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5.8 Analisis Hubungan Beban Kerja Fisik dengan Kelelahan Kerja 

Beban kerja merupakan suatu beban atau tanggungan yang diperoleh dari 

aktivitas kerja yang dilakukan. Beban kerja dapat berupa beban kerja fisik dan 

beban kerja mental. Menurut Tarwaka (2010) dan Suma’mur (2009) bahwa ada 

beban kerja fisik melibatkan kerja otot atau mempengaruhi fungsi faal tubuh 

manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kerja fisik dan kelelahan 

kerja memiliki hubungan searah dan kuat. Hal tersebut disebabkan semakin tinggi 

beban kerja fisik yang diberikan, maka semakin tinggi kelelahan kerja yang 

dialami (Suma’mur, 2009). Beban kerja fisik yang semakin tinggi dapat 

menurunkan kekuatan dan kecepatan kontraksi otot yang menunjukkan kerja otot 

semakin melemah. Penurunan kerja otot ini dapat menyebabkan kelelahan kerja. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2012) bahwa beban 

kerja memiliki hubungan dengan kelelahan kerja sebesar 0,032. Selain itu, 

penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2013) bahwa terdapat hubungan yang 

cukup berarti antara beban kerja fisik dengan kelelahan kerja. Penelitian ini juga 

didukung oleh penelitian Ramayanti (2015) bahwa beban kerja fisik dan kelelahan 

kerja memiliki hubungan yang bermakna dan berkategori hubungan sedang.  

Pekerjaan sebagai perawat, khususnya yang bertugas di Instalasi Rawat Inap 

dituntut untuk melakukan pekerjaan selama 24 jam selama seminggu. Menurut 

Doheny (1997) bahwa perawat tidak hanya melakukan tugas keperawatan yang 



 

hanya berkaitan dengan pemberian asuhan kepada pasien. Banyaknya aktivitas 

perawat ini menjadikan beban kerja fisiknya juga semakin meningkat. Menurut 

Nurmianto (1998) bahwa semakin meningkat beban kerja fisik, maka konsumsi 

oksigen juga akan meningkat hingga pada titik maksimun. Saat mencapai titik 

maksimun maka konsumsi oksigen mengalami penurunan dan bermanifestasi 

menyebabkan rasa lelah akibat peningkatan asam laktat. Hal tersebut didukung 

oleh Nawawinetu (2012) bahwa peningkatan beban kerja fisik ini dapat 

menyumbang terjadi kelelahan kerja. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi 

beban kerja fisik, maka semakin tinggi pula kebutuhan oksigen. Jika beban kerja 

fisik melebihi asupan oksigen maksimun, maka menyebabkan penurunan suplai 

oksigen ke otot sehingga akan terjadi proses anaerob dalam memecah glikogen 

otot menjadi energi dan asam laktat. Asam laktat bersama air kemudian 

menumpuk di otot sehingga menjadikan otot bengkak dan akan sulit berkontraksi. 

Hal tersebut akan menimbulkan gejala rasa lelah. Menurut Nurmianto (1998) 

bahwa kandungan oksigen yang tidak mencukupi meningkatkan kandungan asam 

laktat sehingga muncul rasa lelah. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kelelahan 

kerja antarbeban kerja fisik, di mana kelelahan kerja kategori sedang banyak 

dialami oleh perawat yang memiliki beban kerja fisik kategori sedang. Perbedaan 

kelelahan kerja berdasarkan beban kerja fisik disebabkan pada saat penelitian 

perawat melakukan pekerjaan yang berbeda-beda. Ada perawat yang menemani 

dokter visite, melakukan konsultasi dengan dosen, edukasi kepada keluarga 

pasien, melakukan asuhan keperawatan, menyiapkan obat, dan lain-lain. Hal ini 



 

didukung oleh hasil penelitian Perwitasari (2014) bahwa sebagian besar perawat 

di RSUD dr.Mohamad Soewandhie Surabaya mengalami beban kerja fisik 

sedang.  

Menurut Setyawati (2010) beban kerja yang diberikan dapat berpengaruh 

pada tingkat kelelahan. Selain itu menurut Rodahl dkk (1989) dalam Tarwaka 

(2010) bahwa tugas fisik yang yang berhubungan dengan tata ruang, sarana kerja, 

kondisi beban kerja, cara angkat-angkut, dan lain-lain mempengaruhi kelelahan 

kerja seseorang. Perbedaan kelelahan kerja berdasarkan beban kerja fisik perawat 

juga disebabkan karena beban tambahan baik dari segi lingkungan kerja maupun 

beban yang diperoleh dari tempat tinggal. Akumulasi beban kerja fisik ini bisa 

mengakibatkan otot semakin berkontraksi. Menurut  Suma’mur (1982) dan 

Grandjean (1993) dalam Tarwaka (2010) bahwa jika otot berkontraksi melebih 

20% dari kekuatan otot maksimun, maka peredaran darah ke otot terhambat. 

Terhambatnya peredaran darah ke otot mengakibatkan suplai oksigen berkurang, 

sehingga metabolisme terhambat dan menyebabkan penimbunan asam laktat yang 

menimbulkan rasa nyeri pada otot.  

 

5.9 Analisis Hubungan Shift Kerja dengan Kelelahan Kerja 

Menurut Setyawati (2010) bahwa sistem kerja berupa pemberlakuan kerja 

gilir atau shift kerja bertujuan untuk optimalisasi sumber daya manusia dalam 

melakukan pekerjaan. Shift kerja yang dipakai dalam penelitian ini adalah shift 

kerja yang sesuai dengan daftar dinas perawat di Ruang IIIC dan IVC, sehingga 

kelelahan yang terukur adalah kelelahan kerja berdasarkan 1 shift saja. 



 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa shift kerja dengan kelelahan kerja 

memiliki hubungan searah dan kuat. Selain itu, hasil penelitian ini juga 

menunjukkan terdapat perbedaan kelelahan kerja berdasarkan shift kerja. Hasil 

tersebut berhubungan dengan circardian rhytm, yaitu fungsi biologis, fisiologi, 

dan psikologis tubuh. Menurut Suma’mur (2009) bahwa irama faal dan 

metabolisme tubuh akan terganggu jika bekerja pada malam hari. Adanya shift 

kerja dapat mengubah berbagai fungsi tubuh tersebut dari yang teratur menjadi 

tidak teratur, di mana pada pagi hingga siang hari diatur untuk melakukan 

pekerjaan dan pada malam hari diatur untuk beristirahat. Menurut Siswanto 

(1991) bahwa salah satu efek dari shift kerja adalah pola tingkat kelelahan yang 

berkaitan dengan pola tidur. Waktu tidur pada shift malam menjadi lebih singkat 

dibandingkan dengan shift lainnya.  

Berdasarkan peraturan yang disusun oleh Komite Etik Keperawatan RSU 

Haji Surabaya bahwa tidur pada saat dinas merupakan salah satu pelanggaran 

sedang. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga pasien dan menghindari keadaan 

darurat pasien sewaktu-waktu. Perawat yang bekerja pada shift malam melakukan 

tindakan keperawatan pada pukul 23.00 WIB s.d 00.00 WIB, bahkan bisa 

melebihi waktu tersebut tergantung pada tingkat ketergantungan pasien sehingga 

dapat menghambat tindakan keperawatan. Berdasarkan observasi pada saat 

penelitian, perawat pada shift malam dapat beristirahat setelah pukul 01.00 WIB 

dan melakukan tindakan keperawatan kembali pada pukul 04.00 WIB s.d 05.30 

WIB. Berbeda dengan shift pagi dan sore yang masih bisa mengalami circardian 

rhytm yang sesuai. Pada shift pagi dan sore memiliki waktu istirahat yang lebih 



 

panjang dan masih sesuai dengan irama tubuh, sehingga tingkat kelelahan pada 

kedua shift ini berbeda dengan tingkat kelelahan beda shift malam. Perbedaan 

tingkat kelelahan yang dialami perawat juga disebabkan karena shift terusan yang 

dilakukan perawat. Saat dilakukan penelitian ini, terdapat beberapa perawat yang 

melakukan shift terusan yaitu mengambil 2 kali shift  dalam sehari, misalnya shift 

pagi dan sore atau shift sore dan malam. Pengambilan 2 kali shift ini dapat 

berpengaruh pada tingkat kelelahan kerja sebab waktu kerja menjadi semakin 

panjang, terlebih ketika pengambilan shift sore dan malam sekaligus. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Vilia (2013) 

bahwa terdapat hubungan antara shift kerja dengan kelelahan kerja pada perawat 

di Instalasi Rawat Inap. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Dianasari (2014) bahwa persentase kelelahan kategori berat 

lebih banyak dialami perawat yang bertugas pada shift malam. Penelitian serupa 

yang dilakukan oleh Riza (2011) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

kelelahan kerja yang dialami perawat pada shift pagi dan shift malam, di mana 

perawat pada shift pagi mengalami kelelahan ringan dan sedang, sedangkan 

perawat pada shift malam mengalami kelelahan sedang dan tinggi. 

 

5.10 Analisis Hubungan Asupan Kalori dengan Kelelahan Kerja 

Menurut Tarwaka (2010) bahwa salah satu penyebab kelelahan kerja adalah 

asupan kalori. Asupan kalori ini berperan dalam penyediaan energi selama 

melakukan pekerjaan. Menurut Suma’mur (2009) bahwa jumlah kalori yang 

dikonsumsi tenaga kerja berperan dalam memenuhi energi sehingga pekerjaan 



 

dapat dilakukan, semakin berat pekerjaan yang dilakukan maka semakin besar 

energi yang digunakan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan kalori dengan kelelahan kerja 

memiliki hubungan searah dan kuat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan kelelahan kerja antara asupan kalori kurang, cukup, dan lebih. 

Menurut Tarwaka (2004) bahwa asupan kalori yang berlebih dapat menyebabkan 

kegemukan, sebaliknya asupan kalori yang kurang menyebabkan tubuh menjadi 

kurus. Baik kelebihan maupun kekurangan asupan kalori mempengaruhi efisiensi 

dan produktivitas kerja. 

Kelelahan kerja ringan yang dialami perawat dengan asupan kalori kurang 

disebabkan karena asupan kalori yang kurang menyebabkan tubuh kekurangan 

glukosa. Jika kekurangan ini berlangsung lama, maka tubuh akan mengambil 

cadangan makanan di tubuh, yaitu dengan memecah glikogen. Pemecahan 

glikogen tersebut menghasilkan asam laktat. Asam laktat yang menumpuk dapat 

menyebabkan rasa lelah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nugraha (2009) bahwa dari semua tenaga kerja di Instalasi Gizi Rumah Sakit 

Bhayangkara Pusdik Gasum Porong, sebagian besar belum terpenuhi kebutuhan 

kalorinya sehingga mengalami kelelahan subyektif ringan. Penelitian serupa juga 

dilakukan oleh Lestari (1999) bahwa terdapat hubungan antara asupan kalori 

dengan kelelahan kerja yang dialami oleh tenaga kerja. Hal ini didukung oleh 

studi yang dilakukan Septyaningrum (2012) bahwa tenaga kerja wanita saat 

bekerja mengalami kekurangan kalori sebesar 49,1% orang dan mengalami 

kelebihan kalori sebesar 50,1% orang. 



 

Berdasarkan aturan keperawatan di RSU Haji Surabaya bahwa perawat 

tidak diperbolehkan untuk makan selama jam kerja. Hal ini menjadi salah satu 

penyebab perawat tidak mendapatkan asupan kalori selama bekerja. Peratutan 

tidak diperbolehkannya perawat makan berlaku ketika perawat melakukan asuhan 

keperawatan, sedangkan asuhan keperawatan dapat berlangsung selama 2 s.d. 3 

jam setelah pekerjaan dimulai. Menurut Suma’mur (2009) bahwa dalam rangka 

memenuhi asupan kalori, perlu dilakukan pemberian makanan selingan setelah 2 

jam kerja untuk mengganti energi yang digunakan selama bekerja.  

 Kelelahan kerja sedang dialami perawat dengan asupan kalori cukup dan 

lebih. Berdasarkan hasil penelitian ini, kelelahan kerja yang dialami oleh perawat 

dengan asupan kalori lebih terjadi pada perawat dengan Indeks Massa Tubuh 

(IMT) kategori kelebihan berat badan tingkat berat. Menurut Sediaoetama (1996) 

bahwa seseorang yang kelebihan berat badan akan lebih cepat lelah dan mudah 

membuat kesalahan dalam pekerjaannya. Kelebihan berat badan memicu lemak 

menumpuk di tubuh, termasuk pada organ-organ tubuh, sehingga meningkatkan 

beban kerja dari organ-organ tersebut. Menurut Almatsier (2003) bahwa lemak 

dalam jumlah yang banyak dapat menumpuk di pembuluh darah. Penumpukan 

lemak di pembuluh darah berpotensi menghambat aliran darah, sehingga tubuh 

dan otot akan kekurangan suplai oksigen. Oksigen yang terbatas menyebabkan 

asam laktat menumpuk, sehingga menimbulkan rasa lelah dan sakit. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayanti (2010) bahwa kelelahan 

kerja lebih tinggi terjadi pada kelompok gizi gemuk. Menurut Herliani (2012) 



 

dalam Langgar dan Setyawati (2014) bahwa terdapat hubungan status gizi dengan 

kelelahan kerja pada pekerja indutri pembuatan gamelan. 

 

5.11 Analisis Hubungan Beban Kerja Fisik, Shift Kerja, Asupan Kalori 

dengan Kelelahan Kerja 

Kelelahan kerja adalah kondisi fisik dan mental tubuh yang berakibat pada 

penurunan daya kerja dan ketahan tubuh, sehingga menyebabkan penurunan 

kemampuan dan kemauan untuk bekerja (Suma’mur, 2009). Menurut Tarwaka 

(2010) bahwa kelelahan kerja disebabkan oleh banyak faktor, tiga diantaranya 

adalah beban kerja fisik, shift kerja, dan asupan kalori.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kerja fisik, shift kerja, dan 

asupan kalori berpengaruh terhadap terjadinya kelelahan kerja. Ketiga variabel 

tersebut jika berkombinasi, maka lebih berpotensi menyebabkan kelelahan kerja. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anonim dalam Setyawati (2010) 

bahwa penyebab kelelahan kerja berasal dari faktor psikis, faktor fisik, dan 

kombinasi faktor fisik dan non fisik. Selain itu menurut David dkk (1990) dalam 

Setyawati (2010) mengatakan bahwa penyebab kelelahan kerja adalah faktor fisik 

di pekerjaan, faktor psikologis, dan faktor sosial. 

Pekerjaan dengan tuntutan kerja yang tinggi, seperti perawat, sangat rentan 

mengalami kelelahan kerja. Kelelahan kerja yang dialami perawat tidak hanya 

berasal dari faktor fisik saja, namun juga faktor psikologis. Hal ini disebabkan 

perawat harus berinteraksi dengan berbagai sikap dan sifat pasien dan keluarga 

pasien yang membutuhkan perawatan dan pertolongan dari perawat. Selain itu, 



 

faktor shift kerja, terutama shift malam, dapat memperparah kondisi psikis 

perawat. Menurut Siswanto (1991) bahwa salah satu efek dari adanya shift kerja 

yaitu mengganggu kondisi psikologis, sehingga mudah lupa, sulit berkonsentasi, 

cemas, mudah marah, putus asa, dan lain-lain.  

Apabila kelelahan kerja terakumulasi, maka dapat berdampak buruk bagi 

perawat. Menurut Tarwaka (2010) bahwa dampak dari kelelahan kerja berupa 

motivasi kerja menurun, performansi rendah, kualitas kerja rendah, terjadi banyak 

kesalahan, stress akibat kerja, penyakit akibat kerja, cedera, dan terjadi kecelakaan 

kerja. Menurut Setyawati (2010) bahwa lebih dari 60% penyebab kecelakaan 

kerja adalah kelelahan kerja.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


