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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan dan perkembangan pada era globalisasi ini, banyak memberikan 

dampak  salah satunya meningkatnya aktivitas pekerja karena tuntutan dalam 

pekerjaan yang semakin tinggi. Tingginya tuntutan kerja bagi perkerja tentu 

memberikan konsekuensi terutama pada kesehatan pekerja. Data dari ILO 

menyebutkan hampir setiap tahun sebanyak dua juta pekerja meninggal dunia 

karena kecelakaan kerja yang disebabkan oleh faktor kelelahan. Pada penelitian 

tersebut menyatakan jika 32,8% dari total sample menderita kelelahan. 

Kelelahan merupakan salah satu masalah yang sering dialami oleh tenaga 

kerja akibat beban kerja yang berlebih. Sifat kelelahan yang bagi setiap orang 

adalah subjektif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor perlu mendapatkan 

perhatian khusus sebagai tindak lanjut agar tidak terjadi masalah pada kesehatan 

tenaga kerja. Menuru Suma’mur (1993), kelelahan dapat disebabkan oleh keadaan 

monoton, beban dan lamanya pekerjaan baik fisik atau mental, keadaan 

lingkungan, keadaan kejiwaan, dan status gizi.  Menurut Anoraga, kelelahan 

berhubungan erat dengan kebosanan akibat pekerjaan yang monoton dalam hal 

pengaruhnya terhadap perilaku meskipun sebab yang menimbulkan kondisi 

tersebut sangat berbeda (Gita, 2010). Kelelahan pada setiap individu biasanya 

menunjukkan kondisi yang berbeda-beda, namun tetap saja berujung pada 
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hilangnya efisiensi, menurunnya kapasitas kerja, produktivitas kerja, dan ketahan 

tubuh.  

Tingginya arus globalisasi akan banyak mempengaruhi berbagai sektor 

dan salah satunya adalah sektor perusahaan penyelenggaraan tol. Peningkatan 

pengguna fasilitas jalan tol ini tentunya menuntut banyak kinerja positif dari 

berbagai sumber daya yang ada. Hal ini diperlukan guna menunjang pelayanan 

perusahaan penyelenggara tol agar terus dalam trend positif dan dapat melampaui 

target-target tertentu  yang diharapkan.  Kinerja dipengaruhi oleh produktifitas 

dari tenaga kerja yang berada di dalamnya. Sebuah studi menyatakan bahwa 

tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya yang menjadi penentu 

keberhasilan. Collector toll adalah salah satu karyawan yang ada di perusahaan 

penyelenggaraan tol yang memiliki tugas penting dalam pengoperasian jalan tol 

sendiri yang memiliki tugas menerima tiket jalan tol dari pengendara dan harus 

cekatan memberikan uang kembalian. 

Rutinitas kerja penjaga tol yang monoton dan dilakukan secara berulang-

ulang dengan waktu istirahat yang terbatas sehingga sangat memungkinkan untuk 

mengalami kejenuhan dengan dampak lebih lanjut yaitu terjadi kelelahan pada 

fisik ataupun psikis penjaga tol. Kelelahan selain sangat merugikan tenaga kerja 

sekaligus perusahaan, juga sangat beresiko terhadap terjadinya penurunan 

produktivitas kerja. Pekerjaan sebagai collector toll yang krusial karena setiap 

harinya harus berhadapan langsung dengan pengguna jalan tol, dituntut bekerja 

secara cepat, tepat dan teliti, serta menerima langsung transaksi pembayaran 

pengguna jalan tol. Melihat pentingnya peran collector toll dalam perusahaan 
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penyelenggaraan tol, maka perlu diperhatikan tingkat kelelahan yang dialami oleh 

seorang collector toll agar tidak berdampak pada masalah kesehatannya. Menurut 

Suma’mur (2009), kesehatan adalah faktor sangat penting bagi produktivitas 

tenaga kerja selaku sumber daya manusia. Apabila terjadi penurun produktivitas 

tenaga kerja tentunya perusahaan akan mengalami kerugian. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahardjo (2005), ditemukan 

musculoskeletal symptoms pada collector toll yang bukan hanya melakukan 

gerakan statis dan monoton pada baberapa bagian tubuhnya tetapi juga harus 

duduk dalam kurun waktu yang berjam-jam lamanya. Gejala musculoskeletal 

tersebut timbul akibat keluhan kelelahan yang tidak segera ditangani. Menurut 

penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa istirahat juga akan sangat bermanfaat 

meskipun hanya sebentar sebagai waktu recovery atas kelelahan dan rasa kantuk 

yang di derita oleh collector toll. Dengan jam kerja yang hanya 7 hingga 8 jam 

ternyata pekerja menemui kesulitan menjaga perfoma kerja dan berakibat pada 

penurunan produktivitas kerja, maka perpanjangan waktu kerja sangat harus 

dihindari. 

Kaitannya dengan resiko kelelahan yang dapat dialami oleh collector toll 

yang dapat berdampak dengan penurunannya produktivitas kerja, jika 

dihubungkan dengan tantangan perusahaan penyelenggaraan tol dimana pengguna 

jalan tol terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya pengguna kendaraan 

beroda 4 baik milik pribadi maupun instansi, dan tingginya mobilitas pengendara 

yang membutuhkan waktu yang cepat untuk mencapai tempat tujuannya tanpa 

mengalami macet sehingga jalan bebas hambatan seperti tol menjadi pilihan 
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alternative yang sangat banyak diminati, maka sumber daya manusia menjadi 

kunci utama untuk menjawab tantangan tersebut. Salah satu cara untuk 

meningkatkan sumber daya manusia adalah dengan meminimalisir kelelahan kerja 

agar produktivitas kerja tetap stabil. 

Banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi kelelahan pada collector toll 

cukup menarik minat peneliti untuk melakukan kajian kelelahan kerja. Karena 

kelelahan kerja berhubungan langsung dengan kinerja dan produktifitas dari 

pekerja.  Oleh sebab itu peneliti ingin mengkaji lebih jauh tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi kelelahan kerja pada collector toll.  

1.2  Identifikasi Masalah 

Untuk mendukung gerak pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan 

jaringan jalan yang handal. Melalui Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 1978, 

pada tanggal 01 Maret 1978 Pemerintah mendirikan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 

Tugas utama Jasa Marga adalah merencanakan, membangun, mengoperasikan dan 

memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi 

sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada 

jalan umum bukan tol. Menurut undang Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan 

serta terbitnya Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 yang mengatur lebih 

spesifik tentang jalan tol terjadi perubahan mekanisme bisnis jalan tol diantaranya 

adalah dibentuknya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai regulator industri 

jalan tol di Indonesia, serta penetapan tarif tol oleh Menteri Pekerjaan Umum 

dengan penyesuaian setiap dua tahun. Dengan demikian peran otorisator 
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dikembalikan dari Perseroan kepada Pemerintah. Sebagai konsekuensinya, 

Perseroan menjalankan fungsi sepenuhnya sebagai sebuah perusahaan 

pengembang dan operator jalan tol yang akan mendapatkan ijin penyelenggaraan 

tol dari Pemerintah. 

Collector toll merupakan salah satu karyawan di perusahaan 

penyelenggaraan tol yang memiliki tugas menerima kartu dan uang dari pengguna 

jalan tol. Dalam sehari jam kerja collector toll di bedakan menjadi 3 shift yaitu 

pukul 06.00-14.00 WIB (shift 1), pukul 14.00-22.00 (shift 2), pukul 22.00-06.00 

(shift 3). Pekerjaan sebagai petugas collector toll pun bisa dilakukan baik oleh 

pekerja laki-laki ataupun pekerja perempuan. 

Besarnya tuntutan pekerjaan sebagai collector toll dapat diamati salah 

satunya dari mekanisme kerja tangan kanan dan tangan kirinya. Di saat tangan 

kanan memberikan kartu atau uang, maka tangan kirinya harus bekerja untuk 

menekan tombol tertentu yang disesuaikan dengan asal tiket termasuk dalam 

golongan apa. Selain itu ruangan kerja collector toll yang tergolong sempit dan 

hanya terdapat 1 buah kursi dan 1 buah meja kerja tidak memungkinkan petugas 

collector toll untuk melakukan gerakan-gerakan peregangan untuk merilekskan 

tubuh. Mekanisme kerja sebagai collector toll seperti ini harus dilakukan secara 

terus menerus dan monoton. Padahal menurut Suma’mur (1993), keadaan kerja 

yang monoton adalah salah satu faktor penyebab kelelahan. 

Menjadi seorang collector toll meskipun sudah terbagi menjadi beberapa 

shift yang sudah sesuai dengan peraturan yaitu tidak boleh lebih dari 8jam per hari 
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atau 40jam per minggu (Suma’mur, 2009) tapi memiliki beban kerja yang sangat 

tinggi karena membutuhkan konsentrasi kerja yang non stop selama menjalankan 

pekerjaannya sebab lalu lintas kendaraan di jalan tol selalu ramai terutama pada 

jam-jam tertentu sehingga tidak memungkinkan penjaga tol untuk beristirahat 

kecuali harus menutup terlebih dahulu pintu tol yang dijaganya untuk beberapa 

saat dan hal tersebut juga tidak boleh sembarang dilakukan kecuali hanya untuk 

keperluan ibadah atau bergantian makan dengan teman kerja di pintu lainnya. 

Pekerjaan sebagai collector toll yang ruang kerjanya berada di jalan 

meskipun berada di sebuah kotak namun tetap beresiko terpapar akibat lalu lintas 

kendaraan yang tidak ada hentinya. Padahal kebisingan merupakan salah satu 

faktor dari lingkungan kerja yang dapat menimbulkan kelelahan. Iklim kerja yang 

ekstrem juga harus dirasakan oleh collector toll karena meskipun di dalam ruang 

kerjanya terdapat AC, tapi mereka harus tetap membuka jendela sebagai akses 

untuk melayani pengguna jalan tol. 

Pada kelelahan yang terjadi terus menerus pada jangka waktu yang 

panjang, rasa lelah yang dialami oleh penderita tidak hanya terjadi sesudah 

melakukan pekerjaan yaitu pada waktu sore hari, melainkan juga selama bekerja, 

bahkan sebelum bekerja (Suma’mur, 2009). Jika seorang collector toll mengalami 

tanda-tanda tersebut tentu akan berpengaruh pada produktivitas kerjanya dan 

dapat beresiko mengalami kecelakaan kerja. Sementara itu, pekerjaan yang 

menuntut produktivitas kerja yang tinggi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kerja 

dengan kondisi kesehatan prima (Suma’mur, 2009).  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI FAKTOR FAKTOR YANG BERHUBUNGAN.... SHINTIA YUNITA ARINI



7 
 

Penelitian ini hanya akan dilakukan pengukuran kelelahan pada collector 

toll yang bekerja pada shift I, hal tersebut dikarenakan berdasarkan data sekunder 

yang di dapat dari pihak perusahaan menunjukkan bahwa volume kendaraan yang 

menggunakan jasa jalan tol paling banyak pada waktu shift I, dan dari volume 

kendaraan yang tinggi tersebut akan menimbulkan kebisingan yang lebih tinggi 

pula padahal menurut teori (Suma’mur, 2001) mengatakan bahwa kebisingan akan 

mempengaruhi faal tubuh seperti gangguan pada saraf otonom yang ditandai 

dengan bertambahnya metabolism, bertambahnya tegangan otot sehingga 

mempercepat kelelahan. Dari penelitian yang dilakukan oleh (Kalangit, dkk, 

2014) dan (Winerungan, dkk, 2014) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

tingkat kelelahan kerja pada shift kerja pagi ataupu shift kerja malam.  

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

berhubungan dengan terjadinya kelelahan kerja pada collector toll sehingga 

kemungkinan dapat dilakukan pengendalian kelelahan kerja pada collector toll 

dapat di atasi dan terjadinya penurunan kinerja hingga berdampak pada 

produktivitas dan dihindari. 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Agar tidak menimbulkan banyaknya penafsiran terhadap penelitian ini 

maka pembahasan hasil penelitian ini akan dibatasi pada faktor individu, faktor 

pekerja, dan faktor lingkungan kerja yang mempengaruhi kelelahan kerja di 

collector toll Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka perumusan  

masalah dalam penelitian ini difokuskan pada “Apa saja faktor-faktor yang 
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berhubungan dengan terjadinya kelelahan kerja pada collector toll di PT. Jasa 

Marga (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Gempol?” 

1.4  Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya kelelahan 

pada collector toll di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Gempol. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1.    Mengidentifikasi gambaran terjadinya kelelahan kerja pada collector toll 

di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Gempol 

2. Mengidentifikasi faktor individu, (meliputi: umur, jenis kelamin, 

kebiasaan olah raga, lama waktu tidur, status gizi, masa kerja) pada 

collector toll di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Gempol 

3. Mengidentifikasi faktor pekerjaan, (meliputi: keadaan monoton, beban 

kerja) pada collector toll di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang 

Surabaya Gempol  

4. Mengidentifikasi faktor lingkungan kerja, (meliputi: kebisingan dan iklim 

kerja) pada collector toll di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang 

Surabaya Gempol 

5. Menganalisis hubungan antara kelelahan kerja dan faktor individu, 

(meliputi: umur, jenis kelamin, kebiasaan olah raga, lama waktu tidur, 

status gizi, masa kerja) pada collector toll di PT. Jasa Marga (Persero) 

Tbk. Cabang Surabaya Gempol 
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6. Menganalisis hubungan antara kelelahan kerja dan faktor pekerjaan, 

(meliputi: keadaan monoton, beban kerja) pada collector toll di PT. Jasa 

Marga (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Gempol  

7. Menganalisis hubungan antara kelelahan kerja dan faktor lingkungan 

kerja, (meliputi: kebisingan dan iklim kerja) pada collector toll di PT. Jasa 

Marga (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Gempol 

1.5.1 Manfaat Penelitian 

1.5.1  Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan serta menerapkan keilmuan yang telah diperoleh 

di bidang keselamatan dan kesehatan kerja terkait faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kelelahan pada collector toll. 

 

1.5.2 Bagi Perusahaan 

1. Sebagai masukan agar mengetahui faktor apa saja yang dapat berhubungan 

dengan kelelahan pada collector toll. 

2. Sebagai masukan dalam  melakukan pengendalian kelelahan pada 

collector toll. 

 3. Mempertahankan produktivitas pekerja collector toll. 

1.5.3 Bagi Pembaca 

Memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kelelahan pada 

collector toll.  
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