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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, terbuka, tertutup, bergerak 

ataupun tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja 

untuk keperluan suatu usaha dimana terdapat sumber bahaya (UU no. 1/1970 tentang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Tujuan utama keselamatan dan kesehatan kerja 

adalah menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif (Suma’mur, 2009). Oleh 

karena itu perlu adanya peningkatan upaya keselamatan dan kesehatan kerja secara 

berkesinabungan sehingga dapat dicapai suatu keadaan lingkungan yang aman, sehat, 

nyaman dan produktif. 

Bekerja pada lingkungan yang sehat, aman serta nyaman merupakan hal yang 

paling diinginkan oleh semua pekerja. Lingkungan kerja fisik tempat kerja dan 

lingkungan organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi 

sosial, mental, dan fisik dalam kehidupan pekerja. Suhu lingkungan di tempat kerja 

yang terlalu tingi berbahaya terhadap kesehatan individu pekerja (Harrianto, 2008). 

Lingkungan kerja yang perlu mendapatkan pengawasan adalah iklim kerja, 

terutama pada lingkungan kerja yang bersuhu tinggi seperti diketahui bahwa 

lingkungan kerja yang mempunyai suhu tinggi lebih banyak menimbulkan 

permasalahan dibandingkan dengan suhu rendah. Hal ini disebabkan bahwa 
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umumnya manusia lebih mudah melindungi dirinya dari pengaruh suhu rendah dari 

pada suhu tinggi (Siswanto,2010). 

Iklim kerja panas adalah faktor fisik yang merupakan mikrometeorologi dari 

lingkungan kerja, yang erat kaitannya dengan suhu udara, kelembapan, kecepatan 

gerakan udara dan panas radiasi. Tekanan panas adalah beban kerja tambahan akibat 

lingkungan panas yang merupakan kombinasi antara suhu udara, kelembapan udara, 

kecepatan aliran udara dan suhu radiasi yang dihubungkan dengan produksi panas 

oleh tubuh (Suma’mur, 2009). 

Panas merupakan sumber penting dalam proses industri maka tidak menutup 

kemungkinan pekerja terpapar langsung, dalam jangka waktu yang lama. Pekerja 

yang terpapar panas dapat mengalami penyakit akibat kerja yaitu menurunnya daya 

tahan tubuh dan berpengaruh terhadap timbulnya gangguan kesehatan sehingga 

berpengaruh terhadap produktivitas dan efisiensi kerja (Suma’mur, 1996). 

Pekerja di dalam lingkungan kerja panas dapat mengalami  tekanan panas, 

panas yang dihasilkan selama proses produksi akan menyebar ke seluruh lingkungan 

kerja, sehingga mengakibatkan suhu udara di lingkungan kerja juga meningkat. Iklim 

kerja yang panas mempunyai dampak negatif terhadap respon fisiologis pekerja 

sehingga diperlukan pekerja yang sehat, fit, muda, dan sudah beraklimatisasi untuk 

bekerja di dalamnya (Siswantara, 2006). 

Respon fisiologis akibat peningkatan temperatur udara adalah vasodilatasi, 

denyut jantung meningkat, temperatur kulit meningkat, suhu inti tubuh pada awalnya 

menurun kemudian meningkat. Selanjutnya apabila paparan panas tersebut meningkat 
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maka beresiko terjadinya gangguan kesehatan juga akan meningkat. Gangguan 

kesehatan akibat pemaparan suhu lingkungan panas yang berlebih dapat berupa 

gangguan perilaku dan performansi kerja seperti terjadinya kecelakaan, dehidrasi, 

heat rash, heat cramp, heat syncope atau fainting dan heat exhaustion (Pulat, 2004). 

Hasil penelitian Supriyadi (2001) terhadap pengrajin pandai besi di 

Kabupaten Hulu sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan. Kondisi iklim kerja 

pengrajin pandai besi yaitu suhu basah alami 290C telah melebihi Nilai Ambang 

Batas yang dianjurkan dan ditemukan adanya perbedaan denyut nadi dan tekanan 

darah pada pekerjanya. Penelitian Novita (2003) mengenai pengaruh iklim kerja 

panas terhadap denyut nadi dan suhu mulut pada tenaga kerja di bagian forming PT. 

IGLAS (Persero) unit Gresik dengan ISBB 35,850C, menunjukkan terjadi 

peningkatan denyut nadi dan suhu mulut yang signifikan sebelum dan sesudah 

terpapar panas,, denyut nadi rata-rata sebelum terpapar panas 70,40 DPM dan 

sesudah terpapar panas sebesar 84,30 DPM dan rata-rata suhu mulut sebelum terpapar 

panas sebesar 36,30C dan sesudah terpapar panas sebesar 36,90C. 

Berdasarkan penelitian diatas mengenai iklim kerja, didapatkan bahwa iklim 

kerja panas sangat berpengaruh terhadap kesehatan pekerja. Faktor yang 

mempengaruhi antara lain cuaca lingkungan kerja, panas metabolisme dari aktifitas 

tubuh pekerja, dan karakteristik individu pekerja seperti usia masa kerja, indeks 

massa tubuh intake cairan dan aklimatisasi. Oleh karena itu , perlu dilakukan analisis 

mengenai hubungan iklim kerja panas dengan suhu tubuh dan tekanan darah untuk 

mengetahui gangguan kesehatan yang disebabkan oleh iklim kerja panas. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS PERBEDAAN SUHU TUBUH.... ADE SINTA LARASATI



4 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

PT X merupakan produsen rangka baja bangunan. Hasil produksinya adalah 

desain fabrikasi, pemasangan konstruksi, menara, jembatan dan pabrik (tower and 

industrial plant) pelaksanaan proyeknya melibatkan banyak komponen, mulai dari 

tenaga kerja, material serta peralatan konvensional sampai peralatan modern yang 

tentunya tidak lepas dari potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja 

dan menurunnya produktivitas kerja. Proses produksi yang dilakukan di area 

workshop dengan meggunakan peralatan dan mesin berteknologi modern. 

Penggunaan peralatan dan mesin tersebut dapat menimbulkan tekanan panas, karena 

peralatan dan mesin yang membutuhkan energi yang besar maka dapat menimbulkan 

panas yang berlebih. 

Parameter untuk mengukur iklim kerja adalah Indeks Suhu Basah dan Bola 

yang selanjutnya disebut ISBB yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/X/2011 

tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja. ISBB 

merupakan hasil perhitungan antara suhu udara kering, suhu basah alami, dan suhu 

bola. 

Pada observasi awal pada area workshop di PT X  didapatkan keadaan 

lingkungan kerja dengan paparan panas yang relatif tinggi. Pekerjaan ini berhubungan 

langsung dengan mesin yang mengeluarkan panas. Sehingga dapat menyebabkan 

pekerja menghasilkan keringat yang berlebih ketika bekerja pada siang hari, keringat 

berlebih ini menunjukkan adanya gangguan kesehatan adapun keluhan lain yang 
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dirasakan di tempat tersebut berupa pusing, berkunang-kunang, mudah marah, cepat 

merasa lelah, cepat merasa haus. Kondisi yang panas ini mengakibatkan pekerja yang 

berada di area tersebut merasa kurang nyaman. Proses tersebut merupakan proses 

alamiah dimana respon tubuh saat terpapar panas akan langsung beradaptasi dengan 

kondisi lingkungan tersebut. Hal ini bisa saja menimbulkan respon fisiologis pada 

tubuh pekerja diantaranya terjadi peningkatan suhu tubuh, denyut jantung, tekanan 

darah dan penurunan berat badan yang ditimbulkan dari iklim kerja panas. Oleh sebab 

itu, perlu dilakukan penelitian tentang suhu tubuh dan tekanan darah pada pekerja 

yang bekerja di tempat panas. 

1.3 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat perbedaan suhu tubuh dan tekanan darah antara sebelum dan 

setelah terpapar panas pada area workshop di PT X. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis perbedaan suhu tubuh dan tekanan darah antara sebelum dan 

setelah terpapar panas pada pekerja pada area workshop di PT X. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi Iklim Kerja yang meliputi suhu basah alami, suhu kering, 

suhu radiasi, kelembaban udara, kecepatan angin, dan ISBB (Indeks Suhu 

Basah dan Bola) dan beban kerja pekerja pada area workshop di PT X. 
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2. Mengidentifikasi karakteristik individu yang meliputi usia, masa kerja, lama 

paparan, lama istirahat, indeks massa tubuh pekerja pada area workshop di PT 

X. 

3. Mengidentifikasi suhu tubuh dan tekanan darah pekerja pada waktu sebelum 

dan sesudah bekerja pada area workshop di PT X. 

4. Menganalisis perbedaan suhu tubuh dan tekanan darah sebelum dan setelah 

terpapar panas pada pekerja area workshop di PT X. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan dalam menyusun strategi untuk pengendalian bahaya kerja 

dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja terutama yang 

berhubungan dengan pekerja terpapar panas. 

2. Manfaat bagi Peneliti 

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan wawasan 

mengenai keselamatan dan kesehatan kerja khusunya dalam bidang iklim 

kerja. 

3. Manfaat bagi lain 

Memberikan informasi ilmiah sebagai wawasan dan acuan bagi peneliti 

berikutnya dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut. 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS PERBEDAAN SUHU TUBUH.... ADE SINTA LARASATI




