah kecelakaan 

kerja dan penurunan produktivitas kerja karyawan. 

Penelitian dibatasi pada variabel faktor karakteristik individu yang 

meliputi usia, tingkat pendidikan, masa kerja, status gizi, lama tidur, lama istirahat, 

dan jarak tempat tinggal; faktor pekerjaan yaitu lama waktu kerja dan beban kerja; 

serta  faktor lingkungan pekerjaan yaitu iklim kerja. Sedangkan faktor psikologis, 

kecelakaan kerja dan penurunan produktivitas kerja tidak diteliti. Penelitian ini 

meneliti faktor yang berhubungan dengan kelelahan kerja pada tenaga kerja 
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engineering bagian maintenance mekanik di PT.Sinar Mas Agro Resources and 

Technology (SMART) Tbk Surabaya. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis dan Rancang Bangun Penelitian 

Berdasarkan tempat penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian 

lapangan karena penelitian dilakukan langsung pada tempat kerja. Penelitian ini 

merupakan penelitian observasional karena pengambilan data dilakukan langsung 

di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada obyek penelitian 

di lapangan untuk mendapatkan data tanpa memberikan perlakuan kepada obyek 

penelitian. 

Menurut segi waktu, penelitian ini termasuk penelitian dengan desain 

cross sectional karena menekankan pada waktu pengukuran atau observasi data 

variabel independen dan dependen pada suatu waktu tertentu saja dan secara 

serempak di dalam populasi tunggal (Syahrul & Setyabakti, 2014). Berdasarkan 

cara pengolahan data, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif dan menggunakan analisis korelasi untuk mengetahui kuat 

hubungan antara variabel tanpa menguji signifikansi (Sugiyono, 1997).  

 

4.2 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga kerja engineering 

bagian maintenance mekanik di PT Sinar Mas Agro Resources and Technology 

(SMART) Tbk Surabaya sejumlah 32 orang. 
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 Sampel, Besar Sampel, dan Cara P engambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan total populasi sebagai sampel penelitian yaitu 

32 orang tenaga kerja bagian maintenance mekanik PT Sinar Mas Agro Resources 

and Technology (SMART) Tbk Surabaya.  

 

4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan pada bagian workshop mekanik di PT Sinar 

Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk Surabaya yang berlokasi di 

di Jalan Rungkut Industri Raya no. 19 Surabaya. Penelitian dimulai dari pembuatan 

proposal hingga penelitian di lapangan terhitung mulai bulan April 2015 hingga 

Juni 2015 yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengolahan, analisis data 

dan laporan hasil penelitian. 

 

4.5 Variabel, Cara Pengukuran, dan Definisi Operasional 

4.5.1 Variabel 

Terdapat dua macam variabel yang diukur dalam penelitian, yaitu variabel 

bebas (independent) dan variabel terikat (dependent). Berikut adalah variabel bebas 

dan terikat dalam penelitian ini : 

1. Variabel Bebas (Independent) 

a. Faktor karakteristik individu tenaga kerja yang meliputi usia, tingkat 

pendidikan, masa kerja, status IMT, lama tidur, lama istirahat, dan jarak 

tempat tinggal. 

b. Faktor pekerjaan yaitu lama waktu kerja dan beban kerja. 
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c. Faktor lingkungan kerja yaitu iklim kerja. 

2. Variabel Terikat (Dependent) 

Variabel terikat (Dependent) dalam penelitian ini adalah kelelahan kerja 

subyektif yang terjadi pada tenaga kerja bagian maintenance mekanik di PT 

Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk Surabaya. 

 Cara Pengukuran, Definisi Operasional, dan Skala Data 

Tabel 4.1 Cara Pengukuran dan Definisi Operasional 
 

Variabel Definisi Operasional Kategori 
Pengukuran 

Cara 
Memperoleh 

Data 

Skala 
Data 

Variabel Bebas 

Usia  

Lama hidup responden 
sampai pada hari 
pengukuran dalam satuan 
tahun. 

Data 
dikelompokkan 
menjadi : 
1. ≤35 tahun 
2. 36 – 50 tahun 
3. >50 tahun 
(Tarwaka, 2004) 

Kuesioner  Ordinal 

Tingkat 
Pendidikan 

Pendidikan formal 
terakhir yang ditempuh 
oleh tenaga kerja bagian  
maintenance mekanik PT 
Sinar Mas Agro 
Resources and 
Technology (SMART) 
Tbk Surabaya 

1. SD 
2. SMP 
3. SMA/SMK 
4. Perguruan 

Tinggi 

Kuesioner  Ordinal 

Masa Kerja 

Lama waktu tenaga kerja 
bekerja di bagian 
maintenance mekanik di 
PT Sinar Mas Agro 
Resources and 
Technology (SMART) 
Tbk Surabaya. Dihitung 
mulai dari hari pertama 
kerja sampai dilakukan 
pengukuran saat 
penelitian dan dinyatakan 
dalam satuan tahun. 

Data dikategorikan 
menjadi : 
1. ≤5 tahun 
2. 6 – 15 tahun 
3. 16 – 25 tahun 
4. >25 tahun 
 Kuesioner Ordinal 
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Variabel Definisi Operasional Kategori 
Pengukuran 

Cara 
Memperoleh 

Data 

Skala 
Data 

Variabel Bebas 

Lama 
Istirahat 

Waktu istirahat yang 
digunakan tenaga kerja 
selama satu shift kerja 
yang dinyatakan dalam 
satuan menit. 

Dikelompokkan 
menjadi : 
1.  ≤60 menit 
2.  >60 menit 

Kuesioner  Nominal  

Status IMT 

Keadaan yang 
menunjukkan kondisi 
gizi tenaga kerja yang 
berdasarkan perhitungan 
Indeks Masa Tubuh 
(IMT) menurut WHO, 
dengan kategori : 
<18,5 : Kurus 
18,5 – 24,99 : Normal 
25,00 – 29,99 : Gemuk 
≥30,00 : Obesitas 
(WHO, 2004) 

1. Kurus 
2. Normal 
3. Gemuk 
4. Obesitas 

Pengukuran 
dengan 
menggunakan 
timbangan 
digital untuk 
mengukur 
berat badan 
dan mikrotoa 
untuk 
mengukur 
tinggi badan 
tenaga kerja 
lalu dihitung 
dengan rumus :  !" = $$	("$)( 

Ordinal 

Lama Tidur 

Waktu yang digunakan 
tenaga kerja untuk tidur 
pada malam hari yang 
dinyatakan dalam jam. 

Dikelompokkan 
menjadi : 
1. <6 jam 
2. 6 – 8 jam 
3. >8 jam 
(Fatigue 
Management 
Guide, 2013) 

Kuesioner  Ordinal  

Jarak 
Tempat 
Tinggal 

Jarak antara tempat 
tinggal tenaga kerja 
dengan PT Sinar Mas 
Agro Resources and 
Technology (SMART) 
Tbk Surabaya yang 
dinyatakan dalam satuan 
Km. 

Dikelompokkan 
menjadi : 
1. <10 Km 
2. 10 – 15 Km 
3. 16 – 25 Km 
4. >25 Km 

Kuesioner  Ordinal  
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Variabel Definisi Operasional Kategori 
Pengukuran 

Cara 
Memperoleh 

Data 

Skala 
Data 

Variabel Bebas 

Lama 
Waktu 
Kerja 

Lama waktu tenaga kerja 
bekerja dalam satu hari 
yang dinyatakan dalam 
jam. 

Dikelompokkan 
menjadi : 
1. 7 jam 
2. 8 jam 

Kuesioner Nominal 

Beban 
Kerja 

Beban yang dialami oleh 
tenaga kerja sebagai 
akibat pekerjaan yang 
dilakukan olehnya 
dengan meghitung denyut 
nadi kerja untuk  menilai 
cardiovasculair strain. 
1. Ringan : <30% 
2. Sedang : 30 – <60% 
3. Berat : 60 – <80% 
4. Sangat Berat : 80 – 

<100% 
5. Sangat Berat Sekali : 

>100% 
(Tarwaka, 2004) 

Diklasifikasikan : 
1. Ringan 
2. Sedang 
3. Berat 
4. Sangat Berat 
5. Sangat Berat 

Sekali 

Mengukur 
denyut nadi 
istirahat, 
denyut nadi 
kerja, dan 
denyut nadi 
maksimum 
kemudian 
menghitung 
%CVL untuk 
mengetahui 
klasifikasi 
beban kerja. 

Ordinal 

Iklim Kerja 

Hasil perpaduan antara 
suhu, kelembaban, 
kecepatan gerakan udara 
dan panas radiasi dengan 
tingkat pengeluaran panas 
dari tubuh tenaga kerja 
sebagai akibat 
pekerjaannya. Parameter 
yang digunakan adalah 
ISBB indoor = (0,7 x 
suhu basah) + (0,3 x suhu 
radiasi) 
ISBB outdoor = (0,7 x 
suhu basah) + (0,2 x suhu 

Dikategorikan : 
1.  ≤NAB 
a. Jika beban kerja 

ringan dan ISBB 
≤ 31oC 

b. Jika beban kerja 
sedang dan 
ISBB ≤ 28oC 

c. Jika beban kerja 
berat dan ISBB 
≤ 27,5 oC 

 
 
 

Pengukuran 
menggunakan 
alat Heatstress 
Apparatus 
Questemp 36 
yang meliputi 
pengukuran 
suhu kering 
(SK), suhu 
basah (SB), 
suhu bola (SG) 
dan indeks 
suhu basah 
(ISBB). 

Ordinal 
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radiasi) + (0,1 x suhu 
kering) 
(Tarwaka, 2004) 

2.  >NAB 
a. Jika beban kerja 

ringan dan 
ISBB >32,2oC 

b. Jika beban kerja 
sedang dan 
ISBB >31,1oC 

c. Jika beban kerja 
berat dan ISBB 
>30,5oC 

(Permenakertrans 
no. 13 tahun 2011) 

Variabel Terikat 

Kelelahan 
Kerja 

Perasaan lelah yang 
dirasakan oleh tenaga 
kerja selama masa kerja 
yang diukur setelah 
bekerja atau pada waktu 
istirahat dengan 
menggunakan panduan 
Subjective self ratting 
dari IFRC dengan metode 
skoring dari 30 
pertanyaan kemudian 
menjumlahkan semua 
item pertanyaan dengan  
kategorinya sebagai 
berikut : 
Skor 1  = Tidak pernah 
Skor 2 = Kadang – 
kadang 
Skor 3 = Sering 
Skor 4 = Sering sekali 

1. Kelelahan 
rendah, jika 
total skor 30 – 
52 

2. Kelelahan 
sedang, jika 
total skor 53 – 
75  

3. Kelelahan 
tinggi, jika total 
skor 76 – 98  

4. Kelelahan 
sangat tinggi, 
jika total skor 
99 – 120  

(Tarwaka, 2004) 

Wawancara 
dipandu 
dengan 
kuesioner 

Ordinal 
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 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

4.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

1. Data Primer 

Peneliti menjelaskan mengenai tujuan penelitian kemudian responden 

memahami dan menyetujui dengan menandatangani informed consent, 

kemudian dilakukan : 

a. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi tempat kerja, iklim 

kerja, dan tenaga kerja secara langsung. Melakukan pengamatan 

lengkap kepada tenaga kerja selama bekerja di bagian maintenance 

mekanik PT SMART Tbk Surabaya. Observasi dilakukan tanpa 

sepengetahuan tenaga kerja selama 4 jam saat mulai bekerja hingga 

istirahat. Hasil observasi digunakan untuk mendukung hasil 

pengukuran kelelahan kerja pada tenaga kerja di bagian maintenance 

mekanik di PT SMART Tbk Surabaya. 

b. Kuesioner 

Metode wawancara kepada tenaga kerja yang menjadi responden 

dengan menggunakan lembar kuesioner yang meliputi jenis kelamin, 

usia, tingkat pendidikan, masa kerja, lama kerja, status IMT, lama tidur, 

lama istirahat, jarak tempat tinggal, lama waktu kerja, beban kerja dan 

pengisian kuesioner kelelahan kerja oleh tenaga kerja dengan 

didampingi oleh peneliti. 
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c. Pengukuran 

1) Pengukuran status IMT tenaga kerja dengan melakukan 

penimbangan berat badan dan tinggi badan. Pengukuran berat 

badan menggunakan timbangan elektrik, sedangkan pengukuran 

tinggi badan menggunakan mikrotoa. Perhitungan status IMT 

dengan rumus :  

 !" = $$("$)( 

Keterangan : IMT = Indeks Masa Tubuh 

  BB = Berat badan (kg) 

  TB = Tinggi badan (m) 

2) Pengukuran denyut nadi dalam satu menit dengan cara manual, 

menggunakan rumus : 

)*+,-.	/012	 3 /012!*+2.4 = 10	)*+,-.708.-	9*+:ℎ2.-+:0+ × 60 

Kemudian menghitung denyut nadi istirahat pada awal sebelum 

bekerja dan denyut nadi kerja, lalu akan didapatkan klasifikasi 

berdasarkan peningkatan denyut nadi kerja yang dibandingkan 

dengan denyut nadi maksimum karena beban kerja beban 

kardiovaskuler (cardiovasculairload = %CVL), dengan rumus : 

%?@A = 100 × ()*+,-.	+012	8*BC0 − )*+,-.	+012	2E.2B0ℎ0.))*+,-.	+012	F08E2F-F − )*+,-.	+012	2E.2B0ℎ0.  

Denyut nadi maksimum adalah (220 – umur) untuk laki – laki dan 

(200 – umur) untuk wanita. Kemudian hasil perhitungan %CVL 

dibandingkan derngan klasifikasi yang telah ditetapkan. 
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2. Data Sekunder 

a. Data mengenai gambaran umum di PT SMART Tbk Surabaya bagian 

maintenance mekanik dan jumlah tenaga kerja. 

b. Studi kepustakaan 

 Instrumen Data 

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini 

adalah lembar kuesioner yang berisi kelelahan kerja dan karakteristik 

individu, timbangan elektrik, mikrotoa, serta melakukan observasi pada 

tenaga kerja di bagian maintenance mekanik di PT Sinar Mas Agro 

Resources and Technology (SMART) Tbk Surabaya. 

4.7 Teknik Analisis Data 

Data penelitian yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan proses 

editing untuk meneliti ulang data yang belum lengkap. Selanjutnya data tersebut 

diolah, ditabulasi, dan dianalisis lalu disajikan dalam bentuk tabel distribusi dan 

tabulasi silang. Ukuran korelasi yang digunakan adalah Coefficient Contingency 

Test untuk mengetahui kuat hubungan antara variabel dependen dan variabel 

independen. Nilai koefisien korelasi berada dalam kisaran -1 sampai dengan +1. 

Jika nilai mendekati -1 atau +1 maka hubungan semakin kuat, sedangkan jika nilai 

mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. Tanda (-) dan (+) hanya menunjukkan 

arah hubungan.  

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Faktor yg berhub dgn kelelahan ...... Laila Fatmawati



64 
 

Tabel 4.2 Interval Koefisien dan Kuat Hubungan 
 

Nilai Koefisien Kuat Hubungan 
0 – 0,199 Sangat Lemah 

0,2 – 0,399 Lemah  
0,4 – 0,599 Sedang 
0,6 – 0,799 Kuat 
0,8 – 0,999 Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono (2007) 

4.8 Kerangka Operasional Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 4.1 Kerangka Operasional Penelitian 

 

 

Penyusunan proposal peneltian 

Pengajuan kaji etik 

Perizinan 

Pendataan Populasi 

Pendataan Calon Responden 

Observasi dan dokumentasi

Entri dan Analisis Data 

Penyusunan Instrumen Penelitian 

Pengisian Kuesioner

Pelaporan Hasil dan Rekomendasi 

Penjelasan prosedur 
penelitian kepada responden

Pengisian informed consent 
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Secara operasional peneliti menyusun proposal penelitian dan masalah 

yang akan menjadi obyek penelitian yaitu tingkat kelelahan kerja pada tenaga kerja 

maintenance mekanik di PT SMART Tbk Surabaya. Peneliti menyusun instrumen 

penelitian dan mengajukan perizinan ke lokasi penelitian dan kaji etik. Kemudian 

peneliti mendata total populasi yang akan menjadi responden penelitian yaitu 

sebanyak 32 orang yang terdiri dari tenaga kerja laki – laki. 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti menjelaskan terlebih dahulu 

kepada responden mengenai prosedur pelaksanaan penelitian yaitu responden akan 

diobservasi langsung pada saat melakukan pekerjaan tanpa mengganggu 

pekerjaannya kemudian responden akan diberikan lembar yang berisi data 

karakteristik responden dan kuesioner kelelahan kerja yang harus diisi oleh 

responden dengan didampingi oleh peneliti. Peneliti akan menanyakan persetujuan 

dari tenaga kerja untuk bersedia menjadi responden dalam penelitian ini dengan 

disaksikan oleh saksi dari pihak perusahaan. 

Pengambilan data dilakukan setelah tenaga kerja bersedia untuk menjadi 

responden dalam penelitian. Proses pengambilan data dilakukan pada saat tenaga 

kerja melaksanakan pekerjaan tanpa mengganggu pekerjaannya dengan cara 

mengamati apakah terjadi tanda – tanda kelelahan saat bekerja serta 

mendokumentasikan dalam bentuk foto. Kemudian sesaat setelah bekerja 

responden akan mengisi kuesioner didampingi oleh peneliti. Hasil observasi dan 

kuesioner tersebut akan dianalisis univariat dan bivariat serta menggunakan ukuran 

korelasi Coefficient Contingency Test. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

5.1 Gambaran Umum PT SMART Tbk Surabaya 

5.1.1 Sejarah Berdirinya PT SMART Tbk Surabaya 

Perseroan didirikan di Jakarta pada 18 Juni 1962. Akte pendirian dibuat 

dihadapan Raden Kadiman, SH dengan Akte Nomor 67, yang mendapat 

pengesahan dari yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman 

Republik Indonesia tertanggal 29 Agustus 1963, Nomor J.A. 5/115/3 dengan nama 

PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk di Jl. Plaza BII Menara II, Lt. 

30, Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta. Pabrik dan kebun divisi perkebunan Group 

berada di Sumatera Utara, Jambi, Riau, Bangka, Kalimantan Tengah, Kalimantan 

Timur, dan Kalimantan Selatan sedangkan pabrik pengolahannya (refinery) ada di 

Surabaya, Medan, Tarjun, dan Jakarta. 

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk merupakan 

salah satu anak cabang SINAR MAS Group yang bergerak dalam bidang 

Agrobisnis, khususnya palm oil. Sinar Mas Group bergerak di bidang pulp & paper 

serta Financial Services and Real Estate. Pendiri perusahaan ini adalah Eka Tjipta 

Wijaya yang dikelola oleh tim manager profesional dari berbagai disiplin ilmu. 

Usaha Sinar Mas Group yang bergerak di bidang agrobisnis antara lain : 

a. Perkebunan kelapa sawit 

b. Perkebunan teh 

c. Pengalengan ikan tuna 
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d. Refinery minyak goreng dan margarin 

Pada tahun 1977, PT SMART Tbk Surabaya membeli sebuah perusahaan 

yang diberi nama PT Kunci Mas Wijaya di Rungkut Industri Raya 1/34 Surabaya. 

PT Kunci Mas memproduksi minyak goreng dengan merk Pelita dan Semar 

kemudian dipasarkan dalam kemasan besar (180kg/drum) dengan kapasitas mesin 

100 ton per hari. 

PT Sinar Mas Agro Resource and Technology Tbk didirikan tahun 1960 

dengan nama PT Mulyorejo Industrial Company di Jalan Kalimas Surabaya. 

Perusahaan ini mulanya bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa dengan 

bahan baku kopra. Bertepatan dengan adanya Kebijakan Pemerintah untuk 

mengalokasikan produk minyak goreng dalam negeri serta peraturan pemerintah 

yang tidakj mengijinkan adanya industri di sekitar pelabuhan, maka pada tahun 

1979 PT. SMART Tbk membeli tanah di wialyah PT SIER dan mendirikan Unit 

Refinery minyak goreng dengan nama PT Mulyorejo Industrial Company yang 

dilengkapi dengan sejumlah tangki penyimpanan minyak serta gedung perkantoran. 

Lokasi pabrik dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Bahan Baku 

Bahan baku minyak kelapa sawit didatangkan dari Sumatera dan 

Kalimantan yang diangkut dengan kapal laut melalui Tanjung Perak. Proses 

pengolahan dari minyak kelapa menjadi minyak kelapa setengah jadi diproses 

di Sumatera dan Kalimantan, sedangkan di Surabaya dilakukan proses 

pengolahan tahap lanjut seperti pemanasan, pensterilan, dan pemrosesan 

lainnya. 
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2. Pemasaran  

Pemasaran hasil produksi PT SMART Tbk melalui distributor yang 

memasarkan produknya di seluruh Indonesia dan untuk keperluan eksport. 

3. Transportasi 

Letak pabrik tidak jauh dari jalan raya dalam kota Surabaya, maka 

masalah transportasi tidak ada kesulitan baik untuk bahan bakar dari pelabuhan 

menuju pabrik dan pemasaran hasil produksi. 

4. Tenaga Kerja 

PT SMART Tbk memberlakukan proses seleksi yang ketat sesuai 

prosedur untuk merekrut tenaga kerja yang dibutuhkan. 

5. Tenaga Listrik dan Bahan Bakar 

Kebutuhan akan tenaga listrik didapatkan dari PLN dan diesel 

generator. Tenaga listrik diesel digunakan sebagai cadangan untuk kebutuhan 

listrik pabrik yang diperoleh dari PLN. 

PT SMART Tbk Surabaya bergerak dalam bidang pengolahan Crude Palm 

Oil (CPO) dengan bahan baku kelapa sawit yang didatangkan dari perkebunan milik 

PT Sinar Mas Group yang berlokasi di Sumatera dan Kalimantan. 

Produk yang dihasilkan dari pengolahan Crude Palm Oil (CPO) adalah 

minyak goreng RBD OL (Refined Bleached Deodorized Olein) atau disebut olein 

sebagai produk utama dan RBD ST (Refined Bleached Deodorized Stearin) atau 

disebut stearin serta PFAD (Palm Fatty Acid Destilate) sebagai produk sampingan. 

Produk olahan CPO tersebut dikembangkan menjadi produk unggulan perusahaan, 

seperti minyak goreng (Filma, Mitra, dan Kunci Mas) margarin (Menara, Red Rose, 
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Flagship, dan Mitra) dan Cocoa Butter Substitude (Isoc-Premium, Isoc-CBS dan 

Isoc-CF). 

5.1.2 Lokasi PT SMART Tbk Surabaya 

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk Surabaya 

didirikan di Jalan Rungkut Industri Raya no. 19 Surabaya dengan total luas 

bangunan 16.894,2 m2. Batas wilayah PT SMART Tbk Surabaya meliputi : 

a. Sebelah Utara : Jalan Rungkut Industri I 

b. Sebelah Timur : PT. Fuji Film 

c. Sebelah Selatan : Jalan Rungkut Industri Raya dan PT. HM  

Sampoerna 

d. Sebelah Barat : PT. Kabelindo 

5.1.3 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi PT SMART Tbk Surabaya adalah menajdi yang terbaik dengan tekad 

menjadi terpadu, terbesar, dan menguntungkan bagi konsumen dengan berbasis 

perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Pencapaian visi tersebut dilakukan dengan 

melaksanakan kebijakan mutu serta kebijakan halal. Untuk mencapai visi tersebut 

PT SMART Tbk Surabaya memiliki misi sebagai berikut : 

a. Melebihi standar kualitas tertinggi 

b. Mempertahankan tingkat tertinggi kesinambungan dan integritas 

c. Memberdayakan masyarakat dan komunitas 

d. Trend pengaturan inovasi dan teknologi 

e. Mencapai nilai maksimum untuk pemegang saham 
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5.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan 

PT SMART Tbk dipimpin oleh General Manager yang dibantu oleh 

Deputi General Manager yang membawahi beberapa departemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Struktur Organisasi PT. SMART, Tbk Surabaya 
Sumber : PT. SMART, Tbk Surabaya 
 

PT SMART Tbk Surabaya dipimpin oleh seorang General manager Unit 

Operation atau seorang kepala cabang yang membawahi 7 departemen dan 1 wakil 

manajemen yaitu : V-Team Operations Departement, Production Departement, 

Finance and Admin Departement, Commercial Departement, Quality Management 

Departement, Technical Product Development Departement. Setiap departemen 

dipimpin oleh seorang kepala departemen. 

5.1.5 Ketenagakerjaan 

Total jumlah tenaga kerja di PT SMART Tbk adalah 1115 (data 

monitoring PPKK Desember 2014) orang. Jam kerja tenaga kerja adalah 8 jam 

sehari dengan ketentuan shift dan non shift. Pada tenaga kerja non shift dimulai 
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pada pukul 08.00 hingga pukul 17.00 dengan waktu istirahat 1 jam serta hari Sabtu 

dan Minggu libur. Sedangkan pada tenaga kerja shift diberlakukan kerja 3 shift 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Shift I : 07.00 – 15.00 WIB 

b. Shift II : 15.00 – 23.00 WIB 

c. Shift III : 23.00 – 07.00 WIB 

Pembagian kerja 3 shift tersebut karena proses produksi berlangsung 24 jam sehari 

dan 7 hari seminggu. 

5.1.6 Proses Produksi di PT SMART Tbk Surabaya 

Kegiatan industri minyak PT SMART Tbk Surabaya terbagi menjadi 

kegiatan utama dan kegiatan penunjang. Kegiatan utama meliputi : 

1. Unit Tank Farm 

Unit tank farm bertugas untuk menerima bahan baku minyak berupa 

CPO dari unit Bulking Perak, lalu CPO curah disimpan di tanhki penyimpanan 

CPO (tangki C), jumlah tangki untuk penyimpanan bahan baku sebanyak 5 buah 

dengan kapasitas 1750 ton. Selain itu unit tank farm melakukan pengeluaran 

minyak untuk produksi industri. 

2. Refinery dan Fractionation 

Bahan baru dari unit tank farm tersebut selnjutnya diolah di bagian 

Refinery dan Fraksinasi yang ditransfer melalui jalur pipa yang sudah ada. 
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3. Unit Filling Plant 

Di dalam unit filling plant terjadi proses pengemasan minyak yang 

sudah diolah oleh bagian Refinery dan Fraksinasi dalam bentuk kemasan botol, 

jerigen dan pouch kemudian dikemas dalam karton. 

4. Unit Margarine Plant 

Diantara hasil produksi di Refinery dan Fraksinasi tersebut juga ada 

yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan margarine shortening. Produk 

jadi berupa margarine shortening yang dikemas dalam karton kemudian 

diteruskan ke bagian gudang untuk penyimpanan. 

5. Gudang Barang Jadi 

Hasil produksi dari Fiiling Plant dan Margarine Shortening Plant 

selanjutnya disimpan di Gudang Barang Jadi. Terdapat 3 Gudang Barang Jadi di 

PT SMART Tbk yaitu Gudang Barang Jadi 1, Gudang Barang Jadi 2, dan 

Gudang Barang Jadi 3. 

Sedangkan kegiatan penunjang dari PT SMART Tbk Surabaya ini meliputi : 

1. Gudang Packaging (Emballage) 

Gudang embalase diguanakan untuk kegiatan penerimaan karton, botol, 

plastik, dan lainnya. Lokasinya berada di lantai 3 dan berdekatan dengan bagian 

Filling Plant serta bagian Margarine Shortening Plant untuk mempermudah dan 

mempercepat daya dukung proses pengemasan di dua unit tersebut. 

2. Quality Control 

Suatu bagian yang menjamin kualitas bahan baku, barang jadi, dan 

produk kemasan. Proses kontrol dilakukan mulai dari bahan baku yang amsuk, 
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bahan baku yang akan digunakan saat proses berlangsung, dan produk yang 

sudah jadi sampai saat proses penyimpanan. 

3. Unit Kemasan 

Unit kemasan bertugas untuk memproduksi kemasan berupa jerigen, 

botol, cap seal, dan tutup botol untuk menunjang kebutuhan kemasan di Filling 

Plant. 

4. Water Treatment Plant (WTP) 

WTP memproses air baku dari PDAM menjadi air bersih yang 

digunakan memenuhi kebutuhan proses produksi maupun untuk kebutuhan 

kamar mandi, toilet, sanitasi halaman, dan lainnya. 

5. Genset 

Bagian genset bertugas untuk memenuhi kebutuhan listrik sebagian 

besar disuplai oleh PLN, namun PT SMART Tbk juga menyediakan mesin 

genset sebagai cadangan untuk antisipasi jika terjadi gangguan suplai listrik dari 

PLN. 

6. Tangki Bahan Bakar Solar 

PT SMART Tbk Surabaya memiliki satu buah tangki bahan bakar solar 

untuk menyimpan bahan bakar solar. 

7. Gudang Bleaching Earth 

Gudang Bleaching Earth berada di dekat area Refinery 1 dan 2 karena 

bahan yang disimpan disini berfungsi sebagai pendukung utama proses Refinery 

CPO menjadi minyak jadi yang siap dikemas. 
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8. Tempat Pembuangan Sementara Limbah LB3 (TPS LB3) 

Hasil samping proses produksi adalah blotong yang ditampung 

sementara di TPS LB3 sebelum diambil oleh pengelola yang sudah memiliki izin 

dan bekerja sama dengan PT. SMART, Tbk. 

9. Tangki Penyimpanan 

Tangki penyimpanan berguna untuk mendukung peningkatan kapasitas 

produk. PT SMART Tbk membangun tangki baru sebanyak 4 buah. 

10. Unit Weight Bridge 

Suatu unit yang bertugas menimbang barang yang masuk maupun 

keluar yang diangkut dengan truk. Terdapat 2 jembatan timbang yaitu di bagian 

depan dan belakang. 

Bahan baku minyak berupa cairan Crude Palm Oil (CPO) yang berasal 

dari kelapa sawit. Cairan CPO memiliki ciri – ciri berwarna kekuningan bila berada 

pada suhu kamr dan berwarna kemerahan pada suhu 45oC. Bahan baku CPO yang 

baik setelah datang langsung dipisah – pisahkan berdasarkan kandungan 

asamlemak bebas. CPO dengan kualitas baik adalah yang memiliki kandungan 

asam lemak bebas yang terendah. Spesifikasi bahan baku ini sudah ditentukan oleh 

penyalur, kemudian di cek ulang oleh QC di laboratorium. Bahan baku yang sudah 

sesuai siap untuk proses produksi. CPO yang diterima kemudian dipanaskan di 

storage tank dan heating coil hingga suhu 40oC. Pada bagian penerimaan bahan 

baku terdapat 40 tangki dengan ukuran 200 hingga 1800 ton. 

Proses produksi di PT SMART Tbk Surabaya terbagi menjadi tiga proses, 

yaitu : 
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1. Proses refinery, yaitu proses pemurnian yang memisahkan asam lemak jenuh 

(Fatty Acid) dan proses menghilangkan bau yang disebut dengan deodorized. 

Dalam refinery plant terdapat 2 proses yaitu : 

a. Degumming dan Bleaching 

Proses degumming dilakukan pada tahap awal di refinery plant yang bertujuan 

untuk menghilangkan getah atau kotoran yang terdapat di dalam CPO dengan 

menggunakan bahan kimia berupa phosporic acid (H3PO4) untuk mengikat 

kotoran tersebut agar mudah disaring. Suhu yang digunakan 70 – 80oC. 

Setelah melalui proses degumming, tahap selanjutnya adalah proses 

bleaching untuk menghilangkan zat warna dari beta karoten dari sisa 

inpurities yang dibantu oleh bleaching earth (BE) sebagai pengikat zat warna 

tersebut. Hasil dari proses ini berupa DBPO (Degumming Bleaching Palm 

Oil), sedangkan sisa dari proses berupa blotong panas. 

b. Deodorization  

Proses ini bertujuan untuk menghilangkan asam lemak bebas (free fatty acid 

/ FFA) dan zat – zat yang menimbulkan bau dengan cara destilasi. Pada tangki 

ini, minyak divakum lagi untuk menghindari kondensasi. Selain itu ketika 

minyak ada di dalam tangki dilakukan proses steam spray untuk 

menghilangkan bau pada minyak. Minyak yang diolah dalam deodorizer 

bersuhu ± 200 oC. Hasil akhir berupa RBDPO (Refinery Bleaching 

Deodorizer Deodorizing palm Oil). 

2. Proses fraksinasi, yaitu proses pemisahan fraksi padat (stearin) dan fraksi cair 

(olein) dengan cara filtrasi dan kristalisasi. 
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a. Kristalisasi 

Proses ini bertujuan untuk mengkristalkan kandungan stearin yang terdapat 

dalam RBDPO berdasarkan titik beku trigliserida. Proses ini menggunakan 

tangki crystallizer yang ada di dalamnya, dilengkapi dengan agitator dan coil. 

Agitator berfungsi untuk mengaduk minyak agar membentuk kristal 

homogeny dan tidak mengendap, sedangkan coil sebagai pendingin dan 

pemanas. 

b. Filtrasi 

Proses filtrasi merupakan proses pemisahan fraksi olein dan stearin yang telah 

melalui proses kristalisasi dengan menggunakan filter press yang terdiri dari 

plate – plate yang dilengkapi dengan membran dan filter cloth. 

3. Margarine Plant 

Hasil dari proses filter press berupa minyak padat (stearin) yang 

kemudian dikirim ke bagian margarin, sedangkan minyak cair (olein) dikirim ke 

bagian tank yard sesuai dengan kualitasnya, kemudian dikirim ke bagian filling 

plant melalui pipa untuk dilakukan proses pengemasan. 

5.1.7 Mechanical Maintenance 

Mechanical maintenance atau maintenance mekanik merupakan salah satu 

bagian dari Technical Product and Development Departement dibawah bagian 

Engineering. Maintenance mekanik bertugas untuk melakukan perawatan dan 

perbaikan mesin produksi maupun penunjang kegiatan produksi di PT SMART Tbk 

Surabaya. Jumlah tenaga kerja di bagian maintenance mekanik per bulan Mei 2015 

adalah sebanyak 39 orang yang terdiri dari 1 section head, 3 orang officer, 3 orang 
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admin, dan 32 operator meliputi operator perbaikan, mesin perkakas, kontrol rutin, 

dan bagian mesin bubut. 

Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh operator di bagian maintenance 

mekanik ada beberapa jenis, antara lain : 

1. Operator Repair, yaitu operator yang bertugas untuk melakukan perawatan dan 

perbaikan pada seluruh mesin yang ada di PT SMART Tbk Surabaya. Operator 

maintenance terbagi menjadi 3 bagian antara lain :  

a. Maintenance shift yang bekerja secara shift mulai pukul 07.00 – 15.00, 

15.00 – 23.00, dan 23.00 – 07.00 selama 6 hari kerja dengan 1 hari libur 

yang berbeda pada masing – masing karyawan. 

b. Maintenance non shift yang bekerja mulai pukul 08.00 – 17.00 selama 5 

hari kerja dengan hari libur setiap Sabtu – Minggu. 

c. Maintenance produksi yang bekerja mulai pukul 08.00 – 16.00 setiap hari 

Senin – Jumat dan pukul 08.00 – 13.00 setiap hari Sabtu. Operator mesin 

produksi bertugas untuk perbaikan dan perawatan khusus pada mesin di area 

produksi yaitu bagian Filling Plant. 

2. Operator Mesin Perkakas, yaitu operator yang bertugas untuk melakukan bubut, 

bor, ataupun fraiss pada mesin rusak yang membutuhkan perbaikan di workshop 

mekanik. Operator mesin perkakas bekerja mulai pukul 08.00 – 16.00 setiap hari 

Senin – Jumat dan pukul 08.00 – 16.00 setiap hari Sabtu. 

3. Operator Welder, yaitu operator yang betugas untuk melakukan pengelasan pada 

mesin yang perlu diperbaiki baik di lokasi mesin tersebut ataupun mesin yang 
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perlu diperbaiki di workshop mekanik. Operator welder bekerja mulai pukul 

08.00 – 17.00 setiap hari Senin – Jumat dan libur pada hari Sabtu – Minggu. 

4. Operator Kontrol Rutin, yaitu operator yang bertugas untuk melakukan 

pengecekan pada seluruh mesin yang ada di PT SMART Tbk Surabaya dengan 

tujuan untuk preventive maintenance. Kegiatan kontrol rutin dilakukan di bagian 

refinery, fraksinasi, margarine plant, AC-Central, Filling Plant, Packaging Plant, 

BCR, Tank yard, PMK, Utility, Diesel, dan Boiler. 

5.1.8 Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

PT SMART Tbk Surabaya yang bergerak di bidang agribisnis dan 

makanan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya berkomitmen untuk 

melakukan pencegahan pencemaran lingkungan, pencegahan kebakaran, serta 

pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Perusahaan akan selalu 

mematuhi peraturan perundangan dan ketentuan Lingkungan, Keselamatan, dan 

Kesehatan Kerja (LK3) yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. 

Sebagai upaya perbaikan yang terus – menerus di bidang Lingkungan, 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) serta pencapaian visi dan misi, 

perusahaan berkomitmen akan : 

a. Melakukan perbaikan terhadap kondisi dan tindakan tidak aman yang dapat 

menyebabkan pencemaran lingkungan, kebakaran, kecelakaan, serta penyakit 

akibat kerja. 

b. Memberikan pelatihan dan pendidikan bagi karyawan untuk meningkatkan 

kesadaran Lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (LK3). 
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c. Melakukan observasi keselamatan dan kesehatan kerja kepada semua karyawan 

dan kontraktor sebagai bentuk kepedulian akan keterlibatan karyawan dalam 

upaya pencegahan pencemaran lingkungan, kebakaran, kecelakaan, serta 

penyakit kerja. 

d. Menerapkan program produksi bersih. 

e. Memastikan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan dan prosedur 

operasional untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, kebakaran, 

kecelakaan serta penyakit akibat kerja. 

Kebijakan ini terbuka untuk umum dan harus disosialisasikan kepada 

seluruh karyawan dan kontraktor sebagai kerangka kerja dalam menjalankan 

kegiatan operasional rutin. 

 

5.2 Distribusi Faktor Karakteristik Individu Tenaga Kerja 

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, dapat diketahui gambaran 

faktor karakteristik individu tenaga kerja maintenance mekanik di PT SMART Tbk 

Surabaya adalah sebagai berikut : 

5.2.1 Distribusi Usia Tenaga Kerja 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia tenaga kerja paling muda yaitu 

20 tahun dan usia tenaga kerja yang paling tua yaitu 60 tahun. Distribusi frekuensi 

usia tenaga kerja berdasarkan kelompok usia tenaga kerja di PT SMART Tbk 

Surabaya dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut : 
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Tabel 5.1 Distribusi Usia Tenaga Kerja Bagian Maintenance Mekanik di PT 
SMART Tbk Surabaya 

 
Usia Frekuensi (n) Persentase (%) 

≤ 35 tahun 16 50,0 
36 – 50 tahun 7 21,9 

> 50 tahun 9 28,1 
Total 32 100,0 

 
Tabel 5.1 menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja berusia ≤35 

tahun yaitu berjumlah 16 tenaga kerja (50%). Jumlah tenaga kerja paling sedikit 

adalah yang berusia 36 – 50 tahun yaitu berjumlah 7 tenaga kerja (21,9%). 

5.2.2 Distribusi Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja 

Distribusi frekuensi tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan pada 

tenaga kerja bagian maintenance mekanik di PT SMART Tbk Surabaya 

dikategorikan menjadi 4 yaitu SD, SMP, SMA/SMK, dan Perguruan Tinggi dapat 

dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini : 

Tabel 5.2 Distribusi Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Bagian Maintenance 
Mekanik di PT SMART Tbk Surabaya 

 
Tingkat Pendidikan Frekuensi (n) Persentase (%) 

SD 1 3,1 
SMP 2 6,3 

SMA / SMK 29 90,6 
Perguruan Tinggi (PT) 0 0 

Total 32 100,0 
 

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja menyelesaikan 

pendidikan hingga tingkat SMA/SMK dan sederajat yaitu sebanyak 29 tenaga kerja 

(90,6%), tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD hanya sebanyak 1 orang 

(3,1%) dan tidak ada tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan perguruan 

tinggi. 
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5.2.3 Distribusi Masa Kerja Tenaga Kerja 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa masa kerja paling 

singkat adalah 1 tahun, sedangkan masa kerja paling lama adalah 35 tahun. 

Distribusi frekuensi tenaga kerja berdasarkan lama masa kerja selama di PT 

SMART Tbk Surabaya dapat dilihat pada tabel 5.3 sebagai berikut : 

Tabel 5.3 Distribusi Masa Kerja Tenaga Kerja Bagian Maintenance Mekanik di PT 
SMART Tbk Surabaya 

 
Masa Kerja Frekuensi (n) Persentase (%) 

≤5 tahun 15 46,9 
6 – 15 tahun 10 31,3 
16 – 25 tahun 0 0 

>25 tahun 7 21,9 
Total 32 100,0 

 
Tabel 5.3 menunjukkan bahwa tenaga kerja paling banyak memiliki masa kerja 

selama ≤5 tahun yaitu sejumlah 15 tenaga kerja dengan persentase 46,9% dan tidak 

ada tenaga kerja yang memiliki masa kerja 16 – 25 tahun. 

5.2.4 Distribusi Lama Istirahat Tenaga Kerja 

Lama istirahat tenaga kerja ketika bekerja dikategorikan menjadi ≤60 

menit dan >60 menit. Distribusi frekuensi tenaga kerja berdasarkann lama istirahat 

dapat dilihat pada tabel 5.4 di bawah ini : 

Tabel 5.4 Distribusi Lama Istirahat Tenaga Kerja Bagian Maintenance Mekanik di 
PT SMART Tbk Surabaya 

 
Lama Istirahat Frekuensi (n) Persentase (%) 

≤60 menit 15 46,9 
>60 menit 17 53,1 

Total 32 100,0 
 

Dari pengisian kuesioner yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa 

tenaga kerja yang memiliki lama istirahat >60 menit berjumlah lebih banyak 
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dibandingkan tenaga kerja dengan lama istirahat selama ≤60 menit yaitu sebanyak 

17 tenaga kerja dengan persentase 53,1%. 

5.2.5 Distribusi Jarak Tempat Tinggal Tenaga Kerja 

Jarak tempat tinggal adalah jarak yang harus ditempuh oleh tenaga kerja 

dari tempat tinggal mereka ke PT SMART Tbk Surabaya. Penggolongan jarak 

tempat tinggal tenaga kerja dikategorikan menjadi <10 Km, 10 – 15 Km, 16 – 25 

Km, dan >25 Km. Distribusi frekuensi jarak tempat tinggal tenaga kerja dapat 

dilihat pada tabel 5.5 sebagai berikut : 

Tabel 5.5 Distribusi Jarak Tempat Tinggal Tenaga Kerja Bagian Maintenance 
Mekanik PT SMART Tbk Surabaya 

 
Jarak Tempat Tinggal Frekuensi (n) Persentase (%) 

<10 Km 18 56,3 
10 – 15 Km 7 21,9 
16 – 25 Km 5 15,6 

>25 Km 2 6,3 
Total 32 100,0 

 
Berdasarkan tabel 5.5 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga 

kerja memiliki tempat tinggal dengan jarak kurang dari 10 Km yaitu sejumlah 18 

tenaga kerja dengan persentase 56,3%. 

5.2.6 Distribusi Lama Tidur Tenaga Kerja 

Lama tidur dalam hal ini adalah lama waktu tidur tenaga kerja pada malam 

hari yang dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu lama waktu tidur <6 jam, 6 – 8 

jam, dan >8 jam. Distribusi frekuensi tenaga kerja berdasarkan lama waktu tidur 

dapat dilihat pada tabel 5.6 sebagai berikut : 
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Tabel 5.6 Distribusi Lama Tidur Tenaga Kerja Bagian Maintenance Mekanik PT 
SMART Tbk Surabaya 

 
Lama Tidur Frekuensi (n) Persentase (%) 

<6 jam 18 56,3 
6 – 8 jam 13 40,6 
>8 jam 1 3,1 
Total 32 100,0 

 
Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja 

memiliki lama waktu tidur pada malam hari kurang dari 6 jam, yaitu sebanyak 18 

tenaga kerja dengan persentase 56,3%. 

5.2.7 Distribusi Status IMT Tenaga Kerja 

Status IMT (Indeks Masa Tubuh) tenaga kerja diperoleh dari perhitungan 

antara berat badan dan tinggi badan tenaga kerja. Status IMT digolongkan menjadi 

4 kategori yaitu kurus dengan IMT <18,5, normal dengan IMT 18,5 – 24,99, gemuk 

dengan IMT 25,00 – 29,99, dan obesitas dengan IMT ≥30,00. Distribusi frekuensi 

status IMT tenaga kerja dapat dilihat pada tabel 5.7 sebagai berikut : 

Tabel 5.7 Distribusi Status IMT Tenaga Kerja Bagian Maintenance Mekanik di PT 
SMART Tbk Surabaya 

 
Status IMT Frekuensi (n) Persentase (%) 

Kurus (IMT <18,5) 1 3,1 
Normal (IMT 18,5 – 24,99) 24 75,0 
Gemuk (IMT 25,00 – 29,99) 6 18,8 

Obesitas (IMT ≥30,00) 1 3,1 
Total 32 100,0 

 
Berdasarkan tabel 5.7 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga 

kerja memiliki status IMT normal (IMT 18,5 – 24,99) sebanyak 24 tenaga kerja 

dengan persentase 75%. Sedangkan tenaga kerja dengan status IMT kurus dan 

obesitas masing – masing sebanyak 1 tenaga kerja dengan persentase (3,1%). 
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5.3 Distribusi Faktor Pekerjaan Tenaga Kerja 

5.3.1 Distribusi Lama Waktu Kerja 

Lama waktu kerja dalam hal ini adalah lama waktu kerja tenaga kerja 

dalam satu hari kerja di PT SMART Tbk Surabaya. Lama waktu kerja dikategorikan 

menjadi 7 jam dan 8 jam kerja. Distribusi frekuensi tenaga kerja berdasarkan lama 

waktu kerja dapat dilihat pada tabel 5.8 di bawah ini : 

Tabel 5.8 Distribusi Lama Waktu Kerja Tenaga Kerja Bagian Maintenance 
Mekanik di PT SMART Tbk Surabaya 

 
Lama Waktu Kerja Frekuensi (n) Persentase (%) 

7 jam 8 25,0 
8 jam 24 75,0 
Total 32 100,0 

 
Berdasarkan tabel 5.8 tenaga kerja dengan lama waktu kerja 8 jam dalam 

sehari lebih banyak dibandingkan tenaga kerja yang memiliki lama waktu kerja 7 

jam yaitu sejumlah 24 tenaga kerja dengan persentase 75%. 

5.3.2 Distribusi Beban Kerja Tenaga Kerja 

Penilaian beban kerja dilakukan dengan menghitung denyut nadi tenaga 

kerja untuk menilai cardiovasculair strain. Penilaian dilakukan dengan menghitung 

denyut nadi tenaga kerja sebelum kerja dan sesaat setelah bekerja kemudian 

menghitung denyut nadi maksimum. Denyut nadi memiliki kepekaan yang tinggi 

terhadap perubahan pembebanan yang diterima oleh tubuh. Klasifikasi beban kerja 

berdasarkan peningkatan denyut nadi kerja yang dibandingkan dengan denyut nadi 

maksimum karena beban kardiovaskuler. 

Berdasarkan hasil penilaian tersebut maka beban kerja tenaga kerja dibagi 

menjadi 5 kategori yaitu ringan (CVL <30%), sedang (CVL 30 - <60%), berat (CVL 
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60 - <80%), sangat berat (CVL 80 – 100%), dan sangat berat sekali (CVL >100%). 

Distribusi frekuensi tenaga kerja berdasarkan beban kerja dapat dilihat pada tabel 

5.9 sebagai berikut : 

Tabel 5.9 Distribusi Beban Kerja Tenaga Kerja Bagian Maintenance Mekanik di 
PT SMART Tbk Surabaya 

 
Beban Kerja Frekuensi (n) Persentase (%) 

Ringan (CVL <30%) 22 68,8 
Sedang (CVL 30 - <60%) 10 31,3 

Total 32 100,0 
 

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja memiliki beban 

kerja ringan (CVL <30%) yaitu sebanyak 22 tenaga kerja dengan persentase 68,8% 

dan tidak ada tenaga kerja dengan beban kerja berat, sangat berat dan sangat berat 

sekali. 

 

5.4 Distribusi Faktor Lingkungan Kerja 

5.4.1 Distribusi Iklim Kerja Tenaga Kerja 

Pengukuran iklim kerja di lingkungan kerja tenaga kerja dilakukan di 

beberapa titik sesuai dengan lokasi kerja tenaga kerja. Pengukuran iklim kerja 

menggunakan alat Heatstress Apparatus Questemp 36 yang meliputi pengukuran 

suhu kering (SK), suhu basah (SB), suhu bola (SG) dan indeks suhu basah (ISBB). 

Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 5.10 sebagai berikut : 
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Tabel 5.10 Hasil Pengukuran Iklim Kerja di PT SMART Tbk Surabaya 
 

Lokasi 
Pengukuran 

Waktu 
(WIB) 

SB 
(oC) 

SK 
(oC) 

SG 
(oC) 

ISBB 
(oC) 

Rerata 
ISBB 
(oC) 

RH 
(%) 

Keterangan 
Cuaca 

Workshop 
Mekanik 
Indoor 

08.10 25,4 29,1 29,8 26,7 
28,0 

72 Normal 
13.59 26,0 33,1 37,3 29,3 41 Normal 
16.00 25,7 31,1 33,5 28,0 55 Normal 

Workshop 
Mekanik 
Outdoor 

08.17 25,8 29,6 30,6 27,1 
29,0 

71 Normal 
13.49 27,5 33,2 42,0 30,9 42 Normal 
16.10 26,7 31,4 36,3 29,0 57 Normal 

Tangki B 
09.00 26,1 30,1 31,4 27,6 

27,5 
73 Normal 

12.35 25,1 31,1 32,3 27,3 67 Normal 
17.30 25,6 30,6 31,9 27,5 71 Normal 

Boiler 
09.12 26,6 32,0 33,7 28,6 

28,3 
62 Normal 

13.39 25,5 32,5 34,0 28,0 46 Normal 
17.15 26,0 32,3 33,9 28,3 54 Normal 

Refinery 1 
09.22 27,2 33,1 34,4 29,3 

29,7 
59 Normal 

13.31 27,2 33,4 38,4 30,1 44 Normal 
16.50 27,1 33,3 36,4 29,7 51 Normal 

Tangki M 
Margarine 

Plant 

09.32 29,0 35,8 47,3 34,3 
32,6 

40 Normal 
13.31 27,8 36,4 38,0 30,9 45 Normal 
16.50 28,4 36,1 42,7 32,6 43 Normal 

Filling Plant 
08.43 19,0 24,3 24,0 20,4 

20,5 
50 Normal/AC 

14.10 19,1 24,8 24,0 20,6 42 Normal/AC 
16.25 19,0 24,6 24,0 20,5 46 Normal/AC 

Water 
Treatment 

Plant 

09.52 27,2 31,0 38,5 29,7 
31,1 

46 Normal 
12.53 28,0 34,0 46,4 32,4 37 Normal 
16.35 27,6 32,3 42,5 31,1 41,6 Normal 

 

Pengukuran pada setiap titik dilakukan tiga kali yaitu pada pagi hari 

sebelum pekerjaan dimulai, siang hari, dan sore hari. Hasil ISBB yang diperoleh 

dijumlahkan dan diambil rata – rata dari ketiga hasil pengukuran. Pengukuran iklim 

kerja dilakukan selama 5 menit di lokasi tenaga kerja melakukan pekerjaan, yaitu 

di delapan titik kerja. Berdasarkan hasil pengukuran suhu basah (SB), suhu tertinggi 

terdapat di lokasi tangki M di Margarine Plant yaitu sebesar 29,0oC dan suhu 

terendah di lokasi Filling Plant yaitu 19,0oC. Pada pengukuran suhu kering (SK) 
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diperoleh hasil suhu tertinggi terdapat di lokasi Tangki M di Margarine Plant yaitu 

sebesar 36,4oC dan suhu terendah di lokasi Filling Plant yaitu 24,3oC. Pengukuran 

suhu bola (SG) didapatkan hasil suhu tertinggi di lokasi Tangki M di Margarine 

Plant yaitu sebesar 47,3oC dan suhu terendah terdapat di lokasi Filling Plant yaitu 

sebesar 24,0oC. Hasil pengukuran rerata Indeks Suhu Basah didapatkan hasil suhu 

tertinggi terdapat di lokasi Tangki M di Margarine Plant yaitu 32,6oC dan suhu 

terendah terdapat di lokasi Filling Plant yaitu sebesar 20,5oC. 

Untuk menentukan iklim kerja sesuai atau tidak dengan Nilai Ambang 

Batas (NAB) yang sudah ditetapkan, maka hasil penegukuran iklim kerja harus 

disesuaikan dengan beban kerja dan pengaturan waktu kerja dan istirahat tenaga 

kerja dalam 1 hari kerja. Iklim kerja tenaga kerja dibagi menjadi 2 kategori  

Tabel 5.11 Distribusi Iklim Kerja Tenaga Kerja Bagian Maintenance Mekanik di 
PT SMART Tbk Surabaya 

 
Iklim Kerja Frekuensi (n) Persentase (%) 

≤ NAB 22 68,8 
> NAB 10 31,3 
Total 32 100,0 

 
Tabel 5.11 menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja bekerja 

dengan iklim kerja ≤ NAB yaitu sebanyak 22 tenaga kerja dengan persentase 

68,8%.  

5.5 Distribusi Kelelahan Kerja 

Kelelehan kerja dalam hal ini adalah kelelahan kerja subyektif yang 

dirasakan oleh tenaga kerja. Kelelahan kerja tersebut dikategorikan menjadi 4 

kategori, yaitu kelelahan kerja rendah, kelelahan kerja sedang, kelelahan kerja 

tinggi, dan kelelahan kerja sangat tinggi. Distribusi frekuensi kelelahan kerja 
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subyektif tenaga kerja bagian maintenance mekanik di PT SMART Tbk Surabaya 

dapat dilihat pada tabel 5.12 sebagai berikut : 

Tabel 5.12 Distribusi Kelelahan Kerja Tenaga Kerja Bagian Maintenance Mekanik 
di PT SMART Tbk Surabaya 

 
Kelelahan Kerja Frekuensi (n) Persentase (%) 
Kelelahan Rendah 1 3,1 
Kelelahan Sedang 30 93,8 
Kelelahan Tinggi 1 3,1 

Kelelahan Sangat Tinggi 0 0 
Total 32 100,0 

 
Tabel 5.12 menunjukkan bahwa berdasarkan kelelahan kerja subyektif 

yang dirasakan oleh tenaga kerja, sebagian besar mengalami tingkat kelelahan kerja 

sedang yaitu 30 tenaga kerja dengan persentase 30 tenaga kerja. Tenaga Kerja yang 

mengalami kelelahan rendah dan berat masing – masing sebanyak 1 orang dengan 

persentase 3,1%. 

 

5.6 Hubungan Antara Faktor Karakteristik Individu dan Kelelahan 
Kerja 
 
Hubungan antara masing – masing faktor karakteristik individu dengan 

kelelahan kerja pada tenaga kerja adalah sebagai berikut : 

5.6.1 Hubungan Antara Usia dan Kelelahan Kerja  

Data tenaga kerja berdasarkan hubungan antara usia dan kelelahan kerja 

dapat dilihat pada tabel 5.13 sebagai berikut : 
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Tabel 5.13 Tabulasi Silang Hubungan Usia dan Kelelahan Kerja pada Tenaga Kerja 
Bagian Maintenance Mekanik di PT SMART Tbk Surabaya 

 

Usia 
Kelelahan Kerja Jumlah Rendah Sedang Tinggi 

n % n % n % n % 
≤35 tahun 1 6,3 14 87,5 1 6,3 16 100,0 

36 – 50 tahun 0 0 7 100 0 0 7 100,0 
>50 tahun 0 0 9 100 0 0 9 100,0 

Total 1 3,1 30 93,8 1 3,1 32 100,0 
 

Tabel 5.13 menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja pada 

kelompok usia ≤35 tahun mengalami kelelahan sedang. Sedangkan semua tenaga 

kerja pada kelompok usia >50 tahun mengalami kelelahan sedang. Hasil uji statistik 

untuk melihat hubungan antara usia dan kelelahan kerja pada tenaga kerja bagian 

maintenance mekanik dengan menggunakan contingency coefficient test diperoleh 

nilai koefisien kontingensi sebesar 0,250 maka dapat disimpulkan hubungan antara 

usia tenaga kerja dengan terjadinya kelelahan kerja adalah hubungan yang positif 

dan lemah. 

5.6.2 Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dengan Kelelahan Kerja 

Data tenaga kerja berdasarkan hubungan antara tingkat pendidikan dan 

kelelahan kerja dapat dilihat pada tabel 5.14 berikut ini : 

Tabel 5.14 Tabulasi Silang Hubungan Tingkat Pendidikan dan Kelelahan Kerja 
pada Tenaga Kerja Bagian Maintenance Mekanik di PT SMART Tbk 
Surabaya 

 

Tingkat Pendidikan 
Kelelahan Kerja Jumlah Rendah Sedang Tinggi 

n % n % n % n % 
SD 0 0 1 100 0 0 1 100,0 

SMP 1 50,0 1 50,0 0 0 2 100,0 
SMA / SMK 0 0 28 96,6 1 3,4 29 100,0 

Total 1 3,1 30 93,8 1 3,1 32 100,0 
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Tabel 5.14 menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja dengan 

tingkat pendidikan SMA/SMK mengalami kelelahan sedang yaitu sebanyak 28 

tenaga kerja dengan persentase 96,6% dan 1 tenaga kerja mengalami kelelahan 

tinggi dengan persentase 3,4%. Hasil uji statistik untuk melihat korelasi antara 

tingkat pendidikan dan kelelahan kerja pada tenaga kerja bagian maintenance 

mekanik dengan menggunakan contingency coefficient test didapatkan nilai 

koefisien kontingensi sebesar 0,572 maka dapat disimpulkan hubungan antara 

tingkat pendidikan dan kelelahan kerja adalah hubungan yang sedang dan positif. 

5.6.3 Hubungan Antara Masa Kerja dengan Kelelahan Kerja 

Data tenaga kerja berdasarkan hubungan antara masa kerja dan kelelahan 

kerja dapat dilihat pada tabel 5.15 berikut ini : 

Tabel 5.15 Tabulasi Silang Hubungan Masa Kerja dan Kelelahan Kerja pada 
Tenaga Kerja Bagian Maintenance Mekanik di PT SMART Tbk 
Surabaya 

 

Masa Kerja 
Kelelahan Kerja Jumlah Rendah Sedang Tinggi 

n % n % n % n % 
≤5 tahun 1 6,7 13 86,7 1 6,7 15 100,0 

6 – 15 tahun 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 – 25 tahun 0 0 10 100 0 0 10 100,0 

>25 tahun 0 0 7 100 0 0 7 100,0 
Total 1 3,1 30 93,8 1 3,1 32 100,0 

 

Tabel 5.15 menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja dengan masa 

kerja ≤5 tahun mengalami kelelahan sedang yaitu sebanyak 16 tenaga kerja dengan 

persentase 86,7%. Sedangkan semua tenaga kerja dengan masa kerja 16 – 25 tahun 

mengalami kelelahan sedang yaitu sebanyak 10 tenaga kerja dengan persentase 

100%. 
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Hasil uji statistik untuk melihat hubungan antara masa kerja dan kelelahan 

kerja pada tenaga kerja bagian maintenance mekanik dengan menggunakan 

coefficient contingency test didapatkan nilai koefisien kontingensi sebesar 0,265 

maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara masa kerja dan kelelahan kerja 

pada tenaga kerja bagian maintenance mekanik di PT SMART Tbk Surabaya. 

adalah hubungan yang lemah dan positif. 

5.6.4 Hubungan Antara Lama Istirahat dan Kelelahan Kerja 

Data tenaga kerja berdasarkan hubungan antara masa kerja dan kelelahan 

kerja dapat dilihat pada tabel 5.16 berikut ini : 

Tabel 5.16 Tabulasi Silang Hubungan Lama Istirahat dan Kelelahan Kerja pada 
Tenaga Kerja Bagian Maintenance Mekanik di PT SMART Tbk 
Surabaya 

 

Lama Istirahat 
Kelelahan Kerja Jumlah Rendah Sedang Tinggi 

n % n % n % n % 
≤60 menit 1 6,7 14 93,3 0 0 15 100,0 
>60 menit 0 0 16 94,1 1 5,9 17 100,0 

Total 1 3,1 30 93,8 1 3,1 32 100,0 
 

Tabel 5.16 menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja yang 

memiliki waktu istirahat dalam sehari kerja  ≤60 menit mengalami kelelahan kerja 

sedang yaitu sebanyak 14 tenaga kerja dengan persentase 93,3%. Hasil uji statistik 

untuk melihat hubungan antara lama istirahat dan kelelahan kerja pada tenaga kerja 

bagian maintenance mekanik dengan menggunakan contingency coefficient test 

didapatkan nilai koefisien kontingensi sebesar 0,243 maka dapat disimpulkan 

hubungan antara lama istirahat dan kelelahan kerja adalah hubungan yang positif 

dan lemah. 
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5.6.5 Hubungan Antara Jarak Tempat Tinggal dan Kelelahan Kerja 

Data tenaga kerja berdasarkan hubungan antara masa kerja dan kelelahan 

kerja dapat dilihat pada tabel 5.18 berikut ini : 

Tabel 5.17 Tabulasi Silang Hubungan Jarak Tempat Tinggal dan Kelelahan Kerja 
pada Tenaga Kerja Bagian Maintenance Mekanik di PT SMART Tbk 
Surabaya 

 

Jarak Tempat 
Tinggal 

Kelelahan Kerja Jumlah Rendah Sedang Tinggi 
n % n % n % n % 

<10 Km 1 5,6 16 88,9 1 5,6 18 100,0 
10 – 15 Km 0 0 7 100 0 0 7 100,0 
16 – 25 Km 0 0 5 100 0 0 5 100,0 

>25 Km 0 0 2 100 0 0 2 100,0 
Total 1 3,1 30 93,8 1 3,1 32 100,0 

 

Tabel 5.17 menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja dengan jarak 

tempat tingal ke PT SMART Tbk <10 Km mengalami kelelahan sedang yaitu 

sebanyak 16 tenaga kerja dengan persentase 88,9%. Sedangkan seluruh tenaga kerja 

dengan jarak tempat tinggal ke PT SMART Tbk 10 – 15 Km, 16 – 25 Km, dan >25 

Km mengalami kelelahan kerja tingkat sedang. Hasil uji statistik untuk melihat 

hubungan antara jarak tempat tinggal dan kelelahan kerja pada tenaga kerja bagian 

maintenance mekanik dengan menggunakan contingency coefficient test 

didapatkan nilai koefisien kontingensi sebesar 0,222 maka dapat disimpulkan 

bahwa hubungan antara jarak tempat tinggal dan kelelahan kerja pada tenaga kerja 

bagian maintenance mekanik di PT SMART Tbk Surabaya adalah hubungan yang 

lemah dan positif. 
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5.6.6 Hubungan Antara Lama Tidur dan Kelelahan Kerja 

Data tenaga kerja berdasarkan hubungan antara status IMT dan kelelahan 

kerja dapat dilihat pada tabel 5.18 berikut ini : 

Tabel 5.18 Tabulasi Silang Hubungan Lama Tidur dan Kelelahan Kerja pada 
Tenaga Kerja Bagian Maintenance Mekanik di PT SMART Tbk 
Surabaya 

 

Lama Tidur 
Kelelahan Kerja Jumlah Rendah Sedang Tinggi 

n % n % n % n % 
<6 jam  0 0 17 94,4 1 5,6 18 100,0 

6 – 8 jam 1 7,7 12 92,3 0 0 13 100,0 
>8 jam 0 0 1 100 0 0 1 100,0 
Total 1 3,1 30 93,8 1 3,1 32 100,0 

 

Tabel 5.18 menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja yang hanya 

tidur pada malam hari <6 jam dan mengalami kelelehan kerja sedang ada 17 orang  

dengan persentase 94,4%. Hasil uji statistik untuk melihat hubungan antara lama 

tidur dan kelelahan kerja pada tenaga kerja bagian maintenance mekanik dengan 

menggunakan coefficient contingency test didapatkan nilai koefisien korelasi 0,256 

maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara lama waktu tidur pada malam hari 

dan kelelahan kerja yang terjadi pada tenaga kerja bagian maintenance mekanik 

adalah hubungan yang lemah dan positif. 

5.6.7 Hubungan Antara Status IMT dan Kelelahan Kerja 

Data tenaga kerja berdasarkan hubungan antara status IMT dan kelelahan 

kerja dapat dilihat pada tabel 5.19 berikut ini : 
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Tabel 5.19 Tabulasi Silang Hubungan Status IMT dan Kelelahan Kerja pada 
Tenaga Kerja Bagian Maintenance Mekanik di PT SMART Tbk 
Surabaya 

 

Status IMT 
Kelelahan Kerja Jumlah Rendah Sedang Tinggi 

n % n % n % n % 
Kurus 0 0 1 100 0 0 1 100,0 

Normal 1 4,2 22 91,7 1 4,2 24 100,0 
Gemuk 0 0 6 100 0 0 6 100,0 
Obesitas 0 0 1 100 0 0 1 100,0 

Total 1 3,1 30 93,8 1 3,1 32 100,0 
 

Tabel 5.19 menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja dengan status 

IMT normal mengalami kelelahan sedang yaitu sebanyak 22 tenaga kerja dengan 

persentase 91,7%. Sedangkan semua tenaga kerja dengan status IMT gemuk dan 

obesitas mengalami kelelahan sedang masing – masing sebanyak 6 tenaga kerja dan 

1 tenaga kerja. Hasil uji statistik untuk melihat hubungan antara jarak tempat tinggal 

dan kelelahan kerja pada tenaga kerja bagian maintenance mekanik dengan 

menggunakan coefficient contingency test didapatkan nilai koefisien kontingensi 

sebesar 0,147 maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara status IMT dan 

kelelahan kerja pada tenaga kerja bagian maintenance mekanik di PT SMART Tbk 

Surabaya adalah hubungan yang sangat lemah dan positif. 

 

5.7 Hubungan Antara Faktor Pekerjaan dan Kelelahan Kerja 

5.7.1 Hubungan Antara Lama Waktu Kerja dan Kelelahan Kerja 

Data tenaga kerja berdasarkan hubungan antara lama waktu kerja dan 

kelelahan kerja dapat dilihat pada tabel 5.20 berikut ini : 
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Tabel 5.20 Tabulasi Silang Hubungan Lama Waktu Kerja dan Kelelahan Kerja pada 
Tenaga Kerja Bagian Maintenance Mekanik di PT SMART Tbk 
Surabaya 

 

Lama Waktu Kerja 
Kelelahan Kerja Jumlah Rendah Sedang Tinggi 

n % n % n % n % 
7 jam 0 0 8 100 0 0 8 100,0 
8 jam 1 4,2 22 91,7 1 4,2 24 100,0 
Total 1 3,1 30 93,8 1 3,1 32 100,0 

 

Tabel 5.20 menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja yang 

memiliki waktu kerja 8 jam dalam sehari mengalami kelelahan kerja sedang yaitu 

sebanyak 22 tenaga kerja dengan persentase 91,7%. Hasil uji statistik untuk melihat 

hubungan antara lama waktu kerja dalam sehari dan kelelahan kerja pada tenaga 

kerja bagian maintenance mekanik dengan menggunakan contingency coefficient 

test diperoleh nilai koefisien kontingensi 0,147 maka dapat disimpulkan hubungan 

antara lama waktu kerja dalam sehari dan kelelahan kerja adalah hubungan yang 

sangat lemah dan positif.  

5.7.2 Hubungan Antara Beban Kerja dan Kelelahan Kerja 

Data tenaga kerja berdasarkan hubungan antara beban kerja dan kelelahan 

kerja dapat dilihat pada tabel 5.21 berikut ini : 

Tabel 5.21 Tabulasi Silang Hubungan Beban Kerja dan Kelelahan Kerja pada 
Tenaga Kerja Bagian Maintenance Mekanik di PT SMART Tbk 
Surabaya 

 

Beban Kerja 
Kelelahan Kerja Jumlah Rendah Sedang Tinggi 

n % n % n % n % 
 Ringan  1 4,5 21 95,5 0 0 22 100,0 

Sedang 0 0 9 90,0 1 10,0 10 100,0 
Total 1 3,1 30 93,8 1 3,1 32 100,0 
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Tabel 5.21 menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja yang 

memiliki beban kerja sedang mengalami kelelahan kerja sedang yaitu sebanyak 9 

tenaga kerja dengan persentase 90,0% dan kelelahan kerja tinggi sebanyak 1 tenaga 

kerja (10%).  

Hasil uji statistik untuk melihat hubungan antara beban kerja dan kelelahan 

kerja pada tenaga kerja bagian maintenance mekanik menggunakan contingency 

coefficient test didapatkan nilai koefisien kontingensi sebesar 0,278 maka dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antara beban kerja dan kelelahan kerja dengan 

kekuatan hubungan lemah dan positif.  

5.8 Hubungan Antara Faktor Lingkungan Kerja dan Kelelahan Kerja 

5.8.1 Hubungan Antara Iklim Kerja dan Kelelahan Kerja 

Data tenaga kerja berdasarkan hubungan antara iklim kerja dan kelelahan 

kerja dapat dilihat pada tabel 5.22 berikut ini : 

Tabel 5.22 Tabulasi Silang Hubungan Iklim Kerja dan Kelelahan Kerja pada 
Tenaga Kerja Bagian Maintenance Mekanik di PT SMART Tbk 
Surabaya 

 

Iklim Kerja 
Kelelahan Kerja Jumlah Rendah Sedang Tinggi 

n % n % n % n % 
≤ NAB 0 0 22 100 0 0 22 100,0 
> NAB 1 10,0 8 80,0 1 10,0 10 100,0 
Total 1 3,1 30 93,8 1 3,1 32 100,0 

 

Tabel 5.22 menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja dengan iklim 

kerja yang melebihi NAB mengalami kelelahan sedang yaitu sebanyak 8 tenaga 

kerja dengan persentase 80% dan 1 tenaga kerja dengan persentase 10% mengalami 

kelelahan tinggi. Hasil uji statistik untuk melihat hubungan antara iklim kerja dan 
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kelelahan kerja pada tenaga kerja bagian maintenance mekanik menggunakan 

contingency coefficient test didapatkan nilai koefisien kontingensi sebesar 0,358 

maka dapat disimpulkan ada hubungan antara iklim kerja dan kelelahan kerja 

dengan kekuatan hubungan lemah.  

 

Ringkasan Hasil 

Tabel 5.23 Rekapitulasi Uji Koefisiensi Korelasi Tenaga Kerja bagian Maintenance 
Mekanik PT SMART Tbk Surabaya 

 
No. Variabel Bebas Variabel 

Terikat 
Koefisien 
Kontingensi 

Kuat Hubungan 

1. Usia Kelelahan 
Kerja 

0,250 Lemah 

2. Tingkat 
Pendidikan 

Kelelahan 
Kerja 

0,572 Sedang 

3. Masa Kerja Kelelahan 
Kerja 

0,265 Lemah 

4. Lama Istirahat Kelelahan 
Kerja 

0,243 Lemah 

5. Jarak Tempat 
Tinggal 

Kelelahan 
Kerja 

0,222 Lemah 

6. Lama Waktu 
Tidur 

Kelelahan 
Kerja 

0,256 Lemah 

7. Status IMT Kelelahan 
Kerja 

0,147 Sangat Lemah 

8. Lama Waktu 
Kerja 

Kelelahan 
Kerja 

0,147 Sangat Lemah 

9. Beban Kerja Kelelahan 
Kerja 

0,278 Lemah 

10. Iklim Kerja Kelelahan 
Kerja 

0,358 Lemah 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

6.1 Faktor Karakteristik Individu Tenaga Kerja 

6.1.1 Usia Tenaga Kerja 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, usia tenaga kerja 

paling muda adalah 20 tahun sedangkan usia tertua adalah 60 tahun. Tenaga kerja 

paling banyak berusia ≤35 tahun yaitu sebanyak 16 tenaga kerja. Hal ini 

menunjukkan bahwa PT. SMART Tbk Surabaya mengutamakan usia tenaga kerja 

yang muda dan produktif pada saat perekrutan agar dapat bekerja lebih efektif dan 

efisien. Tenaga kerja dengan usia 36 – 50 tahun dan diatas 50 tahun adalah tenaga 

kerja yang sudah lama bekerja di PT SMART Tbk Surabaya. 

Usia berpengaruh terhadap kemampuan, kondisi, dan kapasitas tubuh 

seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari – hari. Menurut Setyawati (2010), 

usia juga berpengaruh terhadap perasaan lelah pada tenaga kerja. Tenaga kerja 

dengan usia yang tua memiliki stabilitas emosional lebih baik daripada tenaga kerja 

dengan usia muda sehingga dapat memberikan dampak positif dalam melakukan 

pekerjaan. 

Usia berkaitan dengan kinerja seseorang karena usia yang semakin 

bertambah akan diikuti dengan proses degenerasi dari organ tubuh sehingga 

kemampuan organ tubuh akan menurun.  Namun usia tenaga kerja yang semakin 

bertambah diimbangi dengan kematangan mental dan pengalaman dalam bekerja. 

Menurut Tarwaka (2010), usia yang semakin bertambah akan diikuti perubahan 
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fisiologi di dalam tubuh. Perubahan fisiologi tersebut meliputi penurunan fungsi 

sistem respirasi, penurunan tajam penglihatan dan pendengaran, kemampuan 

membedakan sesuatu, kemampuan membuat keputusan dan mengingat jangka 

panjang. Tenaga kerja yang mengalami perubahan fisiologi dalam tubuh akan 

berakibat pada ketidakmampuan untuk bekerja dengan beban kerja fisik yang berat 

sehingga menimbulkan kelelahan kerja.  

6.1.2 Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja 

Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi proses belajar, pendidikan 

seseorang yang semakin tinggi maka akan lebih mudah untuk menerima informasi. 

Semakin banyak informasi yang diperoleh oleh tenaga kerja maka pengetahuan 

yang dimiliki juga semakin luas. Hasil penelitian berdasarkan tingkat pendidikan 

dapat diketahui bahwa pendidikan terakhir yang ditempuh oleh tenaga kerja bagian 

maintenance mekanik menyebar mulai dari SD,SMP,SMA/SMK dan tidak ada 

tenaga kerja dengan pendidikan terakhir perguruan tinggi. Sebagian besar tenaga 

kerja bagian maintenance mekanik memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK yaitu 

sebanyak 29 orang. Tenaga kerja dengan pendidikan terakhir SMP sebanyak 2 

orang, sedangkan pendidikan terakhir SD hanya 1 orang.. 

Banyaknya tenaga kerja bagian maintenance mekanik yang memiliki 

pendidikan terakhir tingkat SMA/SMK karena perekrutan tenaga kerja teknis oleh 

PT SMART Tbk Surabaya mengutamakan tenaga kerja dengan pendidikan terakhir 

SMA/SMK. Sebagian besar tenaga kerja tersebut adalah lulusan SMK jurusan 

mesin karena pekerjaan yang dilakukan di bagian maintenance mekanik meliputi 

perawatan dan perbaikan mesin baik mesin produksi maupun mesin penunjang 
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kegiatan produksi. Tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan SD dan SMP 

merupakan tenaga kerja terdahulu yang sudah lama bekerja di PT SMART Tbk 

Surabaya sebelum ada peraturan mengenai tingkat pendidikan terakhir saat 

melamar pekerjaan menjadi tenaga kerja maintenance mekanik. 

Menurut Notoadmodjo (2003), seseorang dengan tingkat pendidikan yang 

baik akan memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan 

kerja, lingkungan rumah, dan memiliki kesanggupan untuk menyesuaikan diri 

terhadap masalah yang dihadapi dibandingkan dengan tingkat pendidikan rendah. 

Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung akan lebih 

mudah untuk menerima dan mengikuti petunjuk dan sebaliknya. 

Menurut Setyawati (2010), pendidikan formal yang semakin tinggi akan 

memudahkan tenaga kerja untuk berpikir, menemukan inisiatif dan cara yang lebih 

efisien dalam menyelesaikan pekerjaan, serta mencegah pemborosan tenaga pada 

saat bekerja. Tenaga kerja dengan pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik 

dalam mengelola kelelahan yang dialami dibandingkan tenaga kerja dengan 

pendidikan yang lebih rendah karena pendidikan membantu proses pengendalian 

diri maupun mental. 

6.1.3 Masa Kerja Tenaga Kerja 

Masa kerja merupakan akumulasi waktu dimana tenaga kerja telah 

memegang pekerjaan tersebut. Hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan 

masa kerja dapat diketahui bahwa masa kerja tenaga kerja pada bagian maintenance 

mekanik berkisar antara 1 – 35 tahun. Sebagian besar tenaga kerja memiliki masa 

kerja ≤5 tahun yaitu sejumlah 15 orang. Tenaga kerja dengan masa kerja yang lebih 
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lama cenderung lebih mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja 

berdasarkan pengalaman yang dimiliki serta emosi yang lebih stabil sehingga lebih 

mantap dalam bekerja. Semakin lama seseorang bekerja, maka semakin banyak 

terpapar bahaya yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja tersebut.  

Menurut Malcolm (1988) dalam Putri (2008), semakin lama masa kerja 

seorang tenaga kerja maka semakin banyak informasi yang diterima sehingga 

semakin banyak ketrampilan yang dipelajari dan semakin banyak hal yang 

dikerjakan. Masa kerja akan memberikan pengaruh positif jika semakin lama masa 

kerja seorang tenaga kerja maka akan lebih berpengalaman dan terampil dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Namun masa kerja akan menimbulkan pengaruh 

negatif jika seorang tenaga kerja yang memiliki masa kerja yang semakin lama 

cenderung mengalami kejenuhan dan kebosanan akibat pekerjaan yang monoton 

(Suma’mur, 2009). 

6.1.4 Lama Istirahat Tenaga Kerja 

Secara fisiologis istirahat diperlukan oleh seseorang untuk 

mempertahankan kapasitas kerjanya. Bagi seorang tenaga kerja, istirahat berfungsi 

sebagai pemulihan yang diperlukan untuk mengurangi terjadinya cedera dan 

kelelahan kerja. Berdasarkan hasil penelitian, lama istirahat tenaga kerja bervariasi 

yaitu ≤60 menit dan >60 menit. Sebagian besar tenaga kerja bagian maintenance 

mekanik memiliki lama waktu istirahat lebihdari 60 menit yaitu sebanyak 17 orang.  

Tenaga kerja bagian maintenance mekanik terbagi menjadi shift dan non 

shift. Tenaga kerja shift hanya memperoleh istirahat sekutar 30 menit selama 

bekerja 8 jam sehari. Sedangkan tenaga kerja non shift mendapatkan lama waktu 
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istirahat sekitar 60 menit diluar jam kerja yaitu 8 jam sehari. Menurut Silaban 

(1998), waktu istirahat dapat digunakan oleh tenaga kerja untuk mengurangi 

kebosanan, perasaan mengantuk, dan untuk meningkatkan output produksi. Tenaga 

kerja diharapkan dapat bekerja kembali setelah pemulihan tenaga pada saat 

istirahat. 

6.1.5 Jarak Tempat Tinggal Tenaga Kerja 

Jarak antara tempat tinggal tenaga kerja dan perusahaan akan 

mempengaruhi tingkat kelelahan dalam melakukan pekerjaan. Tenaga kerja yang 

memiliki tempat tinggal yang jauh tentu harus menempuh perjalanan yang lebih 

panjang menuju perusahaan. Kondisi lalu lintas sepanjang tempat tinggal menuju 

perusahaan yang tidak dapat diprediksi dapat menyebabkan tenaga kerja mengalami 

kelelahan selama perjalanan. Hasil penelitian berdasarkan jarak antara tempat 

tinggal tenaga kerja bagian maintenance mekanik dan perusahaan didapatkan hasil 

yaitu sebagian besar tenaga kerja memiliki tempat tinggal yang berjarak kurang dari 

10 Km dari perusahaan sebanyak 18 orang. Tenaga kerja dengan tempat tinggal 

jauh dari perusahaan harus berangkat lebih awal dan akan sampai rumah lebih lama 

sehingga waktu untuk istirahat di rumah menjadi lebih singkat. Menurut Setyawati 

(2010), jarak antara tempat tinggal dan perusahaan harus seminimal mungkin dan 

bila perlu pengadaan transportasi dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan 

sebaliknya untuk mengurangi kelelahan kerja. 

6.1.6 Lama Waktu Tidur Tenaga Kerja 

Menurut Suma’mur (2009), salah satu cara untuk mengatasi dan 

menghilangkan kelelahan adalah dengan istirahat yang cukup. Lama tidur 
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seseorang berpengaruh pada daya tahan tubuh dalam melakukan pekerjaan karena 

pada saat tidur tubuh akan membersihkan zat – zat yang tidak baik dari dalam tubuh. 

Hasil penelitian berdasarkan lama waktu tidur tenaga kerja dapat diketahui bahwa 

sebagian besar tenaga kerja memiliki waktu tidur kurang dari 6 jam yaitu sebanyak 

18 orang. 

Menurut Anonim (2013) dalam Fatigue Management Guide, orang 

dewasa memerlukan istirahat tidur pada malam hari sekitar 6 – 8 jam sehari. Jika 

waktu tidur seseorang kurang dari 6 – 8 jam sehari maka akan mengalami 

kekurangan tidur. Tenaga kerja dengan lama waktu tidur yang kurang secara terus 

– menerus maka akan mengalami kelelahan sehingga produktivitas kerja akan 

menurun. Kelelahan akan terjadi apabila waktu untuk tidur pada malam hari hilang 

secara berturut – turut. Dampak lain yang ditimbulkan dari kelelahan akibat 

kekurangan tidur yang terakumulasi adalah perilaku tidak aman yang dapat memicu 

terjadinya kecelakaan kerja. Namun seseorang yang terlalu lama waktu tidurnya 

dapat menimbulkan dampak seperti obesitas, kelelahan, dan rasa nyeri. 

6.1.7 Status IMT Tenaga Kerja 

Di dalam melakukan setiap aktivitas ataupun pekerjaan, tubuh manusia 

memerlukan energi. Menurut Tarwaka (2010), apabila tubuh kekurangan energi 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif, kapasitas kerja akan terganggu. Zat gizi 

yang masuk dikonsumsi dan dikeluarkan oleh tenaga kerja harus seimbang. Nutrisi 

yang adekuat tidaklah cukup, tenaga kerja memerlukan adanya tubuh yang sehat 

agar nutrisi yang telah dikonsumsi dapat dicerna dengan baik dan didistribusikan 

oleh organ tubuh. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil 
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bahwa sebagian besar tenaga kerja bagian maintenance mekanik memiliki status 

IMT normal yaitu sebanyak 24 orang, tenaga kerja dengan status IMT gemuk 

sebanyak 6 orang, sedangkan tenaga kerja dengan status IMT kurus dan obesitas 

masing – masing 1 orang. Hal ini menunjukkan status IMT tenaga kerja bagian 

maintenance mekanik sudah baik. 

Dalam melakukan pekerjaan, tenaga kerja harus menyesuaikan zat gizi 

dengan berat atau tidaknya beban kerja yang dilaksanakan. Asupan kalori dalam 

jumlah dan waktu yang tepat berpengaruh terhadap daya kerja tenaga kerja. Jika 

asupan kalori tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhannya maka tenaga kerja 

tersebut akan lebih cepat merasakan kelelahan daripada tenaga kerja dengan asupan 

kalori memadai. Tenaga kerja dengan status IMT kurus akan cenderung lebih 

mudah mengalami kelelahan kerja karena cadangan zat gizi yang akan diubah 

menjadi energi saat beraktivitas dan bekerja terbatas dan tidak seimbang. Masalah 

gizi kurang dan lebih pada tenaga kerja harus diperhatikan karena tenaga kerja akan 

lebih mudah mengalami kelelahan dan produktivitas kerja menurun. Keadaan gizi 

yang buruk pada tenaga kerja dengan beban yang berat akan mengganggu pekerjaan 

serta menurunkan efisiensi dan mengakibatkan kelelahan (Oentoro, 2004). 

6.2 Faktor Pekerjaan Tenaga Kerja 

6.2.1 Lama Waktu Kerja Tenaga Kerja 

Lama waktu kerja dalam hal ini adalah lama waktu kerja tenaga kerja 

dalam satu hari kerja. Menurut Suma’mur (2009), pada umumnya seorang tenaga 

kerja bekerja selama 6 – 10 jam dalam sehari, sedangkan sisa waktu lainnya selama 

14 – 18 jam digunakan untuk kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, tidur, dan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Faktor yg berhub dgn kelelahan ...... Laila Fatmawati



105 
 

hal lainnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebagian besar tenaga 

kerja memiliki lama waktu kerja 8 jam dalam sehari yaitu sebanyak 24 orang, 

sedangkan 8 orang bekerja selama 7 jam dalam sehari. 

Menurut Undang – undang Republik Indonesia no. 13 tahun 2003 pasal 77 

ayat 1 dan 2, waktu kerja seorang tenaga kerja meliputi 7 jam sehari dalam satu 

minggu dengan 6 hari kerja dan 8 jam sehari dalam satu minggu dengan 5 hari kerja. 

dalam satu minggu seorang tenaga kerja dapat bekerja dengan baik selama 40 jam. 

Perpanjangan waktu kerja yang melibihi kemampuan lama kerja tidak akan disertai 

dengan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja yang optimal, bahkan akan 

berdampak dengan timbulnya penurunan kualitas dan hasil kerja serta 

kecenderungan timbulnya kelelahan kerja. Pengurangan jam kerja dari 8 ¾ jam 

menjadi 8 jam dapat meningkatkan efisiensi hasil kerja per waktu kenaikan 

produktivitas sebesar 3 – 10% (Suma’mur, 2009). 

6.2.2 Beban Kerja Tenaga Kerja 

Beban kerja merupakan beban yang dialami oleh tenaga kerja sebagai 

akibat dari pekerjaan yang dilakukan. Tubuh manusia dirancang untuk melakukan 

aktivitas sehari – hari. Setiap pekerjaan merupakan beban bagi pelakunya, beban 

kerja yang dimaksud bisa berupa beban kerja fisik, mental, maupun sosial. Menurut 

Suma’mur (1996), kemampuan kerja masing – masing tenaga kerja berbeda. 

Kemampuan tersebut bergantung pada tingkat ketrampilan, kesegaran jasmani, 

keadaan gizi, jenis kelamin, usia, dan proporsi tubuh tenaga kerja tersebut. Jika 

seorang tenaga kerja merasakan beban kerja yang berat bisa jadi hal tersebut karena 

beban kerja yang diterima tidak sesuai dengan kapasitas kerja yang dimiliki 
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sehingga terjadi overstress. Jika seorang tenaga kerja merasakan beban kerja yang 

ringan maka kapasitas kerja yang dimiliki lebih besar dibandingkan dengan beban 

kerja yang diterima sehingga dapat menimbulkan kejenuhan atau understress. 

Penilaian beban kerja yang dilakukan pada tenaga kerja bagian 

maintenance mekanik PT SMART Tbk Surabaya merupakan beban kerja fisik. 

Menurut Tarwaka (2010), kerja fisik adalah kerja yang memerlukan energi fisik 

pada otot manusia yang akan berfungsi sebagai sumber tenaga. Metode pengukuran 

kerja fisik yang digunakan adalah metode tidak langsung yaitu dengan menghitung 

denyut nadi selama bekerja karena kecepatan jantung berhubungan dengan aktivitas 

fungsi faal manusia lainnya.  

Pengukuran denyut jantung yang dilakukan melalui penghitungan denyut 

nadi selama bekerja merupakan metode untuk menilai cardiovasculair strain. 

Penghitungan denyut nadi adalah dengan metode 10 denyut nadi yang dicatat 

waktunya menggunakan stopwatch. Penghitungan denyut nadi dimulai dengan 

menghitung denyut nadi masing – masing tenaga kerja pada saat sebelum memulai 

pekerjaan. Kemudian sesaat setelah tenaga kerja selesai bekerja pada 4 jam pertama 

dilakukan penghitungan denyut nadi kerja masing – masing tenaga kerja. Setelah 

menghitung denyut nadi istirahat dan denyut nadi kerja, yang dilakukan selanjutnya 

adalah menghitung nadi maksimum. Peningkatan yang potensial dalam denyut nadi 

dari istirahat sampai kerja maksimum didefinisikan sebagai heart rate reserve. 

Penentuan klasifikasi beban kerja berdasarkan peningkatan denyut nadi yang telah 

dilakukan dibandingkan dengan beban kardiovaskuler atau cardiovasculair load 

(Manuaba & Vanwonterghem, 1996 dalam Tarwaka, 2010). 
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Hasil penelitian berdasarkan beban kerja menunjukkan bahwa sebagian 

besar tenaga kerja bagian maintenance mekanik PT SMART Tbk Surabaya 

mengalami beban kerja ringan dengan nilai %CVL <30% yaitu sebanyak 22 orang 

dengan persentase 68,8%, sedangkan sisanya sebanyak 10 tenaga kerja mengalami 

beban kerja sedang. Tidak ada tenaga kerja yang menagalami beban kerja berat, 

sangat berat, dan sangat berat sekali.  

Beban kerja seorang tenaga kerja harus disesuaikan dengan kemampuan 

dan kapasitas kerjanya untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Menurut 

Suma’mur (2009), beban kerja yang semakin besar akan menyebabkan waktu 

seorang tenaga kerja untuk bekerja tanpa mengalami kelelahan atau gangguan 

semakin pendek. Beban kerja menentukan berapa lama seorang tenaga kerja dapat 

beraktivitas dalam pekerjaannya sesuai dengan kapasitas kerja yang dimiliki 

(Tarwaka, 2004). 

 

6.3 Faktor Lingkungan Kerja 

6.3.1 Iklim Kerja 

Berdasarkan hasil pengukuran indeks suhu basah (ISBB) didapatkan suhu 

tertinggi terdapat pada tangki M di Margarine Plant yaitu sebesar 32,6oC, 

sedangkan suhu terendah terdapat pada ruangan Filling Plant yaitu sebesar 20,5oC. 

Hasil pengukuran ISBB yang tinggi pada tangki M di Margarine Plant disebabkan 

oleh mesin pada tangki M yang berfungsi sebagai penampungan raw material 

berupa minyak dan sebagai tangki blending (pencampuran minyak) untuk produksi 

margarin dan shortening. Suhu yang diperlukan untuk proses tersebut adalah 60 – 
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65 oC dengan acuan suhu titik lebur kristal RDP PO dan stearin. Selain itu ruangan 

tangki M tidak memiliki pendingin ruangan dan sirkulasi udara tidak baik sehingga 

aliran panas pada ruangan tersebut tinggi. Ruang tangki M di Margarine Plant 

memiliki atap yang rendah dan langsung berhubungan dengan udara luar dan akan 

terkena sinar matahari pada siang hari sehingga akan mempengaruhi suhu pada 

tangki M di Margarine Plant. 

Pada ruangan Filling Plant memiliki hasil pengukuran ISBB terendah yaitu 

sebesar 20,5oC. Ruangan Filling Plant merupakan ruangan steril yang digunakan 

untuk kegiatan produksi dan pengemasan minyak goreng sehingga ruangan tertutup 

rapat dan memiliki ventilasi buatan berupa air conditioner (AC). Panas udara yang 

berasal dari luar tidak dapat masuk ke ruangan sehingga suhu udara di ruangan 

Filling Plant dapat dipertahankan. 

Hasil pengukuran iklim kerja harus disesuaikan dengan beban kerja yang 

diterima oleh tenaga kerja lalu selanjutnya disesuaikan dengan pengaturan waktu 

kerja dan istirahat pada masing – masing tenaga kerja dalam 1 hari kerja. 

Berdasarkan Permenakertrans no. 13 tahun 2011 tentang nilai ambang batas faktor 

fisika dan faktor kimia di tempat kerja maka Nilai Ambang Batas (NAB) iklim kerja 

ISBB yang diperkenankan harus disesuaikan dengan beban kerja dan pengaturan 

waktu kerja masing – masing tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sebanyak 22 orang tenaga kerja bekerja dengan iklim kerja yang masih dibawah 

dan dalam batas NAB sedangkan 10 orang tenaga kerja bekerja dengan iklim kerja 

yang melebihi NAB. 
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Menurut Soeripto (2008) panas lingkungan kerja dapat menambah beban 

panas kepada tubuh dan menentukan kemampuan tubuh dalam melepaskan panas 

ke udara lingkungan kerja. Iklim kerja mempengaruhi daya kerja, produktivitas, 

serta efisiensi dan efektivitas kerja. Masing – masing tenaga kerja memiliki respon 

yang berbeda terhadap panas, tergantung pada aktivitas seseorang dan kondisi 

panas lingkungan tempat kerja pada saat itu.  

Suhu yang nyaman untuk bekerja bagi orang Indonesia adalah sekitar 24 

– 26oC. Sedangkan suhu diatas 32oC akan menurunkan kemampuan berpikir, 

mengurangi kelincahan, memperpanjang waktu reaksi dan memperlambat waktu 

pengambilan keputusan, mengganggu kecermatan otak, mengganggu koordinasi 

saraf perasa dan motoris, serta meningkatkan emosi (Suma’mur, 2009). Jadi 

lingkungan kerja dengan cuaca panas dan suhu tinggi akan menimbulkan lebih 

banyak permasalahan pada tenaga kerja dibandingkan dengan lingkungan kerja 

dingin.  

 

6.4 Kelelahan Kerja 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa 

sebagian besar tenaga kerja bagian maintenance mekanik PT SMART Tbk 

Surabaya memiliki risiko dan kemungkinan besar mengalami kelelahan kerja. 

Tenaga kerja bagian maintenance mekanik PT SMART Tbk Surabaya sebagian 

besar mengalami kelelahan kerja tingkat sedang (berdasarkan kuesioner keluhan 

kelelahan subyektif dengan total skor 52 – 75) yaitu sebanyak 30 orang dengan 

persentase 93,8%. Tenaga kerja yang mengalami kelelahan kerja tingkat tinggi 
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(total skor 76 – 98) sebanyak 1 orang dengan persentase 3,1% sehingga diperlukan 

tindakan segera untuk mencegah timbulnya kelelahan kronis. Sedangkan tenaga 

kerja yang mengalami kelelahan kerja tingkat rendah adalah 1 orang. Pada 

penelitian ini klasifikasi kelelahan kerja tingkat rendah masih bisa dianggap sebagai 

keadaan normal karena belum diperlukan adanya tindakan perbaikan (Tarwaka, 

2010). Tenaga kerja yang mengalami kelelahan tingkart rendah biasanya bersifat 

sementara serta kondisinya dapat kembali pulih setelah istirahat dan mendapatkan 

asupan energi secukupnya.  

Kelelahan kerja yang dirasakan oleh tenaga kerja dapat menurunkan 

kinerja, menurunkan kapasitas kerja dan ketahanan kerja. Jika kelelahan kerja yang 

dirasakan terus meningkat maka dapat meningkatkan timbulnya kesalahan dalam 

melakukan aktivitas pekerjaan, produktivitas kerja yang menurun serta 

menimbulkan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Kelelahan merupakan masalah 

yang dapat mengancam kualitas hidup karena kelelahan dapat menurunkan 

konsentrasi pada saat bekerja sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan kerja 

(Aisbett & Nicols, 2007 dalam Nisa’, 2013) 

Berdasarkan hasil penelitian, keluhan kelelahan yang banyak dirasakan 

oleh tenaga kerja bagian maintenance mekanik adalah perasaan lelah di seluruh 

tubuh, sakit kepala, sering tidak berkonsentrasi ketika bekerja, sering merasa haus, 

dan perasaan jenuh terhadap pekerjaan. Selama ini perusahaan telah menyediakan 

air untuk masing – masing bagian dalam bentuk galon yang dapat diisi ulang. Galon 

berisi air tersebut berada di workshop mekanik. Pada saat tenaga kerja mendapatkan 

pekerjaan diluar workshop maka tidak dapat mengakses air minum sehingga 
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seluruh tenaga kerja mengaku sering merasa haus terutama setelah 4 jam bekerja 

sebelum jam istirahat. Jadi tenaga kerja hanya dapat minum air jika pekerjaan sudah 

selesai dan kembali ke workshop mekanik. Sebaiknya untuk pekerjaan diluar 

workshop mekanik seperti perbaikan tangki atau pekerjaan outdoor lainnya 

perusahaan dapat menyediakan air minum dalam kemasan yang dapat diisi ulang 

dan mudah dibawa. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah timbulnya dehidrasi 

yang merupakan salah satu gejala kelelahan. Selain itu, tenaga kerja sebaiknya 

menggunakan waktu istirahat semaksimal mungkin untuk makan siang, ibadah, 

serta istirahat sehingga tenaga dapat kembali pulih dan siap melanjutkan pekerjaan. 

Berdasarkan hasil observasi kelelahan pada tenaga kerja mulai timbul 

setelah 3 – 4 jam bekerja yang ditandai dengan keluarnya keringat saat bekerja, 

menguap ketika bekerja, dan mulai melakukan peregangan otot untuk mengurangi 

rasa pegal pada otot dan kelelahan. Keringat yang keluar melalui kulit ketika 

bekerja merupakan mekanisme respon tubuh tenaga kerja terhadap panas dari 

lingkungan. Kondisi lingkungan kerja yang panas menyebabkan volume darah 

dalam jumlah banyak membawa panas dari dalam tubuh ke kulit untuk mencegah 

panas berlebih. Hal ini menyebabkan berkurangnya kadar air dalam tubuh dan akan 

mempengaruhi ketahanan serta keluhan akibat panas sehingga akan timbul 

kelelahan.  

 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Faktor yg berhub dgn kelelahan ...... Laila Fatmawati



112 
 

6.5 Hubungan Faktor Karakteristik Individu dan Kelelahan Kerja 

6.5.1 Hubungan Usia dan Kelelahan Kerja 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa 

semua tenaga kerja pada kelompok usia 36 – 50 tahun dan diatas 50 tahun 

mengalami kelelahan kerja tingkat sedang. Hasil uji korelasi menggunakan 

contingency coefficient test diperoleh nilai koefisien kontingensi sebesar 0,250 

maka dapat disimpulkan hubungan antara usia tenaga kerja dengan terjadinya 

kelelahan kerja adalah lemah dan positif artinya jika usia tenaga kerja meningkat 

maka kelelahan kerja yang terjadi juga semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan 

teori dari Tarwaka, dkk (2004) yang menyatakan bahwa usia seseorang 

mempengaruhi kondisi, kemampuan, dan kapasitas tubuh dalam melakukan 

aktivitas sehari – hari seperti bekerja. Produktivitas seorang tenaga kerja akan 

menurun seiring dengan bertambahnya usia. Seseorang mencapai kapasitas kerja 

yang optimal pada usia 20 – 30 tahun. Setelah usia melebihi 30 tahun maka akan 

terjadi penurunan kapasitas fisik seperti tajam penglihatan, pendengaran, kecepatan 

membedakan sesuatu, dan kemampuan membuat keputusan. Kapasitas kerja 

seorang tenaga kerja akan menurun 1% per tahun setelah mencapai kondisi optimal 

dan keluhan kelelahan mulai dirasakan pada usia 35 tahun dan tingkat keluhan 

tersebut akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia. 

Pada usia 50 tahun, kapasitas kerja berkurang hingga menjadi 80% dan 

pada usia 60 tahun kapasitas seorang tenaga kerja hanya tinggal 60% jika 

dibandingkan dengan tenaga kerja usia 25 tahun. Menurut ILO & WHO (1996) 

dalam Putri (2008) kapasitas kerja seorang tenaga kerja yang meliputi kapasitas 
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fungsional, mental, dan sosial akan menurun menjelang usia 45 tahun. Indeks mutu 

kinerja fisik akan menurun pada pertengahan usia 40 tahun dan penurunan tersebut 

semakin besar ketika seorang tenaga kerja menjelang usia 50 tahun. Hal ini 

menyebabkan seorang tenaga kerja akan menurun kemampuannya dalam 

melakukan pekerjaan dan kurang gesit dalam bekerja sehingga tingkat kelelahan 

kerja semakin cepat terjadi.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Purwindasari (2013) pada tenaga kerja bagian packing PT Charoen Pokphand 

Indonesia Krian menyatakan bahwa semakin tua usia tenaga kerja maka kelelahan 

kerja yang terjadi semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh jaringan otot yang 

mengerut dan digantikan oleh jaringan ikat sehingga daya elastisitas otot berkurang 

dan ketidakmampuan tubuh dalam berbagai hal akan meningkat. Penelitian ini juga 

sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Oesman & Simanjuntak (2011) 

pada tenaga kerja pembuatan keramik mozaik di Yogyakarta yang menyatakan 

bahwa hubungan antara usia dan kelelahan kerja adalah hubungan yang lemah 

dimana 50% tenaga kerja dengan usia diatas 40 tahun mengalami kelelahan sedang. 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irma, Russeng, & 

Wahyuni (2014) bahwa terdapat hubungan antara usia dengan kelelahan kerja pada 

tenaga kerja unit produksi paving block CV. Sumber Galian Kecamatan 

Biringkanaya Kota Makassar sebesar 95,45% tenaga kerja usia tua mengalami 

kelelahan kerja karena telah terjadi perubahan jaringan tubuh dan berkurangnya 

kekuatan tubuh sehingga mengalami kelelahan kerja. 
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Pada tenaga kerja dengan usia yang lebih muda umumnya memiliki 

kemampuan fisik yang lebih kuat daripada tenaga kerja dengan usia yang lebih tua. 

Usia harus mendapatkan perhatian karena dapat mempengaruhi kondisi fisik, 

mental, kemampuan bekerja, dan tanggung jawab seseorang (Hasibuan, 2010). 

Untuk itu usia menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangan dalam 

penentuan deskripsi pekerjaan dan tanggung jawab pada masing – masing tenaga 

kerja. Pada tenaga kerja bagian maintenance mekanik yang sudah berusia diatas 50 

tahun sebaiknya mendapatkan deskripsi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab yang 

lebih ringan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kerja yang dimiliki sehingga 

dapat mengurangi terjadinya kelelahan kerja dan risiko kecelakaan kerja.  

6.5.2 Hubungan Tingkat Pendidikan dan Kelelahan Kerja 

Pendidikan yang tinggi juga mempermudah tenaga kerja untuk beradaptasi 

terhadap perubahan lingkungan kerja dan mampu menyesuaikan diri terhadap 

masalah yang dihadapi di dalam pekerjaan. Semakin rendah pendidikan seseorang 

maka akan semakin sulit untuk mengikuti petunjuk dan sebaliknya (Notoatmodjo, 

2003). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa sebagian 

besar tenaga kerja bagian maintenance mekanik yang memiliki pendidikan terakhir 

SMA / SMK yaitu sebanyak 28 orang dengan persentase 96,6% mengalami 

kelelahan kerja tingkat sedang. Hasil uji hubungan menggunakan contingency 

coefficient test diketahui bahwa hubungan antara tingkat pendidikan dan kelelahan 

kerja dengan koefisien kontingensi sebesar 0,572 merupakan hubungan yang 

sedang dan positif. Hal tersebut artinya semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga 

kerja maka kelelahan kerja yang terjadi semakin meningkat. 
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Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan pernyataan dari Wignosoebroto 

(2000) bahwa sikap seorang tenaga kerja yang sudah terdidik dan terlatih akan lebih 

mudah untuk mengatur proses kerja dan mencegah pemborosan tenaga selama 

bekerja sehingga dapat memperkecil risiko terjadinya kelelahan. Selain itu 

penelitian ini juga tidak sejalan dengan Setyawati (2010) bahwa pendidikan terakhir 

yang semakin tinggi akan membuat seseorang semakin mudah dalam berpikir 

secara luas, memiliki inisiatif yang tinggi sehingga mampu menemukan cara yang 

efisisen untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Tenaga kerja dengan 

pendidikan terakhir yang lebih tinggi akan lebih mudah memahami dan mengikuti 

petunjuk pekerjaan daripada tenaga kerja dengan tingkat pendidikan lebih rendah 

sehingga lebih efisien dalam melakukan pekerjaan.  

Ketidaksesuaian ini mungkin disebabkan oleh kemampuan dan cara 

berpikir tenaga kerja yang memiliki pendidikan terakhir lebih tinggi yang lebih 

mudah dan lebih luas serta tuntutan pekerjaan yang semakin rumit sesuai dengan 

tingkat pendidikan sehingga tenaga kerja perlu berpikir lebih keras ketika 

menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan ketika bekerja. Setiap 

mendapatkan laporan gangguan serta pekerjaan lain seperti perbaikan mesin yang 

rusak, tenaga kerja bagian maintenance mekanik dituntut untuk dapat menemukan 

masalah maupun kerusakan pada mesin dan harus mampu menyelesaikan serta 

memperbaiki kerusakan tersebut. Seringkali kerusakan tersebut tidak dapat 

diselesaikan dalam waktu satu hari karena mesin harus dibongkar dan diperbaiki di 

workshop. Jika hal tersebut terjadi setiap kali bekerja maka kemungkinan kelelahan 

kerja yang terjadi akan semakin meningkat.  
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6.5.3 Hubungan Masa Kerja dan Kelelahan Kerja 

Masa kerja merupakan akumulasi waktu dimana tenaga kerja telah 

memegang pekerjaan tersebut. Menurut Malcolm (1988) dalam Putri (2008), 

semakin lama masa kerja seorang tenaga kerja maka semakin banyak informasi 

yang diterima sehingga semakin banyak ketrampilan yang dipelajari dan semakin 

banyak hal yang dikerjakan. Tenaga kerja yang telah lama bekerja di suatu 

perusahaan dan bidang yang sama akan lebih bertahan dalam menghadapi masalah 

karena telah beradaptasi dengan lingkungan kerja. Sedangkan tenaga kerja yang 

baru bekerja harus beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan dan masalah di 

dalamnya (Atkinson, 1991 dalam Abdurrahman & Sulaksmono, 2013). 

Hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan masa kerja dapat 

diketahui bahwa semua tenaga kerja bagian maintenance mekanik dengan masa 

kerja 16 – 25 tahun dan >25 tahun mengalami kelelahan kerja tingkat sedang. 

Sedangkan sebagian besar tenaga kerja dengan masa kerja ≤5 tahun mengalami 

kelelahan kerja tingkat sedang sebanyak 13 tenaga kerja (86,7%). Hasil uji 

hubungan menggunakan coeeficient contingency test menunjukkan bahwa 

hubungan antara masa kerja dengan kelelahan kerja dengan nilai koefisien 

kontingensi sebesar 0,265 merupakan hubungan yang lemah dan positf. Hal ini 

menunjukkan bahwa tenaga kerja dengan masa kerja yang lebih lama akan 

cenderung mengalami kelelahan kerja karena perasaan jenuh akibat pekerjaan 

monoton yang dilakukan. 

Penelitian ini sejalan dengan pernyataan dari Nurmianto (1998) bahwa 

pembebanan otot secara statis dalam waktu yang lama akan menyebabkan nyeri 
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otot, tulang, dan tendon karena pekerjaan berulang yang dilakukan dalam jangka 

waktu yang lama. Jadi tingkat kelelahan kerja akan semakin meningkat seiring 

dengan bertambahnya masa kerja seorang tenaga kerja dalam melakukan 

pekerjaannya. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Suma’mur (2009) yang 

meyatakan bahwa masa kerja yang lebih lama cenderung mampu menyesuaikan diri 

dengan lingkungan berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki selama bekerja 

serta emosi yang lebih stabil sehingga lancar dan mantap dalam bekerja. Namun 

masa kerja yang semakin lama akan memberikan dampak negatif apabila 

menimbulkan kelelahan dan kebosanan. Penelitian ini juga sejalan dengan 

Purwindasari (2013) yang menyatakan bahwa hubungan antara masa kerja dan 

kelelahan kerja pada tenaga kerja bagian packing di PT Charoen Pokphand 

Indonesia merupakan hubungan yang kuat. Seluruh tenaga kerja dengan lama masa 

kerja 16 – 21 tahun mengalami kelelahan kerja tingkat tinggi. Penelitian ini juga 

sejalan dengan Daniyanto, Yuantari, & Hartini (2013) bahwa ada hubungan antara 

masa kerja dengan kelelahan kerja dimana tingkat kelelahan yang lebih tinggi 

dialami oleh tenaga kerja dengan masa kerja yang lebih tinggi karena terjadi 

penurunan kekuatan otot. 

Kelelahan kerja yang terjadi berkaitan dengan tekanan pada saat bekerja 

yang berasal dari tuntutan tugas kerja maupun kondisi fisik di lokasi kerja. Seiring 

bertambahnya masa kerja maka tekanan yang konstan tersebut akan terus 

bertambah. Proses adaptasi tenaga kerja terhadap tekanan tersebut dapat 

memberikan dampak yang positif yaitu menurunkan ketegangan dan peningkatan 

aktivitas kerja sedangkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan yaitu batas 
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ketahanan fisik yang berlebihan pada proses kerja. Kelelahan kerja yang terjadi 

akibat kelebihan usaha pada tenaga kerja dengan masa kerja beberapa dekade dapat 

dipulihkan dengan pensiun sedangkan kelelahan kerja untuk masa kerja dalam 

hitungan tahun dapat dipulihan dengan liburan (Rohmert, dkk, dalam ILO, 1998). 

Sebagian tenaga kerja telah bekerja selama 16 – 25 tahun yaitu sebanyak 

10 orang dan sisanya sebanyak 7 orang telah bekerja selama lebih dari 25 tahun. 

Beberapa tenaga kerja yang bekerja diatas 25 tahun adalah tenaga kerja yang 

dipekerjakan kembali setelah purna karya sebagai bentuk penghargaan dan rasa 

terima kasih dari perusahaan karena telah mengabdi selama lebih dari 25 tahun. 

Tenaga kerja tersebut akan benar – benar purna setelah menginjak usia 60 tahun. 

Hal itu menyebabkan timbulnya rasa jenuh dan kebosanan pada tenaga kerja yang 

seharusnya sudah memasuki usia purna namun masih bekerja untuk perusahaan 

meskipun beban kerja yang dirasakan oleh tenaga kerja tersebut tidak berat 

sehingga kelelahan kerja yang terjadi akibat beban kerja selama masa kerja yang 

melebihi 25 tahun semakin meningkat. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa 

tenaga kerja mengalami kebosanan dan rasa jenuh terhadap pekerjaan yang 

dilakukan, terutama pada tenaga kerja dengan masa kerja yang semakin lama 

sehingga dapat menimbulkan kelelahan. 

6.5.4 Hubungan Lama Istirahat dan Kelelahan Kerja 

Istirahat secara fisiologis diperlukan untuk mempertahankan kapasitas 

kerja seseorang. Istirahat berfungsi sebagai pemulihan yang dibutuhkan untuk 

mengurangi peningkatan cedera dan kelelahan kerja. Hasil penelitian berdasarkan 

lama istirahat pada tenaga kerja bagian maintenance mekanik diketahui bahwa 
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sebagian besar tenaga kerja yang memiliki waktu istirahat dalam sehari kerja  >60 

menit mengalami kelelahan kerja sedang yaitu sebanyak 16 tenaga kerja dengan 

persentase 93,3%. Hasil uji korelasi menggunakan coefficient contingency test  

menunjukkan bahwa hubungan antara lama istirahat dalam sehari kerja dan 

kelelahan kerja dengan nilai koefisien kontingensi sebesar 0,243 merupakan 

hubungan yang lemah dan positif. Hal ini berarti semakin lama waktu istirahat maka 

kelelahan yang terjadi semakin meningkat. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Tarwaka (2004) yang menyatakan 

bahwa jam kerja yang berlebihan diluar batas kemampuan dan kapasitas kerja 

tenaga kerja dapat mempercepat timbulnya kelelahan, menurunkan ketepatan, 

kecermatan, dan ketelitian kerja. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari 

Suma’mur (1996) bahwa setelah melakukan aktivitas kerja selama 4 jam terus – 

menerus, tenaga kerja harus mendapatkan istirahat sedikitnya 30 menit dan tidak 

termasuk waktu kerja. 

Aktivitas dalam pekerjaan tidak dapat dilakukan secara terus – menerus, 

tetapi harus diberikan selingan berupa istirahat untuk memberikan kesempatan 

tubuh melakukan pemulihan. Istirahat sebagai pemulihan energi penting 

diperhatikan karena terjadi kelelahan selama proses kerja. Kondisi kelelahan 

tersebut dapat mempengaruhi keoptimalan kinerja tenaga kerja. Pada saat istirahat 

tubuh manusia akan melakukan penggantian sejumlah energi yang telah digunakan. 

Untuk itu lama waktu istirahat dalam sehari kerja harus diberikan secukupnya 

kepada tenaga kerja sesuai dengan beban kerja dan tuntutan kerja. 
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Pada penelitian ini, waktu istirahat yang semakin lama justru membuat 

kelelahan yang terjadi meningkat. Hal ini mungkin disebabkan oleh tenaga kerja 

bagian maintenance mekanik yang istirahat terlalu lama adalah karena beban kerja 

yang dirasakan terlalu berat sehingga membutuhkan waktu istirahat yang lebih 

lama. Waktu istirahat yang telah ditetapkan oleh perusahaan adalah selama 60 

menit mulai pukul 12.00 – 13.00 untuk tenaga kerja staff maupun non staff non shift 

diluar waktu kerja. Alarm istirahat juga sudah diatur untuk berbunyi pada pukul 

12.00 dan 13.00 yang menandakan waktu istirahat sudah selesai. Namun biasanya 

tenaga kerja yang sedang bertugas di lapangan sudah kembali ke workshop dan 

bersiap untuk makan siang pada pukul 11.30. Sisa waktu tersebut mereka gunakan 

untuk melakukan ibadah sholat dan jika memungkinkan maka digunakan untuk 

tidur siang sejenak. Sedangkan tenaga kerja non staff shift hanya memiliki waktu 

istirahat sekitar 30 menit di sela pekerjaan dan sudah termasuk dalam waktu kerja 

8 jam sehari. 

6.5.5 Hubungan Jarak Tempat Tinggal dan Kelelahan Kerja 

Jarak antara tempat tinggal tenaga kerja dan perusahaan akan 

mempengaruhi tingkat kelelahan dalam melakukan pekerjaan. Hasil penelitian 

berdasarkan jarak tempat tinggal diketahui bahwa sebagian besar tenaga kerja 

dengan jarak tempat tingal ke PT SMART Tbk kurang dari 10 Km mengalami 

kelelahan sedang yaitu sebanyak 16 tenaga kerja. Sedangkan seluruh tenaga kerja 

dengan jarak tempat tinggal ke PT SMART Tbk 10 – 15 Km, 16 – 25 Km, dan >25 

Km mengalami kelelahan kerja tingkat sedang. Hasil uji korelasi menggunakan 

coefficient contingency test  menunjukkan bahwa hubungan antara antara jarak 
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tempat tinggal dan kelelahan kerja dengan nilai koefisien kontingensi sebesar 0,222 

merupakan hubungan yang lemah dan positif. Hal tersebut artinya semakin jauh 

jarak tempat tinggal tenaga kerja maka kelelahan kerja yang dirasakan akan 

semakin meningkat. 

Penelitian ini sejalan dengan pernyataan Setyawati (2010) bahwa jarak 

tempat tinggal dan tempat kerja harus seminimal mungkin dan bila perlu pengadaan 

transportasi dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan sebaliknya untuk 

mengurangi kelelahan kerja. Tenaga kerja yang memiliki tempat tinggal yang jauh 

tentu harus menempuh perjalanan yang lebih panjang menuju perusahaan. Tenaga 

kerja dengan tempat tinggal jauh dari perusahaan harus berangkat lebih awal dan 

akan sampai rumah lebih lama sehingga waktu untuk istirahat di rumah menjadi 

lebih singkat. Kondisi lalu lintas sepanjang tempat tinggal menuju perusahaan yang 

tidak dapat diprediksi dapat menyebabkan tenaga kerja mengalami kelelahan 

selama perjalanan. Sebaiknya tenaga kerja dengan jarak tempat tinggal ke PT 

SMART Tbk sekitar diatas 15 Km berangkat lebih awal untuk menghindari 

kemacetan lalu lintas sehingga dapat meminimalisasi kelelahan kerja yang terjadi 

di jalan raya. 

6.5.6 Hubungan Lama Tidur dan Kelelahan Kerja 

Lama tidur seseorang berpengaruh pada daya tahan tubuh dalam 

melakukan pekerjaan karena pada saat tidur tubuh akan membersihkan zat – zat 

yang tidak baik dari dalam tubuh. Hasil penelitian berdasarkan lama tidur pada 

tenaga kerja bagian maintenance mekanik diketahui bahwa sebagian besar tenaga 

kerja yang hanya tidur pada malam hari kurang dari 6 jam dan mengalami kelelehan 
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kerja sedang sebanyak 17 orang. Hasil uji korelasi menggunakan coefficient 

contingency test menunjukkan bahwa hubungan antara lama tidur dan kelelahan 

kerja dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,256 merupakan hubungan yang 

lemah dan positif. Hal tersebut berarti semakin lama waktu tidur maka kelelahan 

yang terjadi semakin meningkat. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan Suma’mur (2009) yang menyatakan 

bahwa salah satu cara untuk mengatasi dan menghilangkan kelelahan adalah 

dengan istirahat yang cukup. Selain itu hal tersebut juga tidak sejalan dengan 

Setyawati (2010) bahwa waktu kerja yang diperpanjang melebihi kemampuan 

tenaga kerja tanpa disertai efisiensi yang tinggi akan menyebabkan timbulnya 

penurunan produktivitas serta cenderung mengalami kelelahan, penyakit, dan 

kecelakaan kerja. Menurut Anonim (2008) dalam Fatigue Management Guide, 

dalam sehari orang dewasa memerlukan waktu tidur sekitar 6 – 8 jam. Jadi jika 

seseorang waktu tidurnya kurang dari 6 – 8 jam akan akan mengalami kekurangan 

tidur. Kondisi kekurangan tidur ini akan terus bertambah setiap hari jika tenaga 

kerja terus – menerus tidak memiliki kecukupan waktu tidur. Tenaga kerja yang 

mengalami kekurangan tidur cenderung lebih mudah mengalami kelelahan dan 

kinerja yang kurang maksimal.  

Pada penelitian ini tenaga kerja yang tidur pada malam hari lebih lama 

justru mengalami kelelahan kerja. Berdasarkan hasil wawancara hal tersebut terjadi 

karena meskipun memiliki waktu tidur yang melebihi 8 jam namun kualitas tidur 

tenaga kerja buruk seperti terbangun pada malam hari. Penyebab lain dari 

timbulnya kelelahan pada tenaga kerja dengan waktu tidur lebih dari 8 jam adalah 
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kemungkinan tenaga kerja tersebut memiliki beban kerja yang tinggi pada saat 

bekerja maupun mengalami kelelahan yang telah terakumulasi sehingga meskipun 

lama waktu tidur pada malam hari lebih dari 8 jam, tenaga kerja tersebut tetap 

merasa kelelahan. Jika waktu tidur pada malam hari yang terlalu lama dapat 

menimbulkan beberapa dampak negatif yaitu obesitas, kelelahan, dan rasa nyeri. 

Untuk itu sebaiknya lama waktu yang tepat untuk tidur bagi tenaga kerja pada 

malam hari adalah selama 6 – 8 jam dengan kualitas tidur yang baik sehingga dapat 

mencegah timbulnya kelelahan kerja pada pagi hari saat bekerja. 

6.5.7 Hubungan Status IMT dan Kelelahan Kerja 

Tubuh manusia memerlukan energi dalam melakukan segala aktivitas dan 

pekerjaan setiap hari. Kapasitas kerja dapat terganggu apabila tubuh kekurangan zat 

gizi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan status 

IMT pada tenaga kerja bagian maintenance mekanik dapat diketahui bahwa 

sebagian besar tenaga kerja dengan status IMT normal mengalami kelelahan sedang 

yaitu sebanyak 22 tenaga kerja dengan persentase 91,7%. Sedangkan semua tenaga 

kerja dengan status IMT gemuk dan obesitas mengalami kelelahan sedang. Hasil 

uji korelasi menggunakan coefficient contingency test menunjukkan bahwa 

hubungan antara status IMT dan kelelahan kerja dengan nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,147 merupakan hubungan yang sangat lemah dan positif.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan pernyataan dari Suma’mur (2001) 

bahwa tenaga kerja yang memiliki status IMT kurang akan cenderung lebih mudah 

mengalami kelelahan kerja karena keterbatasan dan ketidakseimbangan cadangan 

zat gizi yang diubah menjadi energi saat beraktivitas. Tenaga kerja bagian 
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maintenance mekanik dengan status IMT normal dan gemuk justru lebih banyak 

yang mengalami kelelahan kerja. Keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke 

dalam tubuh dan yang dikeluarkan harus baik. Nutrisi yang adekuat tidak cukup 

sehingga diperlukan kondisi tubuh yang sehat dalam mencerna nutrisi dari makanan 

(Tarwaka, 2010).  

Pihak perusahaan telah menyediakan makan di kantin pada saat istirahat. 

Makanan tersebut telah disesuaikan dengan gizi kerja yang dibutuhkan oleh tenaga 

kerja sesuai dengan beban kerjanya. Namun jika ada tenaga kerja dengan status 

IMT kurus maupun gemuk dan obesitas kemungkinan juga disebabkan oleh pola 

makan sehari – hari diluar jam kerja. Tenaga kerja dengan status IMT gemuk 

cenderung lebih mudah mengalami kelelahan kerja karena cadangan zat energi 

yang tidak seimbang yang akan diubah menjadi energi saat berktivitas sehingga 

dapat memicu terjadinya penyakit degeneratif (Adriani, 2005). Kelelahan banyak 

terjadi pada seseorang dengan status IMT gemuk yang terlalu banyak makan. Orang 

yang gemuk membutuhkan energi yang lebih banyak untuk membawa tubuhnya 

seiring dengan berat badan yang meningkat. Kemampuan otot tenaga kerja dengan 

status IMT gemuk dan obesitas dalam menyangga berat badan dan alat vital 

terutama jantung mengalami hambatan fungsi dalam mempertahankan beban 

kardiovaskuler tinggi akibat timbunan lemak. Hal tersebut juga diperparah dengan 

beban kerja yang dilakukan sehingga dapat mempercepat terjadinya kelelahan. 

Sebaiknya selalu dilakukan pemantauan status IMT dari pihak perusahaan melalui 

kegiatan monitoring kesehatan dari pihak Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 

Kerja (PPKK) PT SMART Tbk Surabaya di bawah pengawasan tenaga ahli yaitu 
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dokter dan perawat perusahaan agar dapat diketahui status IMT terkini tenaga kerja. 

Jadi pada saat kegiatan monitoring kesehatan selain mendapatkan data kondisi 

kesehatan tenaga kerja, perusahaan juga mengetahui status IMT sehingga dapat 

dilakukan pendidikan dan promosi kesehatan baik secara personal maupun kolektif 

mengenai risiko kekurangan dan kelebihan berat badan. Selain itu mempertahankan 

berat badan normal penting untuk mencegah timbulnya kelelahan lebih lanjut dan 

memiliki dampak positif jangka panjang yaitu seseorang dapat mencapai usia 

harapan hidup yang lebih panjang.  

 

6.6 Hubungan Faktor Pekerjaan dan Kelelahan Kerja 

6.6.1 Hubungan Lama Waktu Kerja dan Kelelahan Kerja 

Waktu kerja bagi seorang tenaga kerja menentukan efisiensi dan 

produkstivitas selama bekerja. Tenaga kerja mampu bekerja dengan baik selama 6 

– 8 jam sehari dan 40 – 50 jam seminggu. Hasil penelitian berdasarkan lama waktu 

kerja pada tenaga kerja bagian maintenance mekanik yang telah dilakukan 

diketahui bahwa sebagian besar tenaga kerja yang memiliki lama waktu kerja 

selama 8 jam sehari mengalami kelelahan kerja tingkat sedang yaitu sebanyak 22 

orang. Hasil uji korelasi menggunakan coefficient contingency menunjukkan 

hubungan antara lama waktu kerja dan kelelahan kerja dengan nilai koefisien 

kontingensi sebesar 0,147 merupakan hubungan yang sangat lemah dan positif. Hal 

tersebut berarti semakin lama waktu kerja maka kelelahan kerja yang terjadi 

meningkat.  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Faktor yg berhub dgn kelelahan ...... Laila Fatmawati



126 
 

Hasil penelitian ini sesuai dengan Undang – undang Republik Indonesia 

no. 13 tahun 2003 pasal 77 ayat 1 dan 2 yaitu waktu kerja seorang tenaga kerja 

meliputi 7 jam sehari dalam satu minggu dengan 6 hari kerja dan 8 jam sehari dalam 

satu minggu dengan 5 hari kerja. Dalam satu minggu seorang tenaga kerja dapat 

bekerja dengan baik selama 40 jam. Tenaga kerja yang bekerja dengan lama waktu 

kerja 8 jam sehari cenderung mengalami kelelahan kerja dibandingkan dengan 

tenaga kerja yang bekerja selama 7 jam.  

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irma, 

Russeng, & Wahyuni (2014) bahwa ada hubungan antara lama waktu kerja dan 

kelelahan kerja pada pekerja di unit produksi paving block CV. Sumber Gakian 

Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dimana 93,8% tenaga kerja dengan lama 

waktu yang lebih lama akan mengalami kelelahan kerja. Meskipun masih dalam 

batas yang telah ditetapkan undang – undang, waktu kerja yang diperpanjang 

melebihi batas kemampuan dan kapasitas tenaga kerja tidak akan meningkatkan 

efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja. Hal tersebut bahkan akan 

menimbulkan terjadinya penurunan kualitas dan hasil kerja serta kecenderungan 

timbulnya kelelahan kerja. 

6.6.2 Hubungan Beban Kerja dan Kelelahan Kerja 

Beban kerja adalah beban yang dialami oleh tenaga kerja sebagai akibat 

pekerjaan yang dilakukan olehnya. Setiap pekerjaan merupakan beban bagi 

pelakunya, beban kerja yang dimaksud bisa berupa beban fisik,mental, maupun 

sosial. Hasil penelitian berdasarkan beban kerja pada tenaga maintenance mekanik 

dapat diketahui sebagian besar tenaga kerja dengan beban kerja sedang mengalami 
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kelelahan kerja tingkat sedang sebanyak 9 orang dan 1 orang mengalami kelelahan 

kerja tingkat tinggi. Sedangkan sebagian besar tenaga kerja dengan beban kerja 

ringan mengalami kelelahan kerja tingkat sedang yaitu sebanyak 22 orang. Hasil 

uji korelasi menggunakan coefficient contingency test menunjukkan hasil bahwa 

hubungan antara beban kerja dan kelelahan kerja dengan nilai koefisien kontingensi 

sebesar 0,278 merupakan hubungan yang lemah dan positif. Hal tersebut berarti 

beban kerja yang semakin berat akan meningkatkan terjadinya kelelahan kerja. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan dari Suma’mur (2009) 

bahwa beban kerja yang semakin besar akan menyebabkan waktu seorang tenaga 

kerja untuk bekerja tanpa mengalami kelelahan atau gangguan semakin pendek. 

Tenaga kerja yang memiliki beban kerja sedang cenderung mengalami kelelahan 

kerja tingkat sedang dan tinggi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Rinayati 

(2012) yang menyatakan bahwa ada hubungan antara beban kerja dan kelelahan 

kerja yang terjadi pada tenaga kerja di bengkel pengelasan PT PAL Indonesia yaitu 

sebanyak 47,6% tenaga kerja dengan beban kerja berat mengalami kelelahan kerja 

sedang dan 42,9% tenaga kerja mengalami kelelahan kerja berat. 

Menurut Nurmianto (2004), beban kerja yang semakin meningkat akan 

diirngi dengan peningkatan jumlah konsumsi oksigen di dalam tubuh secara 

proporsional hingga mencapai kondisi maksimum. Beban kerja yang lebih tinggi 

tidak dapat dilakukan dalam kondisi aerobik karena jumlah oksigen dalam tubuh 

tidak mencukupi untuk proses aerobik sehingga timbul rasa lelah yang ditandai 

dengan meningkatnya asam laktat. Hal tersebut juga sejalan dengan Tarwaka 

(2004) bahwa beban kerja yang dirasakan menentukan berapa lama seorang tenaga 
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kerja dapat beraktivitas dalam pekerjaannya sesuai dengan kapasitas kerja yang 

dimiliki.  

Deskripsi pekerjaan tenaga kerja operator di bagian maintenance mekanik 

dibagi menjadi beberapa bagian seperti operator maintenance, maintenance 

produksi, mesin perkakas, maintenance mekanik, dan operator kontrol rutin 

maintenance. Beban kerja antara bagian tersebut berbeda tergantung pada 

permintaan perbaikan yang harus dilakukan pada hari tersebut. Jika operator 

maintenance, mekanik, dan kontrol rutin mendapatkan permintaan perbaikan pada 

mesin ataupun tangki yang ada di area outdoor maka beban kerja yang dirasakan 

akan semakin meningkat karena tenaga kerja akan terpapar langsung oleh panas 

matahari. Hal tersebut juga dapat terjadi jika permintaan perbaikan harus dilakukan 

di lokasi kerja yang berdekatan dengan mesin yang sedang beroperasi dan pekerjaan 

ruang terbatas (confine space) di dalam tangki yang dapat memberikan tambahan 

beban kerja akibat suhu udara dan radiasi yang tinggi.  

Jika seorang tenaga kerja merasakan beban kerja yang berat bisa jadi hal 

tersebut karena beban kerja yang diterima tidak sesuai dengan kapasitas kerja yang 

dimiliki sehingga terjadi overstress dan timbul kelelahan kerja. Jika seorang tenaga 

kerja merasakan beban kerja yang ringan maka kapasitas kerja yang dimiliki lebih 

besar dibandingkan dengan beban kerja yang diterima sehingga dapat menimbulkan 

kejenuhan atau understress. Pada tenaga kerja dengan beban kerja sedang maka 

dapat diperlukan perbaikan agar tidak terjadi kelelahan kerja kronis. Sebaiknya 

perlu dilakukan rotasi pekerjaan pada tenaga kerja bagian maintenance mekanik 

agar tidak terjadi pembebanan yang berlebihan dan terus – menerus pada tenaga 
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kerja tertentu. Selain itu bila perlu dilakukan pelatihan pada tenaga kerja setiap 

beberapa waktu sekali sesuai dengan kemampuan perusahaan agar masing – masing 

tenaga kerja dapat menguasai kemampuan yang dibutuhkan sebagai seorang 

operator maintenance secara keseluruhan sehingga tenaga kerja tetap memiliki 

kinerja yang baik saat dilakukan rotasi pekerjaan. 

 

6.7 Hubungan Faktor Lingkungan Kerja dan Kelelahan Kerja 

6.7.1 Hubungan Iklim Kerja dan Kelelahan Kerja 

Iklim kerja merupakan kombinasi dari suhu udara, kelembaban udara, 

kecepatan gerak udara, dan panas radiasi. Kombinasi tersebut dipadankan dengan 

produksi panas oleh tubuh manusia yaitu tekanan panas. Suhu tubuh manusia 

dipertahankan hampir menetap (homoeotermis) oleh sistem pengatur suhu. Suhu 

menetap ini merupakan keseimbangan antara panas yang dihasilkan dalam tubuh 

akibat metabolisme dengan pertukaran panas antara tubuh dengan lingkungan 

sekitar. Hasil penelitian berdasarkan iklim kerja pada tenaga kerja bagian 

maintenance mekanik dapat diketahui bahwa sebagian besar tenaga kerja dengan 

iklim kerja melebihi NAB mengalami kelelahan kerja tingkat sedang yaitu 

sebanyak 8 orang dan kelelahan kerja tinggi sebanyak 1 orang. Sedangkan seluruh 

tenaga kerja dengan iklim kerja di dalam batas NAB menagalami kelelahan kerja 

tingkat sedang. Hasil uji korelasi menggunakan coefficient contingency test  

menujukkan hasil bahwa hubungan antara iklim kerja dan kelelahan kerja dengan 

nilai koefisien korelasi sebesar 0,358 merupakan hubungan yang lemah dan positif. 
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Tenaga kerja yang bekerja pada iklim kerja melebihi NAB dan mengalami 

kelelahan kerja tingkat sedang maupun tinggi disebabkan oleh suhu panas sehingga 

menurunkan efisiensi kerja, menurunkan kemampuan berpikir, dan mengurangi 

kelincahan. Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan dari Soeripto (2008) 

bahwa panas lingkungan kerja dapat menambah beban panas kepada tubuh dan 

menentukan kemampuan tubuh dalam melepaskan panas ke udara lingkungan 

kerja. Iklim kerja mempengaruhi daya kerja, produktivitas, serta efisiensi dan 

efektivitas kerja pada tenaga kerja. Masing – masing tenaga kerja memiliki respon 

yang berbeda terhadap panas, tergantung pada aktivitas seseorang dan kondisi 

panas lingkungan tempat kerja pada saat itu.  

Hal ini juga sejalan dengan Suma’mur (2009) yang menyatakan bahwa 

suhu yang nyaman untuk bekerja bagi orang Indonesia adalah sekitar 24 – 26oC. 

Sedangkan suhu >32oC akan menurunkan kemampuan berpikir, mengurangi 

kelincahan, memperpanjang waktu reaksi dan memperlambat waktu pengambilan 

keputusan, mengganggu kecermatan otak, mengganggu koordinasi saraf perasa dan 

motoris, serta meningkatkan emosi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Setyowati, Shaluhiyah & Widjasena (2014) bahwa seluruh tenaga kerja pembuat 

mebel di Kabupaten Jepara dengan paparan iklim kerja diatas NAB yaitu 29oC 

dengan pengaturan jam kerja 75% dan istirahat 25% untuk beban kerja sedang 

secara langsung mempengaruhi kejadian kelelahan kerja dengan t-statistik 2,888. 

Jika tenaga kerja bekerja pada lingkungan kerja di outdoor dan terkena 

paparan sinar matahari langsung maka akan lebih cepat lelah. Suhu panas yang 

menyebabkan kelelahan kerja pada tenaga kerja di bagian maintenance mekanik 
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disebabkan oleh paparan sinar matahari langsung ketika melakukan perbaikan dan 

perawatan di tangki serta tingginya suhu mesin yang sedang beroperasi untuk 

memproduksi minyak.  

Sebaiknya dilakukan rotasi kerja pada tenaga kerja di bagian maintenance 

mekanik untuk mengurangi paparan iklim kerja yang melebihi NAB yang telah 

ditetapkan. Pada tenaga kerja yang bekerja di area kerja dengan kondisi ISBB dan 

beban kerja yang melebihi NAB maka sebaiknya waktu dilakukan pengaturan 

waktu kerja dan istirahat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika ada 

tenaga kerja yang bekerja dengan iklim kerja melebihi NAB namun waktu kerja di 

lokasi tersebut tidak 8 jam penuh maka dapat ditentukan lama waktu istirahat dan 

waktu kerja, misalnya ISBB di lokasi tangki M di Margarine Plant pada saat 

pengukuran adalah sebesar 32,6oC, jika beban kerja yang dirasakan tenaga kerja 

adalah sedang, maka waktu kerja maksimal di lokasi tersebut secara terus – menerus 

maksimal adalah 2 jam dalam satu hari. Hal tersebut juga berlaku di lokasi kerja 

lain dengan nilai ISBB dan beban kerja yang dirasakan oleh tenaga kerja melebihi 

NAB.  
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai faktor yang 

berhubungan dengan kelelahan kerja terhadap 32 tenaga kerja engineering bagian 

maintenance mekanik di PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) 

Tbk Surabaya dapat ditarik sebagai berikut : 

1. Berdasarkan faktor karakteristik individu tenaga kerja, sebagian besar tenaga 

kerja berusia ≤ 35 tahun (50,0%), pendidikan terakhir SMA (90,6%), masa kerja 

≤5 tahun (46,9), lama istirahat >60 menit (53,1%), jarak tempat tinggal <10 Km 

(56,3%), lama tidur <6 jam (56,3%) dan status IMT mormal (75%). 

2. Berdasarkan faktor pekerjaan sebagian besar tenaga kerja memiliki lama waktu 

kerja 8 jam (75,0%) dan beban kerja tingkat ringan (68,8%). 

3. Berdasarkan faktor lingkungan kerja yaitu sebagian besar tenaga kerja terpapar 

dengan iklim kerja ≤ NAB (68,8%). 

4. Kelelahan kerja yang dialami oleh tenaga kerja engineering bagian maintenance 

mekanik di PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk 

Surabaya adalah kelelahan kerja tingkat sedang (93,8%) dengan total skor 53 – 

75. 

5. Hubungan faktor karakteristik individu yang meliputi usia, masa kerja, lama 

istirahat, jarak tempat tinggal, dan lama waktu tidur merupakan hubungan yang 

positif dan lemah. Hubungan antara tingkat pendidikan dan kelelahan kerja 
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adalah hubungan yang positif dan sedang. Hubungan antara status IMT dan 

kelelahan kerja adalah positif dan sangat lemah. 

6. Hubungan antara lama waktu kerja dan kelelahan kerja merupakan hubungan 

positif dan sangat lemah. Sedangkan hubungan antara beban kerja dan kelelahan 

kerja adalah hubungan positif dan lemah. 

7. Hubungan faktor lingkungan pekerjaan yaitu iklim kerja dan kelelahan kerja 

merupakan hubungan yang positif dan lemah. 

 

7.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan maka saran 

yang dapat diberikan adalah : 

1. Penyediaan air minum dalam kemasan yang dapat diisi ulang dan mudah dibawa 

kepada tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan diluar workshop mekanik 

seperti perbaikan tangki serta pekerjaan outdoor lainnya disamping air minum 

yang ada di dalam workshop. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah timbulnya 

dehidrasi akibat paparan panas dari mesin dan sinar matahari selama bekerja. 

Selain itu waktu istirahat harus digunakan semaksimal mungkin untuk makan 

siang, ibadah serta istirahat. Jika waktu istirahat digunakan dengan baik dan 

maksimal maka tenaga dapat kembali pulih dan siap untuk melanjutkan 

pekerjaan. 

2. Mempertimbangkan faktor usia tenaga kerja bagian maintenance mekanik dalam 

pembagian deskripsi pekerjaan dan tanggung jawab. Tenaga kerja yang sudah 

melampaui usia produktif optimal (diatas 50 tahun) sebaiknya mendapatkan 
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pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang lebih ringan sesuai dengan 

kemampuan, kapasitas fisik, dan kapasitas kerja yang dimiliki seperti menjadi 

operator mesin perkakas (bubut) di dalam workshop. Pekerjaan yang harus 

dilakukan diluar workshop seperti perawatan dan perbaikan tangki ataupun 

mesin produksi sebaiknya dilakukan oleh tenaga kerja dengan usia yang lebih 

muda yang memiliki kondisi fisik yang baik untuk mengurangi terjadinya 

kelelahan kerja yang dapat memicu kecelakaan kerja. Selain itu, perekrutan 

tenaga kerja bagian maintenance mekanik sebaiknya diberikan batas usia 

maksimal sesuai kebijakan perusahaan untuk mencegah keluhan kelelahan kerja 

dan penurunan produktivitas kerja. 

3. Mempertimbangkan masa purna untuk tenaga kerja yang telah bekerja untuk 

perusahaan selama lebih dari 25 tahun. Beberapa tenaga kerja yang telah berusia 

55 tahun dengan masa kerja diatas 25 tahun masih dipekerjakan kembali dengan 

status pekerja waktu tertentu purna sebagai bentuk penghargaan dari perusahaan. 

Sebaiknya tenaga kerja memasuki masa purna pada usia 55 tahun sehingga dapat 

memulihkan kelelahan kerja akibat kelebihan usaha selama beberapa dekade. 

Selain itu masa purna dapat digunakan tenaga kerja untuk menghilangkan rasa 

bosan dan jenuh akibat masa kerja yang sudah terlalu lama. 

4. Sebaiknya melakukan pengecekan status IMT pada saat kegiatan monitoring 

kesehatan oleh Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Kerja (PPKK) perusahaan 

pada tenaga kerja bagian maintenance mekanik disamping pemeriksaan fisik dan 

keluhan penyakit. Setelah mengetahui status IMT tenaga kerja maka dapat 

dilakukan pendidikan dan promosi kesehatan baik secara personal maupun 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Faktor yg berhub dgn kelelahan ...... Laila Fatmawati



135 
 

kolektif mengenai risiko kekurangan dan kelebihan berat badan. Selain itu 

mempertahankan berat badan normal penting untuk mencegah timbulnya 

kelelahan lebih lanjut dan memiliki dampak positif jangka panjang yaitu 

seseorang dapat mencapai usia harapan hidup yang lebih panjang. 

5. Melakukan rotasi pekerjaan pada tenaga kerja agar tidak terjadi pembebanan 

yang berlebihan dan terus – menerus pada tenaga kerja tertentu. Rotasi pekerjaan 

sesuai dengan jenis bidang pekerjaan yang telah ditentukan dalam struktur 

organisasi maintenance mekanik. Bila perlu diadakan pelatihan untuk 

meningkatkan keahlian seorang operator setiap beberapa waktu sekali sesuai 

dengan kemampuan perusahaan pada tenaga kerja agar dapat menguasai 

kemampuan yang dibutuhkan sebagai seorang operator maintenance secara 

holistik sehingga tenaga kerja tetap memiliki kemampuan dan kinerja yang baik 

setelah dilakukan rotasi pekerjaan. 

6. Melakukan rotasi pekerjaan pada tenaga kerja operator di bagian maintenance 

mekanik untuk mengurangi paparan iklim kerja yang melebihi nilai ambang 

batas yang telah ditetapkan. Sebaiknya dilakukan pengaturan waktu kerja dan 

waktu istirahat pada tenaga kerja yang bekerja di area kerja dengan kondisi ISBB 

dan beban kerja yang melebihi NAB sesuai peraturan yang berlaku agar tidak 

terjadi heat exhaustion dan kelelahan kerja kronis. 
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