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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 
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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 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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



6 
 

 
 

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 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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



12 
 

 
 

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. 
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