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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan era globalisasi dan dalam rangka mewujudkan

manusia yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila serta Undang –

Undang Dasar 1945, perkembangan industrialisasi di negara Indonesia mengalami

peralihan dari sektor pertanian ke sektor industri. Hal ini terlihat dari peningkatan

pembangunan infrastuktur sebagai fasilitas sarana maupun prasarana untuk

mendukung perkembangan  pembangunan seperti kontruksi pengembangan jalan

raya, kontruksi pemukiman, kontruksi perdagangan, kontruksi perkantoran serta

kontruksi bangunan lainnya. Dalam penyediaan bangunan, terdapat teknik

kontruksi yang menangani secara profesional mulai dari perancangan,

perencanaan, kontruksi, dan manajemen infrastruktur.

Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar,

kecelakaan kerja yang terjadi di tahun 2011 sebanyak 96.400. Dari 96.400

kecelakaan kerja tersebut, sebanyak 2.144 diantaranya meninggal dunia dan 42

lainnya cacat. Menurut Internasional Labor Organization (ILO), rata – rata per

tahun terdapat 99.000 kasus kecelakaan kerja dan 70% diantaranya berakibat fatal,

yaitu kematian dan cacat seusia hidup (Detik Finance Online, 2012 dalam Parlyna

et al., 2013).

Angka kecelakaan di Indonesia termasuk paling tinggi di kawasan

ASEAN. Khusus sektor konstruksi angka kematian akibat kecelakaan kerja adalah
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40 per 100.000 pekerja dan 32% dari seluruh kecelakaan kerja yang ada

(Endroyo et al., 2009). Jumlah tenaga  kerja  di sektor konstruksi yang

mencapai sekitar 4.5 juta orang, 53% di antaranya hanya mengenyam pendidikan

sampai dengan tingkat sekolah dasar, bahkan sekitar 1.5% dari tenaga kerja ini

belum pernah mendapatkan pendidikan formal apapun. Sebagian besar status

pekerja tersebut adalah pekerja harian atau pekerja borongan, sehingga semakin

mempersulit penanganan masalah K3 yang dilakukan dengan menggunakan

metode pelatihan dan penjelasan – penjelasan (Wirahadikusumah, 2007).

Dua pekerja kontruksi stadion di Brasil tewas dalam rentan waktu satu hari.

Tewasnya pekerja kontruksi akibat jatuh dari atas stadion (Tempo.co, 15/12/2013).

Kecelakaan kerja pada sektor kontruksi termasuk yang tertinggi. Salah satu

penyebab kecelakaan kerja adalah kelelahan. Kelelahan kerja memberi kontribusi

50% terhadap terjadinya kecelakaan kerja (Setyawati, 2010). Karakteristik individu

seperti usia, status gizi, lama tidur, konsumsi air minum dan faktor dari pekerjaan

seperti beban kerja, lama kerja, serta lingkungan kerja merupakan penyebab

terjadinya kecelakan kerja akibat kelelahan. Akerstedt et al. (2002, dalam Mauludi

2010) menyatakan faktor utama yang signifikan terhadap kelelahan, meliputi :

jenis kelamin, usia, kondisi kesehatan, berlebihnya waktu yang digunakan dalam

bekerja, tempat kerja dan physically.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Indonesia pada berbagai sektor

menduduki urutan ke – 5 (terburuk) (Bali Post, 13/05/2004 dalam Endroyo et al.,

2009). Kesehatan dan keselamatan kerja, terutama dalam pekerjaan kontruksi

merupakan bagian sangat penting yang menjadi permasalahan bila dilalaikan
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dalam setiap proses operasionalnya, dimana terdapat bahaya lingkungan kerja dari

fisik, kimia, biologi, psikologi, elektrik, mekanik maupun potensi bahaya lainnya

yang harus dikendalikan dengan seksama sehingga menciptakan suatu lingkungan

tempat kerja yang sehat, aman dan nyaman. Dalam Undang – Undang RI No. 23

tahun 1992 tentang kesehatan mendefinisikan keadaan sejahtera dari badan, jiwa

dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan

ekonomis. Sistem kerja yang aman merupakan metode kerja yang telah dipilih

secara cermat yang memperhitungkan potensi bahaya – bahaya bagi pekerja

maupun pihak lain seperti para tamu dan kontraktor, dan menyediakan sebuah

kerangka kerja formal untuk memastikan bahwa seluruh langkah yang diperlukan

untuk bekerja secara aman sudah diantisipasi dan diterapkan (Ridley, 2008).

Departemen pekerjaan umum sebagai salah satu unsur di dalam

pemerintahan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan bidang

kontruksi, telah melakukan berbagai upaya di dalam mengimplementasikan

kebijakan pemerintah baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan pembinaan

lainnya. Upaya tersebut antara lain penerbitan petunjuk teknis dan

penyelenggaraan sosialisasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

(SMK3) kontruksi. Selain itu beberapa kebijakan umum pemerintah yang

dituangkan di dalam peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan

kesehatan dan keselamatan pada bidang peraturan pemerintah, seperti Keppres 80

tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi berikut peraturan pemerintahannya, Keppres

80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa

Pemerintah (Angkat, 2008).
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Secara umum penyebab kecelakaan kerja ada dua golongan yaitu (1) berasal

dari manusianya sendiri tentang tindakan/ perbuatan yang tidak memenuhi

keselamatan (unsafe actions) dan (2) lingkungan yang tidak sesuai dengan

keamanan yang seharusnya (unsafe conditions). Salah satu faktor penyebab

kecelakaan kerja berasal dari manusia adalah kelelahan kerja. Ada dua jenis

kelelahan, yaitu kelelahan otot dan kelelahan umum (Suma’mur, 2009). Kelelahan

merupakan gejala yang terjadi akibat penurunan efisiensi dan ketahanan dalam

bekerja.

Penelitian yang dilakukan Akerstedt et al. (2002, dalam Sinukaban 2011)

menyebutkan dari 85.115 sampel pekerja sebanyak 32,8% menderita kelelahan.

Hasil penelitian yang dilakukan Kementrian Tenaga Kerja di Jepang terhadap

12.000 perusahaan yang melibatkan 16.000 pekerja di negara tersebut yang dipilih

secara acak menunjukkan hasil bahwa ditemukan 65% pekerja mengeluhkan

kelelahan fisik akibat kerja rutin, 28% mengeluh kelelahan mental dan sekitar 7%

pekerja mengeluh stress berat dan merasa tersisihkan (Hidayat, 2011). Kelelahan

dapat juga menyebabkan kondisi yang buruk terhadap pekerja dalam berhubungan

dengan lingkungan normal. Akibatnya kinerja yang dihasilkan tidak maksimal dan

menjadi buruk, sehingga secara tidak langsung mempunyai dampak terhadap

perusahaan tempat mereka bekerja.

Dari hasil penelitian Purwindasari (2013) di PT. Charoen Pokphand

Indonesia Krian menunjukkan bahwa dari 33 tenaga kerja sebagian besar

mengalami tingkat kelelahan ringan sebanyak 14 tenaga kerja (42,4%), kelelahan

sedang sebanyak 10 tenaga kerja (30,3%) dan kelelahan tinggi sebanyak 9 tenaga
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kerja (27,3%). Kelelahan yang dialami oleh tenaga kerja mempunyai hubungan

signifikan dengan kekuatan hubungan yang kuat dengan usia, masa kerja, dan

beban kerja. Hubungan signifikan dengan kekuatan hubungan yang sedang

dengan tingkat pendidikan, status gizi, lama waktu tidur, dan iklim kerja.

Sedangkan hubungan yang tidak signifikan dengan kelelahan ditunjukkan oleh

status perkawinan dan kebisingan.

Dari hasil penelitian Akbar (2010) di PT. Pertamina Unit Produksi Pelumas

Gresik menunjukkan bahwa dari 48 tenaga kerja, sebagian besar pekerja

mengalami kelelahan tingkat sedang yaitu sebanyak 25 orang (52%). Hal ini

semakin diperberat dengan lama kerja 10 jam dalam sehari. Terdapat hubungan

yang kuat antara terganggunya dengan suhu ruangan dengan terjadinya kelelahan.

Terdapat hubungan yang lemah ditunjukkan oleh faktor pendidikan, kebiasaan

berolahraga, keadaan monoton, suhu ruangan, bising dan penerangan. Sedangkan

untuk faktor usia, status gizi, beben kerja menunjukkan hubungan yang sangat

lemah.

Hasil penelitian Choyrum (2010) di Unit Produksi Ring Frame PT Lotus

Indah Textile Industries Surabaya, sebagian besar pekerja mengalami kelelahan

yaitu sebesar 60,6% atau 20 orang. Dari hasil analisis menggunakan Chi-Square

Test untuk variabel kategorikal dan Independent-Samples Test untuk variabel

numerik, didapatkan faktor – faktor yang berhubungan dengan kelelahan adalah

jenis kelamin (Pekerja perempuan), status gizi (pekerja yang mempunyai status

gizi kurang atau lebih), keadaan monoton yang dirasakan pekerja, perasaan
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terganggu pekerja terhadap suhu ruangan, kebisingan dan kadar debu di tempat

kerja.

Menurut Maurits (2008, dalam Parlyna et al., 2013) kelelahan kerja

memberi kontribusi 50% terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Salah satu

penyebab utama dalam kecelakaan kerja yang berasal dari manusia adalah

kelelahan (fatigue). Kata lelah (fatigue) menunjukkan keadaan tubuh fisik dan

mental yang berbeda, tetapi semuanya berakibat kepada penurunan daya kerja dan

berkurangnya ketahanan tubuh untuk bekerja.

Secara umum seorang pekerja bekerja selama 8 jam per hari. Hal ini

dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa waktu bekerja

seseorang adalah 8 jam sehari dan 40 jam seminggu dalam enam hari bekerja.

Undang – Undang Tenaga Kerja No.12 tahun 1948 pasal 10 menyatakan apabila

pekerjaan yang dijalankan pada malam hari dan atau berbahaya bagi kesehatan

dan keselamatan buruh, maka waktu kerja tidak boleh lebih dari 6 jam sehari dan

35 jam seminggu. Memperpanjang waktu dalam bekerja melebihi waktu normal

yang telah ditetapkan dapat menyebabkan penurunan efisiensi kerja,

meningkatkan kelelahan, menimbulkan penyakit akibat kerja sampai terjadinya

kecelakaan. Peluang terjadinya kelelahan dan kecelakaan kerja semakin besar

seiring waktu bekerja yang diperpanjang.

1.2 Identifikasi Masalah

Kondisi biologis dari setiap individu berbeda. Di dalam bekerja kondisi

biologis ini dapat berpengaruh terhadap hasil kerja. Kondisi biologis yang normal
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tentunya lebih berpengaruh baik dalam bekerja dibandingkan dengan kondisi

biologis yang sudah menurun. Menurunnya kondisi biologis terlihat dari masa

tenaga dalam tubuh yang berkurang serta mengalami kelelahan dalam bekerja.

Menurut Ahmadi (2009, dalam Parlyna et al., 2013) kelelahan adalah gejala

berkurangnya manusia untuk melakukan sesuatu. Berkurangnya kekuatan

bergerak baik secara jasmani maupun rohani akan memberi pengaruh mengurangi

prestasi yang dicapai. Kelelahan kerja akan menurunkan kinerja dan menambah

tingkat kesalahan kerja (Nurmianto, 2004). Dampak dari kelelahan dapat

mempengaruhi efisiensi, performan kerja, menurunkan kapasitas dan ketahanan

kerja. Bagi pekerja, hal ini sangat fatal akibatnya jika tidak diperhatikan.

Setyawati (2010) dan Suma’mur (2010) menyatakan kelelahan kerja dapat

diakibatkan oleh banyak faktor baik dari internal (karakteristik tenaga kerja)

maupun eksternal (faktor pekerjaan dan iklim kerja). Ketiga aspek ini memiliki

hubungan yang saling terkait terhadap kelelahan kerja. Kelelahan kerja biasanya

disebabkan oleh lebih dari satu faktor penyebab (multi-causal) yang saling

berkombinasi satu sama lain. Faktor yang berpengaruh terhadap kelelahan adalah

karakteristik individu, diantaranya dipengaruhi oleh usia, status gizi, lama tidur

dan konsumsi air minum. Faktor dari pekerjaan seperti beban kerja dan lama kerja

juga berpengaruh timbulnya kelelahan pada pekerja.

Pekerjaan kontruksi merupakan keseluruhan atau sebagian rangkaian

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mencakup pekerjaan

arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, serta tata lingkungan. Kompleksnya

kegiatan dalam kontruksi, menuntut pekerja tetap fokus dalam bekerja. Namun
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keterbatasan dari pekerja serta tuntutan waktu kontrak yang harus diselesaikan,

membuat pekerja mengalami kelelahan. Silaban (1996, dalam Mauludi 2010)

menyatakan bahwa 63% pekerja menderita kelelahan yang dapat berakibat

terjadinya kecelakaan kerja.

Proyek Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun adalah

kontruksi bangunan dari PT Airlanggatama bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan

Umum dan Cipta Karya Kabupaten Madiun. Dalam setiap proses terdapat bahaya

lingkungan kerja yang mengancam dari fisik, kimia, biologi, psikologi, elektrik,

mekanik maupun potensi bahaya lainnya yang harus dikendalikan. Hal ini yang

menyebabkan kecelakaan kegiatan kontruksi tinggi bila dibandingkan dengan

kegiatan lainnya. Selain itu, kegiatan dalam kontruksi bersifat sangat kompleks,

multi disiplin ilmu, banyak melibatkan tenaga kasar yang berpendidikan relatif

rendah, masa kerja yang terbatas, tempat kerja yang terbuka, tertutup, panas, licin,

berdebu, kotor, penggunaan alat kerja yang berat dan beragam dan lain

sebagainya.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar lebih fokus ruang lingkup

penelitian dibatasi pada :

1. Karakteristik individu, meliputi usia, status gizi, lama tidur, dan konsumsi air

minum.

2. Faktor pekerjaan, meliputi beban kerja, lama kerja, dan lingkungan kerja.
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3. Kelelahan subyektif, merupakan kondisi fisik dan mental yang berbeda pada

setiap individu, berakibat kepada penurunan daya kerja dan berkurangnya

ketahanan tubuh untuk bekerja.

Sedangkan faktor psikologis, produktivitas kerja, dan kecelakaan kerja tidak

diteliti karena keterbatasan peneliti baik waktu, dana dan yang lainnya.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Menganalisis hubungan karakteristik individu dan faktor pekerjaan terhadap

kelelahan subyektif pada pekerja.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi karakteristik individu yang meliputi usia, status gizi, lama

tidur dan konsumsi air minum pada pekerja.

2. Mengidentifikasi faktor dari pekerjaan yaitu beban kerja, lama kerja, dan

lingkungan kerja.

3. Mengidentifikasi kelelahan subyektif pada pekerja.

4. Menganalisis hubungan antara karakteristik individu yang meliputi usia, status

gizi, lama tidur dan konsumsi air minum dengan kelelahan subyektif pada

pekerja.

5. Menganalisis hubungan antara faktor pekerjaan yang meliputi beban kerja,

lama kerja dan lingkungan kerja dengan kelelahan subyektif pada pekerja.
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1.4.3 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam

bidang kesehatan dan keselamatan kerja.

2. Bagi Pekerja

Memberikan saran pada pekerja yang bisa diperhatikan untuk mengurangi

tingkat kelelahan akibat bekerja.

3. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai masukan untuk perusahaan dalam mengambil

tindakan tentang kelelahan pada pekerja.

4. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

a. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi bidang ilmu kesehatan dan

keselamatan kerja berkaitan dengan kelelahan kerja.

b. Dapat dijadikan masukan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan

dengan ilmu kesehatan dan keselamatan kerja berkaitan dengan kelelahan

kerja.
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