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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan darah, salah 

satunya adalah shift kerja. Shif kerja atau kerja gilir adalah periode waktu 

dimana suatu kelompok pekerja dijadwalkan bekerja pada tempat kerja tertentu. 

Menurut suma’mur (1994), shift kerja merupakan pola waktu kerja yang 

diberikan pada tenaga kerja untuk mengerjakan sesuatu oleh perusahaan dan 

biasanya dibagi atas kerja pagi, sore dan malam. Disamping memiliki segi 

positif yaitu memaksimalkan sumber daya yang ada, shift kerja memiliki resiko 

dan mempengaruhi pekerja pada aspek fisiologis, aspek psikologis, aspek 

kinerja dan lingkungan sosial. 

Shift kerja adalah pembagian waktu kerja berdasarkan waktu tertentu. 

Sistem shift merupakan suatu sistem pengaturan kerja yang memberi peluang 

untuk memanfaatkan keseluruhan waktu yang tersedia untuk mengoperasikan 

pekerjaan (Muchinsky,1997). Sistem shift digunakan sebagai suatu cara yang 

paling mungkin untuk memenuhi tuntutan akan kecenderungan semakin 

meningkatnya permintaan barang produksi. Sistem ini dipandang akan mampu 

meningkatkan produktifitas suatu perusahaan yang menggunakannya. 
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Pelaksanaan dari shift itu sendiri adalah dengan cara bergantian, yakni 

karyawan pada periode tertentu bergantian dengan karyawan pada periode 

berikutnya untuk melakukan pekerjaan yang sama. Karyawan yang bekerja 

pada waktu normal digunakan istilah diurnal, yaitu individu atau karyawan 

yang selalu aktif pada waktu siang hari atau setiap hari. Sedangkan karyawan 

yang bekerja pada waktu malam hari digunakan istilah nocturnal, yaitu individu 

atau karyawan yang bekerja atau aktif pada malam hari dan istirahat pada siang 

hari (Riggio, 1990). 

Efek yang ditimbulkan dari shift kerja meliputi efek fisiologis, sosial, dan 

performansi atau kinerja (Pulat, 2002). Efek fisiologis yang muncul merupakan 

reaksi tubuh terhadap kondisi shift sebagai stresor di tempat kerja. Salah satu 

efek fisiologis dari shift kerja yakni menyebabkan terjadinya peningkatana 

kadar glukosa darah (Gregson, 2007), yang diduga berhubungan dengan 

hormon adrenalin (epineprin). Hormon ini menyebabkan laju dan kekuatan 

denyut jantung meningkat sehingga tekanan darah meningkat, kadar gula darah 

dan laju metabolisme meningkat. 

Hormon aderenalin dapat memunculkan rasa keresahan, kecemasan, 

perasaan lelah, merangasang adenohipofisis untuk melapas ACTH sehingga 

hormon kortisol dikeluarkan oleh korteks aderenal (Sutikno, 2009). Hormon ini 

memiliki efek positif dan efek negatif. Efek positif dari hormon ini adalah lebih 

memacu seorang untuk bekerja dan membuatnya untuk menjadi lebih fokus. 

Efek negatif hormon ini yakni jika diproduksi berlebihan akibat dari stres yang 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN SHIFT KERJA ... NILANANDA TUNJUNG PUTRI



3 

 

 

berkepanjangan dapat menimbulkan reaksi kelelahan yang akhirnya 

mengakibatkan terjadinya depresi, hipertensi, sakit jantung, asma, 

gastrointestinal, serta diabetes (Gregson, 2007). 

Josling (1999) dalam artikelnya yang berjudul Shift Work and ill- Health 

mempertegas anggapan tersebut dengan menyebutkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh The Circadian Learning Centre di Amerika yang menyatakan 

bahwa para pekerja shift, terutama yang bekerja di malam hari, dapat terkena 

beberapa masalah kesehatan. Permasalahan kesehatan antara lain: gangguan 

tidur, kelelahan, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan gangguan 

gastrointestinal. 

Circadian rhythms adalah proses yang saling berhubungan yang dialami 

tubuh untuk menyesuaikan dengan perubahan waktu selama 24 jam (Tayyari 

dan Smith, 1997). Circadian rhythms menjadi dasar fisiologis dan psikologis 

pada siklus tidur dan bangun harian. Fungsi dan tahapan fisiologis dan 

psikologis memiliki suatu circadian rhythms yang tertentu selama 24 jam 

sehari, sehingga circadian rhythms seseorang akan terganggu jika terjadi 

perubahan jadwal kegiatan seperti perubahan shift kerja. Dengan terganggunya 

circadian rhythms pada tubuh pekerja akan terjadi dampak fisiologis pada 

pekerja seperti gangguan gastrointestinal, gangguan pola tidur dan gangguan 

kesehatan lain. Circadian rhythms berhubungan dengan suhu tubuh, tingkat 

metabolisme, detak jantung, tekanan darah, dan komposisi kimia tertentu pada 
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tubuh. Circadian rhythms dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti terang, 

gelap, dan suhu lingkungan. 

Tekanan darah adalah tekanan yang ditimbulkan pada dinding arteri. 

Tekanan puncak terjadi saat ventrikel berkontraksi dan disebut tekanan sistolik. 

Tekanan diastolik adalah tekanan terendah yang terjadi saat jantung beristirahat. 

Tekanan darah biasanya digambarkan sebagai rasio tekanan sistolik terhadap 

tekanan diastolik, dengan nilai dewasa normalnya berkisar dari 100/60 sampai 

140/90. Rata-rata tekanan darah normal biasanya 120/80 (Smeltzer & Bare, 

2001). Menurut World Health Organization (WHO) batas normal tekanan darah 

adalah 120-140 mmHg tekanan sistolik dan 80-90 mmHg tekanan diastolik. 

Seseorang dinyatakan mengidap hipertensi bila tekanan darahnya lebih dari 

140/90 mmHg. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Darliah, dkk, 2007), dengan judul 

Hubungan antara stress dan kepuasan kerja terhadap 25 perawat. Rata-rata 

responden mengalami stress sedang dengan kepuasan kerja cukup dan kinerja 

cukup. Stress yang timbul dari tuntutan pekerjaan dan hubungan kepuasan kerja 

terhadap kinerja suatu pekerjaan, akan terpapar stress yang bisa menaikan 

tekanan darah sepintas dan hipertensi dini cenderung reaktif. 

Sebuah studi di kalangan pekerja pabrik laki-laki di Malaysia 

menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi secara signifikan lebih tinggi pada 

pekerja shift dibandingkan dengan pekerja harian (Nazri et al, 2008). Karlsson 

et al (2001) dan Boggild et al (1999) tidak menemukan perbedaan dalam 
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prevalensi hipertensi ketika membandingkan pekerja shift dan buruh harian, 

namun berbeda pada penelitian Oisi M (2005) yang menunjukkan bahwa shift 

kerja adalah signifikan dan faktor risiko independen untuk peningkatan 

kejadian hipertensi pada pekerja laki-laki Jepang. Pada orang normal, tekanan 

darah mengikuti pola sirkadian, yaitu tekanan darah mengalami penurunan pada 

malam hari dan mengalami kenaikan pada pagi hari.  

Sebuah studi di Korea mengungkapkan bahwa shift kerja ada hubungan 

dengan tekanan darah sistolik pada pria pekerja berusia 30 atau lebih, sementara 

di kalangan perempuan perawat usia 30 tahun, shift kerja yang berbanding 

terbalik dikaitkan dengan tekanan darah diastolik (Park J, 2005). Ini adalah 

temuan penting karena tekanan darah sistolik tinggi dikaitkan dengan 

peningkatan risiko morbiditas dan kematian akibat penyakit kardiovaskular 

(Merijanti, 2008). 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan jam kerja, waktu istirahat kerja, waktu lembur diatur dalam 

Pasal 77 sampai pasal 85, UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan. Jam kerja 

bagi para pekerja di sektor swasta di atur dalam Undang – Undang No.13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, Khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 85. 

Pasal 77 ayat 1, Undang – Undang No.13/2003 mewajibkan setiap pengusaha 

untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur 

dalam 2 sistem seperti yang telas disebutkan diatas yaitu 7 jam kerja dalam 1 

hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1  minggu atau 
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8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja 

dalam 1 minggu. Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan 

jam kerja yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. 

Pekerjaan yang jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dijalankan selama 

terus menerus, termasuk pada hari libur resmi (Pasal 85 ayat 2 UU 

No.13/2003). Pekerjaan yang terus-menerus ini kemudian diatur dalam 

Kepmenakertrans No. Kep-233/Men/2003. Dan dalam penerapannya tentu 

pekerjaan yang dijalankan terus-menerus ini dijalankan dengan pembagian 

waktu kerja ke dalam shift. 

PT Jasa Marga Tbk mempunyai tugas yaitu 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. Kantor cabang Surabaya-

Gempol yang terletak di Plaza Tol Kota Satelit Jalan Mayjen. Sungkono 

Surabaya ini mulai beroperasi sejak 26 Juli 1986. PT Jasa Marga mempunyai 

pintu tol yang masih aktif dan memberlakukan kerja shift dengan tiga shift 

kerja. Jam kerja pada shift pagi mulai pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 

14.00 WIB, shift siang pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, dan 

shift malam mulai pukul 21.00 sampai dengan pukul 06.30 WIB. 

Pekerja shift malam bisa mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja 

dan akan memeberikan masalah bagi pekerja yang tidak dapat menyesuaikan 

diri dengan lama jam kerja yang dijalaninya (Grandjean, 1991). 
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Hasil survey awal yang dilakukan kepada beberapa pekerja yang bekerja 

shift malam menyatakan bahwa shift malam membuat mereka mengalami 

perubahan jam tidur, kelelahan, stress, dan tidak dapat mengontrol makan. Hal 

ini berdampak pada perubahan suhu, tekanan darah, dan nadi pada pekerja yang 

bekerja shift malam daripada yang tidak bekerja shift malam. 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan shift 

kerja dengan tekanan darah pada pekerja pintu tol dupak  PT Jasa Marga 

(Persero) Tbk. Surabaya?” 

1.4 Tujuan 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan shift kerja dengan tekanan darah pada pekerja pintu 

tol dupak PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Surabaya. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi shift kerja pada pekerja pintu tol dupak PT Jasa Marga 

(Persero) Tbk. Surabaya. 

2. Mengidentifikasi tekanan darah pada pekerja pintu tol dupak PT Jasa 

Marga (Persero) Tbk. Surabaya. 

3. Mengetahui perbedaan tekanan darah shift pagi dan shift malam pada 

pekerja pintu tol dupak PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Surabaya. 

4. Menganalisis hubungan shift kerja dengan tekanan darah pada pekerja 

pintu tol dupak PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Surabaya. 
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1.5 Manfaat 

1.5.1 Bagi Peneliti 

Sebagai aplikasi dari ilmu serta teori yang telah peneliti dapakan selama 

berkuliah di Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. 

1.5.2 Bagi Masyarakat 

Menambah wawasan baru masyarakat tentang kerja gilir atau shift kerja 

yang bisa mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan darah. 

1.5.3 Bagi Fakultas 

Menjadi suatu masukan dalam keilmuan K3, khususnya mengenai 

implementasi shift kerja dengan tekanan darah, dan diharapkan menjadi 

sarana untuk membina kerjasama yang baik antar pihak  Departemen K3 

Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair dengan pihak K3 Perusahaan. 

1.5.4 Bagi Perusahaan 

Perusahaan dapat memperoleh informasi tentang shift kerja dengan tekanan 

darah, menambah pengetahuan dalam upaya meningkatkan K3. 
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