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1.1     Latar Belakang 

Kelelahan merupakan suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh 

terhindar dari kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah istirahat. 

(Tarwaka, 2004). Pendapat lain mengatakan bahwa akar masalah kelelahan adalah 

monotonnya pekerjaan, intensitas dan lamanya kerja mental dan fisik yang tidak 

sejalan dengan kehendak tenaga kerja yang bersangkutan (Suma’mur, 2009).  

Kelelahan merupakan bagian dari permasalahan umum yang sering dijumpai 

pada tenaga kerja. Menurut beberapa peneliti, kelelahan secara nyata dapat 

mempengaruhi kesehatan tenaga kerja dan dapat menurunkan produktivitas. Budiono 

(2003) menyatakan kelelahan kerja ditandai dengan melemahnya tenaga kerja dalam 

melakukan pekerjaan atau kegiatan, sehingga akan meningkatkan kesalahan dalam 

melakukan pekerjaan dan akibat fatalnya adalah terjadinya kecelakaan kerja. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh kementerian tenaga kerja Jepang 

terhadap 12.000 perusahaan yang melibatkan sekitar 16.000 pekerja di Negara 

tersebut yang dipilih secara acak telah menunjukkan hasil bahwa ditemukan 65% 

pekerja mengeluhkan kelelahan fisik akibat kerja rutin, 28% mengeluhkan kelelahan 

mental dan sekitar 7% pekerja mengeluh stress berat dan merasa tersisihkan (Hidayat, 

2003). Sedangkan hasil penelitian Miranti (2008) yang dilakukan pada salah satu 

perusahaan di Indonesia khususnya pada bagian produksi mengatakan rata-rata 

pekerja mengalami kelelahan dengan mengalami gejala sakit di kepala, nyeri di 
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punggung, pening dan kekakuan di bahu. Kemudian hasil studi Departemen 

Kesehatan RI mengenai Pembiayaan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Sektor 

Informal pada tahun 2006 di 8 provinsi menunjukkan adanya keluhan terbanyak yaitu 

kelelahan dengan gejala pegal-pegal sebesar 67%. Hasil survei di USA menghasilkan 

24% seluruh orang dewasa yang datang ke poliklinik menderita kelelahan. Data yang 

hampir sama juga terlihat pada survei komunitas di Inggris yang menyebutkan bahwa 

25% wanita dan 20% laki-laki mengeluh bahwa mereka selalu merasa lelah 

(Kurniawidjaja, 2010). 

Faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap terjadinya kelelahan kerja, 

bermacam-macam, mulai dari faktor lingkungan kerja yang tidak memadai untuk 

bekerja sampai kepada masalah psikososial dapat berpengaruh terhadap terjadinya 

kelelahan kerja (Setyawati, 2010). Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwasanya 

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelelahan adalah kesegaran jasmani, 

kebiasaan merokok, masalah psikologis, status kesehatan, jenis kelamin, status gizi, 

waktu kerja, beban kerja, usia, dan masalah lingkungan kerja (Tarwaka, 2004). 

Pendapat dari Tarwaka (2004) bahwa status gizi merupakan penyebab 

terjadinya kelelahan kerja diperkuat oleh hasil riset dari Oentoro (2004) yang 

menunjukkan secara klinis terdapat hubungan antara status gizi seseorang dengan 

performa tubuh secara keseluruhan, orang yang berada dalam kondisi gizi yang 

kurang baik dalam arti intake makanan dalam tubuh kurang dari normal maka akan 

lebih mudah mengalami kelelahan dalam melakukan pekerjaan. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Eraliesa (2008) yang menunjukkan adanya hubungan 

status perkawinan dan status gizi dengan kelelahan kerja. 
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Selain status gizi juga terdapat penyebab lain yang mempengaruhi kelelahan 

kerja. Faktor lingkungan kerja yang tidak memenuhi syarat keselamatan dan 

kesehatan kerja seperti pemakaian waktu kerja yang berlebih ataupun beban kerja 

yang berlebih akan menimbulkan kelelahan kerja. (Tarwaka, 2004). Beban kerja 

merupakan volume pekerjaan yang dibebankan kepada tenaga kerja, baik fisik 

maupun mental dan tangggung jawab. Tingkat pembebanan yang terlalu tinggi 

memungkinkan pemakaian energi yang berlebihan dan terjadi overstress, sebaliknya 

intensitas pembebanan yang terlalu rendah memungkinkan rasa bosan dan kejenuhan 

atau understress (Tarwaka, 2010). Kedua hal tersebut akan memicu terjadinya 

kelelahan kerja dimana penyebab kelelahan kerja berkaitan dengan beberapa hal 

diantaranya faktor psikologis, rasa tanggung jawab, ketegangan-ketegangan, 

intensitas kerja fisik yang tinggi maupun sifat pekerjaan yang monoton (Setyawati, 

2010).  

Berdasarkan kategori beban kerja, kegiatan masak memasak dapat 

dikategorikan pekerjaan setengah berat. Kegiatan memasak merupakan kegiatan rutin 

setiap hari. Bekerja di dapur dilakukan sejak pagi hari hingga pada malam hari, mulai 

menyiapkan sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Kegiatan ini diperkirakan 

memakan waktu sekitar delapan jam sehari. Bekerja di dapur adalah suatu pekerjaan 

yang melelahkan (Soewarno, 2003). Sehingga dalam hal ini, semakin berat beban 

kerja maka akan semakin tinggi tingkat kelelahan kerja. Hal tersebut diperkuat oleh 

penelitian Febriani (2010) yang menunjukkan adanya pengaruh beban kerja terhadap 

kelelehan kerja pada pekerja jasa kuli angkut di Pasar Klewer Surakarta yaitu 

semakin berat beban yang diangkat maka akan semakin besar tingkat kelelahan kerja. 
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Selain beban kerja yang dirasakan tenaga kerja, terdapat juga beban tambahan 

sebagai faktor kelelahan kerja. Beban tambahan diluar beban kerja juga harus 

ditanggung oleh pekerja. Beban tambahan tersebut berasal dari lingkungan kerja yang 

memiliki potensi bahaya yang salah satunya adalah iklim kerja. 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 dimaksudkan dalam peraturan ini adalah iklim kerja panas 

(Permenakertrans, 2011). Suhu yang terlalu rendah dapat menimbulkan keluhan kaku 

dan kurangnya koordinasi sistem tubuh, sedangkan suhu terlalu tinggi akan 

menyebabkan kelelahan dengan akibat menurunnya efisiensi kerja, denyut jantung 

dan tekanan darah meningkat. Manusia dan beban kerja serta faktor-faktor dalam 

lingkungan kerja merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Apabila 

keseimbangan tidak kondusif maka terdapat keadaan yang labil pada sumber daya 

manusia dengan akibat terganggunya daya kerja, timbulnya kelelahan, menurunnya 

derajat kesehatan, bahkan terjadinya penyakit, cacat dan kematian (Suma’mur, 2009).   

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni pada pekerja bagian instalasi laundry 

rumah sakit menunjukkan bahwa 23 pekerja yang bekerja pada suhu ruangan yang 

tinggi (diatas 28˚C), 95,7% diantaranya mengalami kelelahan kerja. Hasil penelitian 

Krisanti (2011) juga menyatakan bahwa ada hubungan tekanan panas dengan 

kelelahan kerja pada tenaga kerja bagian produksi di CV. Rakabu Furniture 

Surakarta. Kemudian didapatkan pula tekanan panas dan beban kerja secara simultan 

berpengaruh signifikan tehadap tingkat kelelahan menurut hasil penelitian Tyas 

(2010). 
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Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

status gizi, beban kerja, dan iklim kerja merupakan faktor penyebab kelelahan kerja. 

Kelelahan kerja sebagai salah satu sumber masalah bagi keselamatan dan kesehatan 

pekerja, tentu saja tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena tenaga kerja merupakan 

aset perusahaan yang dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan. Berdasarkan 

beberapa hal tersebut maka perlu dilakukan upaya untuk mengurangi kelelahan kerja 

salah satunya adalah dengan memperhatikan status gizi dan beban kerja tenaga kerja, 

serta iklim kerja di dalam perusahaan.  

1.2     Identifikasi Masalah 

PT. Hikmah Sejahtera Surabaya merupakan salah satu perusahaan berbentuk 

yayasan yang memiliki beberapa bagian pekerjaan, yaitu bagian sumber daya 

manusia (human resource development & general affair), bagian akuntansi 

(accounting), bagian penyelenggara makanan (Catering), bagian penyediaan 

(purchasing), percetakan, cafe, swalayan, toko isi ulang air minum, dan gedung serba 

guna (GSG). Pada bagian pekerjaan Catering bernama Hikmah Food yang fokus pada 

penyelenggaraan makanan sekolah Al-Hikmah Surabaya ini terdapat beberapa 

pekerja yang dibagi menjadi bagian pelayanan (service), bagian pengamatan kualitas  

(quality control), bagian penjualan (marketing), bagian gudang dan produksi. 

Catering Hikmah Food tidak hanya melayani penyelenggaraan makanan untuk 

sekolah Al-Hikmah Surabaya, namun juga melayani pesanan makanan untuk tenaga 

kerja di beberapa perusahaan. Tidak jarang tenaga kerja Hikmah Food melakukan 

produksi yang cukup banyak hingga mencapai 9000 porsi.  
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Pada observasi pendahuluan diketahui bahwa di bagian pekerjaan Catering 

Hikmah Food, tenaga kerja Hikmah Food berada pada klasifikasi status gizi yang 

berbeda yang berpengaruh terhadap kinerja. Pada saat pelaksanaan pekerjaan di setiap 

bidang para tenaga kerja tersebut memiliki beban kerja yang berbeda. Beberapa 

tenaga kerja memperoleh beban kerja yang cukup berat seperti bagian produksi 

namun beberapa juga memperoleh beban kerja yang cukup ringan seperti pada bagian 

marketing. Selain itu iklim kerja juga menjadi beban tambahan yang memicu 

terjadinya kelelahan kerja tenaga kerja Hikmah Food Surabaya. Beberapa tenaga 

kerja harus bertahan di dalam dapur yang tergolong iklim kerja tinggi karena pajanan 

panas kompor, sedangkan beberapa tenaga kerja bekerja dalam ruangan yang 

tergolong normal. 

Berdasarkan beberapa hal tersebut diperoleh bahwa terdapat kesenjangan 

antara tenaga kerja satu dengan yang lainnya, baik ditinjau dari segi status gizi, beban 

kerja maupun beban tambahan berupa iklim kerja di area tenaga kerja tersebut berada. 

Perbedaan tersebut berdampak pada kelelahan kerja masing-masing tenaga kerja. 

Selain itu belum ditemukannya penelitian yang meneliti status gizi, beban kerja, iklim 

kerja, dan kelelahan kerja di area Catering. Maka dari itu pada penelitian ini akan 

diteliti bagaimana hubungan status gizi, beban kerja, dan beban tambahan berupa 

iklim kerja terhadap kelelahan kerja  tenaga kerja Catering Hikmah Food Surabaya. 

1.3      Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Batasan Masalah 

Pada penelitian yang dilakukan di Catering Hikmah Food Surabaya ini, 

peneliti hanya meneliti pada ruang lingkup penentuan status gizi, penghitungan beban 
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kerja, dan pengukuran beban tambahan berupa iklim kerja, serta survei kelelahan 

kerja pada tenaga kerja Catering  Hikmah Food Surabaya. 

1.3.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan batasan masalah yang telah ditentukan adalah 

“Bagaimana hubungan status gizi dan beban kerja terhadap kelelahan kerja tenaga 

kerja Catering Hikmah Food Surabaya?” 

1.4    Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan status gizi dan beban kerja terhadap kelelahan kerja 

tenaga kerja Catering Hikmah Food Surabaya 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1 Menggambarkan karakteristik tenaga kerja Catering Hikmah Food 

Surabaya 

2. Menentukan status gizi tenaga kerja Catering Hikmah Food Surabaya 

3. Mengukur beban kerja tenaga kerja Catering Hikmah Food Surabaya 

4. Mengukur iklim kerja di area Catering Hikmah Food Surabaya 

5. Mengetahui tingkat kelelahan kerja tenaga kerja Catering Hikmah Food 

Surabaya  

6. Menganalisis hubungan status gizi terhadap kelelahan kerja tenaga kerja 

Catering Hikmah Food Surabaya  

7. Menganalisis hubungan beban kerja terhadap kelelahan kerja tenaga kerja 

Catering Hikmah Food Surabaya 
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8. Menganalisis hubungan iklim kerja terhadap kelelahan kerja tenaga kerja 

Catering Hikmah Food Surabaya 

1.4.3 Manfaat 

Manfaat penelitian yaitu bagi peneliti, bagi Instansi Catering Hikmah Food, 

dan bagi pembaca. 

a. Bagi Peneliti 

1. Mendapatkan pengetahuan tentang penentuan status gizi tenaga kerja  

2. Mendapatkan pengetahuan tentang pengukuran beban kerja pada tenaga 

kerja 

3. Mendapatkan pengetahuan tentang pengukuran iklim kerja perusahaan 

4. Mendapatkan pengetahuan tentang pengklasifikasian tingkat kelelahan 

kerja 

b. Bagi Instansi (Catering Hikmah Food) 

1. Mendapatkan bahan masukan kategori status gizi tenaga kerja Catering 

Hikmah Food 

2. Mendapatkan bahan masukan beban kerja masing-masing bidang 

pekerjaan Catering Hikmah Food 

3. Mendapatkan bahan masukan tentang iklim kerja area Catering Hikmah 

Food 

4. Mendapatkan bahan masukan mengenai tingkat kelelahan tenaga kerja 

Catering Hikmah Food 

c. Bagi Pembaca 
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1. Mendapatkan pengetahuan tentang cara penentuan status gizi tenaga 

kerja  

2. Mendapatkan pengetahuan tentang cara pengukuran beban kerja tenaga 

kerja 

3. Mendapatkan pengetahuan tentang cara pengukuran iklim kerja 

perusahaan 

4. Mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan survei kelelahan kerja 
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