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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Konsep Tekanan Darah 

2.1.1 Pengertian Tekanan Darah 

Tekanan darah berubah-ubah sepanjang hari, sesuai dengan situasi. 

Tekanan darah meningkat dalam keadaan gembira, cemas, atau sewaktu 

melakukan aktivitas fisik. Setelah situasi ini berlalu, tekanan darah kembali 

menjadi normal. Apabila tekanan darah tetap tinggi maka disebut sebagai 

hipertensi atau tekanan darah tinggi (Lilyana, 2008). 

Tekanan darah diukur menggunakan alat yang bernama 

sphygmomanometer atau tensi meter dinyatakan dalam millimeters mercury 

(mmHg), selalu tercatat dua angka yaitu sistolik dan diastolik. Sistolik 

adalah angka yang menunjukkan tekanan tertinggi dalam pembuluh darah 

pada saat jantung berkontraksi. Diastolik adalah angka yang menunjukkan 

tekanan terendah dalam pembuluh darah pada saat otot jantung relaksasi 

(WHO, 2013). 
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Peningkatan tekanan darah adalah meningkatnya tekanan darah di 

dalam arteri yang bisa terjadi akibat jantung memompa lebih kuat sehingga 

mengalirkan lebih banyakcairan pada setiap detiknya atau juga akibat arteri 

besar kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku, sehingga mereka tidak 

dapat mengembang pada saat jantung memompa darah melalui arteri 

tersebut, karena itu darah pada setiap denyut jantung dipaksa melalui 

pembuluh yang sempit dari pada biasanya dan menyebabkan naiknya 

tekanan (Babba, 2007). 

Peningkatan tekanan darah secara terus-menerus dan berkepanjangan 

dapat menyebabkan hipertensi. Hipertensi adalah tekanan sistolik ≥ 140 

mmHg dan tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg, atau bila orang memakai 

obat anti hipertensi. Hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi adalah 

suatu gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen 

dan nutisi, yang dibawa oleh darah, sampai kejaringan tubuh yang 

memerlukannya (JNC 7, 2003). 

Menurut WHO (2013), hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah 

sistolik ≥ 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg. Tekanan 

darah normal pada kedua tekanan sistolik dan diastolik sangat penting untuk 

kefektifan fungsi organ vital seperti jantung, otak dan lainnya dan juga untuk 

kesehatan tubuh secara keseluruhan. 
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2.1.2 Klasifikasi Tekanan Darah 

Dalam Babba (2007), tekanan darah manusia dapat digolongkan 

menjadi 3 kelompok yaitu: 

1. Tekanan darah rendah (hipotensi) 

2. Tekanan darah normal (normotensi) 

3. Tekanan darah tinggi (hipertensi) 

Tekanan darah dapat lebih tinggi (hipertensi) atau lebih rendah 

(hipotensi) dari normal. Hipotensi berat berkepanjangan yang menyebabkan 

penyaluran darah ke seluruh jaringan tidak adekuat dikenal sebagai syok 

sirkulasi. 

Klasifikasi tekanan darah oleh JNC 7 untuk pasien dewasa (umur ≥ 18 

tahun) berdasarkan rata-rata pengukuran dua tekanan darah atau lebih pada 

dua atau lebih kunjungan klinis. Klasifikasi tekanan darah mencakup 4 

kategori, dengan nilai normal pada tekanan darah sistolik (TDS) < 120 

mmHg dan tekanan darah diastolik (TDD) < 80 mmHg. Prehipertensi tidak 

dianggap sebagai kategori penyakit tetapi mengidentifikasi pasien – pasien 

yang tekanan darahnya cendrung meningkat ke klasifikasi hipertensi dimasa 

yang akan datang. Ada dua tingkat (stage) hipertensi, dan semua pasien pada 

kategori ini harus diberi terapi obat. 
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  Tabel 2.1  Klasifikasi Tekanan Darah Menurut JNC 7 2003 untuk dewasa 
 

2.1.3 Mengukur Tekanan Darah 

Alat berteknologi tinggi tersedia bermacam – macam dalam mengukur 

tekanan darah, tetapi alat yang paling umum digunakan dokter dan perawat 

adalah alat yang disebut sphygnomanometer yang lebih mudah digunakan. 

Alat tersebut terdiri atas sebuah pompa, manset lengan yang dapat 

membesar, dan sebuah tabung kaca yang berisi air raksa (Hg nama kimia air 

raksa). Tekanan di manset menyebabkan kolom air raksa dalam tabung naik: 

tingginya kolom dapat dibaca dalam ukuran milimeter dari angka yang 

terdapat di tabung itu. Petugas kesehatan akan mengukur tekanan darah anda 

dua kali, yaitu pada waktu duduk dan waktu berdiri. Hal ini disebabkan 

tekanan darah kadang-kadang turun ketika posisi berdiri (Buckman, 2010). 

Cara mengukur tekanan darah: 

1. Manset dililitkan di lengan atas dan dipompa oleh dokter atau perawat 

untuk menghentikan aliran darahnya selama beberapa saat. Akibatnya, 

denyutan tidak dapat lagi di dengarkan melalui stetoskop yang 

diletakkan pada lengan. 

 

Klasifikasi Sistolik (mmHg)  Diastolik (mmHg) 
Normal < 120 Dan < 80 
Prehipertensi 120 – 139 Atau 80 – 89 
Hipertensi Stage 1 140 – 159 Atau 90 – 99 
Hipertensi Stage 2 ≥ 160 Atau ≥ 100 
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2. Ketika tekanan manset sedikit demi sedikit dilepaskan, aliran darah 

kembali berjalan dan dokter atau perawat mendengar bunyi detakan 

ketika kontraksi jantung. Detakan ini merupakan ukuran pertama, yaitu 

sistolik. 

3. Ketika jantung berelaksasi di antara detakan, dengan suara aliran darah 

yang menjadi lebih pelan. Ketika suaranya menghilang, merupakan 

ukuran kedua, yaitu diastolik. 

2.1.4 Pembacaan Tekanan Darah 

Pembacaan tekanan darah terdiri atas dua angka yang ditulis 120/80 

dan dibaca “120 garis miring 80”. Angka yang diatas adalah ukuran yang 

diambil ketika jantung mengerut, disebut tekanan darah sistolik. Angka di 

bawah diambil ketika jantung mengembang atau berelaksasi, disebut tekanan 

diastolik. 

1. Tekanan Sistolik 

Tekanan di pembuluh darah mencapai puncaknya ketika jantung 

mengerut untuk memeras darah ke arteri. Tekanan sistolik ini diukur 

ketika dokter atau perawat pertama kali mendengar suara detakan 

jantung, mencerminkan kerja jantung dan dapat bervariasi (Buckman, 

2010). 
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2. Tekanan Diastolik 

Tekanan di pembuluh darah yang paling rendah adalah ketika jantung 

berelaksasi dan terisi darah. Tekanan ini dikenal sebagai tekanan darah 

diastolik, yang akan dicatat pada bunyi terakhir detakan jantung. Pada 

orang sehat, tekanan diastolik kira-kira 80 mmHg. Umumnya dokter 

memilih untuk tidak membiarkan tekanan itu di atas 85, tetapi 90 

mungkin dapat diterima dalam beberapa kasus (Buckman, 2010). 

2.1.5 Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Peningkatan Tekanan Darah 

Menurut WHO terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

peningkatan tekanan darah, antara lain: 

Faktor Perilaku  

1. Konsumsi makanan yang terlalu banyak mengandung garam dan lemak. 

2. Kurangnya mengkonsumsi buah dan sayur. 

3. Konsumsi alkohol dan rokok. 

4. Tidak aktifnya kegiatan fisik dan kurang olah raga. 

5. Kurangnya stres management. 
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Faktor perilaku tersebut merupakan pengaruh terbesar dari kondisi 

pekerjan seseorang dan kondisi kehidupan sehari-hari. 

1. Faktor Metabolisme Tubuh 

Terdapat beberapa faktor metabolisme tubuh yang meningkatkan resiko 

terjadinya penyakit jantung, stroke dan komplikasi hipertensi yang 

lainnya seperti diabetes, kolesterol tinggi dan obesitas. 

2. Faktor Sosial Ekonomi 

Faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kesehatan antara lain tingkat 

pendapatan, pendidikan dan lingkungan di rumah, akan memberikan 

pengaruh yang merugikan terhadap faktor perilaku dan hal tersebut akan 

memperbesar pengaruh terhadap meningkatnya tekanan darah. 

3. Faktor Lainnya 

Dalam keadaan lain terdapat faktor penyebab yang tidak dapat 

diketahui. Faktor genetik dapat berpengaruh dan ketika seseorang 

mencapai usia 40 tahun  peningkatan tekanan darah akan dipengaruhi 

faktor tambahan seperti gangguan pada ginjal, kelenjar endokrin dan 

malformasi dari pembuluh darah. 
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Menurut Buckman (2010) ada beberapa faktor yang diketahui 

menambah resiko yang lebih besar untuk menderita tekanan darah tinggi:  

1. Suku bangsa atau ras 

Afrika-Hitam, Afrika-Karibia yang tinggal di Eropa, dan orangAmerika-

Afrika punya resiko yang lebih besar. Hal ini mungkin berhubungan 

dengan bagaimana tubuh mengangani garam. 

2. Umur 

Tekanan darah kita naik secara stabil antara umur 20-40 tahun. Setelah 

itu, tekanan darah cenderung naik lebih cepat. 

3. Jenis kelamin 

Wanita diketahui mempunyai tekanan darah yang lebih rendah daripada 

pria ketika berumur 20-30 tahun. Namun, wanita dapat menderita 

tekanan darah tinggi melalui perubahan hormon, contohnya pada saat 

hamil atau memakai pil kontrasepsi. Hal yang sama juga berlaku bagi 

wanita yang lebih tua, yang menggunakan terapi sulih hormon pada saat 

menepause. 

4. Sejarah keluarga 

Jika salah satu atau kedua orang tua menderita darah tinggi, ada 

kemungkinan dua kali lebih besar menderita juga. 

5. Kelebihan berat badan 

Obesitas adalah faktor resiko yang penting untuk menderita tekanan 

darah tinggi.Kelebihan berat badan menambah berat kerja jantung. 
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6. Diet 

Diet yang tinggi garam dan lemak dan rendah kalsium, magnesium, dan 

fosfor telah dihubungkan dengan tekanan darah yang lebih tinggi. 

Hindarilah makan makanan fast food dan lebih banyak makan buah dan 

sayur. 

7. Stres 

Peranan stres sebagai penyebab tekanan darah tinggi masih belum 

jelas.Walaupun demikian, orang yang tekanan darahnya meningkat 

selama situasi penuh stres lebih besar kemungkinannya untuk menderita 

tekanan darah tinggi. 

8. Merokok 

Perokok kemungkinan menderita tekanan darah tinggi lebih besar 

daripada bukan perokok; nikotin menyampitkan pembuluh darah. 

9. Kondisi medis 

Beberapa penyakit, termasuk gangguaan hormon, dihubungkan dengan 

hipertensi. Karena kondisi medis, penderita diabetes sudah mempunyai 

risiko yang lebih besar terkena stroke, masalah jantung, dan ginjal. 

Risiko komplikasi – komlipkasi ini menjadi lebih besar ketika tekanan 

darah tinggi juga menjadi masalah. 
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2.1.6 Dampak Peningkatan Tekanan Darah 

Menurut Poerwati (2008) dampak  peningkatan tekanan darah yang 

sering ditemukan pada pekerja adalah sebagai berikut: 

1. Sakit kepala bagan belakang dan kaku kuduk 

2. Sulit tidur dan gelisah atau cemas 

3. Kepala pusing 

4. Dada berdebar-debar 

5. Lemas, sesak nafas, berkeringat 

6. Mata berkunang-kunang 

Dampak-dampak peningkatan tekanan darah tersebut juga merupakan 

gejala terjadinya hipertensi. Karena peningkatan tekanan darah dalam jangka 

waktu lama akan merusak endothel arteri dan mempercepat atherosclerosis 

dan menyebabkan hipertensi. 

Kondisi kesehatan yang terkait bila tekanan darah tinggi bisa 

menyebabkan kerusakan pada jantung dan pembuluh darah. Bila tidak 

diobati dapat menimbulkan masalah  kesehatan, banyak di antaranya yang 

serius atau berpotensi fatal antara lain: 

1. Gagal jantung 

Usaha memompa darah pada tekanan darah tinggi menyebabkan jantung 

stress.Lama-kelamaan, untuk menghadapi beban jantung ini 

membesar.Akhirnya, jantung mulai gagal memompa dan pasokan darah 

keseluruh tubuh berkurang. Semakin parah kondisinya, gejala-gejala 
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akan tampak termasuk kelelahan dan kelemahan. Karena pembesaran 

jantung, cairan berkumpul di paru dan tungkai bawah yang 

menyebabkan batuk-batuk, kehabisan nafas, kaki dan pergelangan kaki 

bengkak. 

2. Gagal ginjal 

Kerusakan arteriole menghalangi aliran darah ke ginjal.Akhirnya, 

efesiensi fungsi ginjal terpengaruh dan ginjal tidak mampu lagi 

melakukan pekerjaan penting, yaitu membuang produk buangan, 

termasuk obat-obatan dan alkohol.Dalam tingkatan pertama, gejalanya 

adalah mual-mual, hilangnya nafsu makan, dan kelelahan. 

3. Penglihatan lemah 

Tekanan darah tinggi merusak pembuluh darah di mata. Hal ini mungkin 

merupakan bukti pertama pengaruh tekanan darah tinggi pada organ-

organ lain. Dokter dapat melihat kerusakan ini dengan memeriksa 

bagian mata menggunakan alat yang disebut optalmoskop.Tekanan 

darah yang sangat tinggi dapat menyababkan retinopati hipertensi yang 

berakibat pandangan kabur, bahkan kebutaan. 

4. Stroke 

Orang yang mempunyai tekanan darah tinggi mempunyai kemungkinan 

tujuh kali lebih besar untuk menderita stroke.Diperkirakan empat dari 

sepuluh orang meninggal karena stroke dapat diselamatkan dengan 

pemeriksaan tekanan darah secara teratur dan pengobatan yang benar. 
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5. Serangan iskemik sementara 

Tekanan darah tinggi juga dapat menyebabkan TIA, yaitu stroke kecil 

yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan sementara, pusing, dan 

perubahan perasaan.Gejalanya datang tiba-tiba, tetapi selalu diikuti 

penyembuhan total. 

6. Dimensia 

Kadang serangkaian stroke “kecil” yang tidak parah, tetapi 

menyebabkan kelemahan fisik yang tiba-tiba dan penglihatan ganda, 

secara bertahap merusak jaringan otak. Jika berlanjut dalam waktu lama 

akan menyebabkan pelupa dan cepat bingung. 

7. Penyakit jantung koroner 

Jika arteri koroner yang memasok darah menuju jantung mengeras dan 

tidak elastis, sempit dan berkerak karena tekanan darah tinggi, tidak 

cukup darah mencapai jantung.Gejalanya meliputi nyeri, perasaan 

tertekan atau tercekik pada bagian dada yang disebut angina, serangan 

jantung, bahkan kematian. 

8. Serangan jantung 

Kalau arterti koroner menyempit sedemikian rupa sehingga darah tidak 

dapat lewat menuju jantung, atau jika arteri yang menyempit disumbat 

oleh gumpalan, bagian tertentu jantung kekurangan darah dan 

menyebabkan kematian.Hal ini merupakan serangan jantung. 
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9. Penyakit pembuluh darah tepi 

Ketika pembuluh darah yang memasok ke tungkai kaki rusak, tidak 

cukup darah yang dapat mencapai jari dan ibu jari.Hal ini akan 

menyebabkan nyeri di kaki, terutama pada saat berjalan. Penyakit 

pembuluh darah tepi dapat berlanjut ke luka kaki dan bahkan gangren 

yang disebabkan oleh kekurangan pasokan darah ke kaki.Kondisi ini jga 

dihubungkan dengan merokok dan diabetes. 

2.2 Konsep Shift Kerja 

2.2.1 Pengertian Shift Kerja 

Pengertian 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). 

Shift kerja adalah sistem kerja dengan bergantian waktu selama 24 jam 

(Sulaksmono, 2005).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 istilahnya diurnal, yaitu individu 

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

yang bekerja pada malam hari dan istirahat di siang hari istilahnya nocturnal 

(Riggio, 1990). 
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2.2.2 Karakteristik dan Kriteria Shift Kerja 

Shift kerja mempunyai dua macam bentuk, yaitu shift berputar 

(rotation) dan shift tetap (permanent). Dalam merangcang perputaran shift 

ada dua macam yang harus diperhatikan, yaitu: 

1. Kekurangan istirahat atau tidur hendaknya ditekan sekecil mungkin 

sehingga dapat meminimumkan kelelahan. 

2. Sediakan waktu sebanyak mungkin untuk kehidupan keluarga dan 

kontak sosial. 

Knauth (1988) dalam jurnalnya yang berjudul The Design of Shift 

System mengemukakan bahwa terdapat 5 faktor utama yang harus 

diperhatikan dalam shift kerja, antara lain: 

1. Jenis shift (pagi, siang, malam) 

2. Panjang waktu shift 

3. Waktu dimulai dan diakhirinya waktu shift 

4. Distribusi waktu istirahat 

5. Arah transisi shift 

Ada lima kriteria dalam mendesain suatu shift kerja, antara lain : 

1. Setidaknya ada jarak 11 jam antara permulaan dua shift yang berurutan 

2. Seorang pekerja tidak boleh bekerja lebih dari 7 hari berturut – turut 

(seharusnya 6 hari kerja dalam 1 minggu, 1 hari libur atau 5 hari kerja 

dalam 1 minggu, 2 hari libur (UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 77 Ayat 2)) 

3. Sediakan libur akhir pekan setidaknya 2 hari 
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4. Selanjutnya rotasi shift mengikuti matahari 

5. Buat jadwal yang sederhana dan mudah diingat 

2.2.3 Sistem Shift Kerja 

Sistem shift kerja dapat berbeda antar instansi atau perusahaan, 

walaupun biasanya menggunakan tiga shift setiap hari dengan delapan jam 

kerja. Menurut William yang dikutip oleh Sri Ramayuli (2004) dikenal dua 

macam sistem yang terdiri dari: 

1. Shift Permanen 

Tenaga kerja bekerja pada shift yang tetap setiap harinya. Tenaga kerja 

yang bekerja pada shift malam yang tetap adalah orang-orang yang 

bersedia bekerja pada malam hari dan tidur pada siang hari. 

2. Sistem Rotasi 

Tenaga kerja bekerja tidak terus-menerus di temapatkan pada shift yang 

tetap. Shift rotasi yang paling menggangu  terhadap irama sirkadian 

dibandingkan dengan shift permanen bila berlangsung dalam jangka 

waktu panjang. Sistem kerja rotasi ada dua jenis yakni (Scott dan 

LaDou, 1998): 

a. Sistem kerja shift rotasi lambat 

Sistem kerja dengan pertukaran shift yang berlangsung setiap bulan 

atau minggu, misalnya seminggu shift malam, seminggu shift sore 

atau pagi. 
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b. Sistem kerja shift rotasi cepat 

Sistem kerja dengan pertukaran shift yang berlangsung cepat, yakni 

setiap satu, dua atau tiga hari sekali. 

Ada 3 model sistem rotasi kerja, yaitu: 

a. Model ILO (1983) yang normal 8 jam/shift. Shift kerja yang 

dilaksanakan 24 jam termasuk hari minggu dan hari libur 

memerlukan 4 regu kerja. Regu kerja ini dikenal dengan regu kerja 

terus menerus (3×8).  

b. Model 2-2-2 (Inggris) Sistem ini disebut dengan sistem rotasi pendek 

masing-masing shift lamanya 2 hari dan pada akhir shift diberikan 

libur 2 hari.  

c. Model 2-2-3 merupakan sistem rotasi pendek dimana salah satu shift 

dilaksanakan 3 hari untuk 2 shift lainnya dilaksanakan 2 hari dan 

pada akhir periode shift diberikan libur 2 hari. Siklus ini bergantian 

untuk setiap shift. Pada akhit shift malam diperlukan istirahat 

sekurang-kurangnya 24 jam. Sistem rotasi ini dianjurkan oleh pakar 

yang berpandangan modern dengan mempertimbangkan faktor sosial 

dan psikologis. 
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Pada dasarnya, terdapat 3 aspek penting yang perlu diperhatikandalam 

pemilihan sistem shift, yakni: 

1. Kesehatan dan keselamatan pekerja 

Suatu sistem syaraf manusia biasanya memiliki daya tolak yang luar 

biasa terhadap perubahan yang tiba-tiba. Jadi, penjadwalan kerja 

seharusnya diatur sehingga tidak mengganggu sistem syaraf tersebut 

secara berlebihan.Biasanya hal ini dilakukan dengan memberikan 

perubahan bersifat sementara dan berikutnya pekerja dikembalikan pada 

kondisi normalnya.Misalnya, seorang pekerja hanya menjalani satu shift 

malam dalam satu minggunya. Cara lain, adalah dengan memeberikan 

perubahan yang permanen pada pekerja, hingga ia terbiasa dengan 

keadaan tersebut. Contoh, pekerja tersebut melakukan shift malam terus 

menerus tanpa diselingi oleh shift yang berlainan. Hal lain yang perlu 

diperhatikan adalah, pekerja yang mengalami gangguan kesehatan 

seperti kesulitan pencernaan, dan sulit tidur, biasanya dipengaruhi 

secara negatif oleh shift malam (Calvarhais et al, 1988). 

2. Performansi Kerja 

Berkurangnya jumlah dan kualitas tidur pekerja malam mengacu pada 

berkurangnya performansi pekerja.Pada beberpa pekerjaan, interkasi 

yang terjadi pada kesenjangan kebutuhan kerja-kondisi tubuh dengan 

kesulitan tidur dapat menimbulkan penurunan secara signifikan pada 

performansi dan keselamatan pekerja malam (Monk dan Wagner, 1989). 
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3. Interaksi Sosial 

Kebutuhan seseorang pasti berbeda-beda. Permasalahan pokok yang 

berhubungan dengan shift kerja adalah terkadang pekerja tidur saat 

kegiatan sosial berlangsung. Hal ini menyebabkan pekerja sulit 

memberikan waktunya pada keluarga, berkumpul dengan teman atau 

berinteraksi dengan masyarakat untuk mendapatkan nilai sosial yang 

besar. Sedangkan kegiatan harian lain seperti olah raga, belanja, atau 

menonton televisi sebagai hiburan dapat dilupakan. 

Selanjutnya dalam menentukan shift kerja yang sesuai, kriteria perlu 

ditetapkan untuk mendapatkan sistem yang disetujui banyak pihak. Sebagai 

contoh, seseorang dapat membuat kebutuhan kerja sebagai berikut; 

1. Waktu kerja tiap hari tidak boleh lebih dari 8 jam. 

2. Jumlah shift kerja malam yang berurutan untuk seseorang pekerja, harus 

ditekan sekecil mungkin. 

3. Setiap shift malam harus diikuti dengan waktu libur setidaknya 24 jam. 

4. Tiap perencaan shift kerja mesti meliputi akhir pekan, paling tidak 2 hari 

berurutan. 

Untuk pekerja malam dan sore hari, tingkat penerangan yang tinggi 

harus tersedia, yakni sekitar 2000 lux atau lebih. Selain itu, stimulan bagi 

pekerja agar pekerja tetap terjaga dan waspada perlu dilaksanakan, seperti 

pemasangan musik, penyediaan minuman berkafein, dan makanan panas. 
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Dari peninjauan psikologis, fisiologis, performansi, dan tingkah laku 

sosial, rekomendasi berikut patut dijadikan acuan bagi perencanaan shift 

kerja, yaitu: 

1. Aktivitas kerja harus mengikuti pola kebiasaan tubuh. 

2. Pelaksanaan kerja di siang hari lebih disukai. 

3. Shift sore hari lebih disukai daripada shift malam. 

4. Bila pembagian shift diperlukan terdapat dua aturan yang berlawanan 

bila pekerja melakukan hanya satu shift malam atau sore dalam satu 

minggu kerja atau secara permanen melakukan shift malam. 

5. Waktu kerja cukup dilakukan 8 jam selama satu shift, tetapi bagi 

pekerjaan yang membutuhkan perhatian mental atau fisik tinggi, 

sebaiknya waktu kerjanya dipersingkat. Sebaliknya waktu kerja tiap 

shift dapat diperpanjang pada pekerjaan yang sifatnya rutin. 

6. Jam kerja minggu yang terkompresi sebaiknya dilakukan pada 

pekerjaan yang rutin. 

2.2.4 Efek Shift Kerja 

Terganggunya kualitas tidur, tidur pada siang hari tidak seefektif 

dibandingkan malam hari. Pekerja shift malam biasanya mempunyai 

kesempatan untuk tidur lebih sedikit (6 jam), pekerja shift sore mempunyai 

kesempatan tidur lebih banyak (8 jam), dan pada pekerja shift pagi yang 

mempunyai kesempatan tidur yang normal (7 jam). 
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Kapasitas fisik untuk melakukan kerja shift malam lebih rendah 

dibandingkan bekerja shift pagi. Sedangkan kapasitas mental menurun pada 

waktu kerja shift malam. Kewaspadaan menurun dan kemungkinan 

terjadinya kecelakaan kerja meningkat. Gangguan kegelisahan karena 

hilangnya kesempatan istirahat dan hubungan sosial (keluarga) teranggu. 

Dampak yang mungkin terjadi pada shift kerja malam yaitu mengalami 

gangguan penampilan kerja, gangguan kesehatan dan hubungan sosial.  

Bekerja malam hari mengakibatkan gejala yang disebut cronic fatigue 

dengan gejala: 

1. Wearness (kelelahan) 

2. Psychic irritability (mudah marah)  

3. Mood of deprssion (tekanan mental) 

4. Loss vitaly and disinclination for work (kehilangan vitalitas dan 

keenganan untuk bekerja) 

5. Loss of appitite (kehilangan nafsu makan) 

6. Distrubance of sleep (gangguan tidur) 

7. Digestive troble (gangguan pencernaan) 

8. Stomach trouble (gangguan pada perut) 
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2.3 Irama Sirkadian 

Irama sirkadian dinamakan circardia rhythm (circa dies = kira-kira 

satu hari) adalah irama dalam fungsi tubuh terendah pada pagi hari lalu 

meningkat terus, dan menurun ± pukul 20.00. Fungsi tubuh manusia dan 

hewan memiliki irama selama 24 jam, fungsi tubuh manusia meningkat pada 

waktu pagi dan menurun pada waktu malam hari. 

Fungsi tubuh yang ditandai dengan circadian adalah tidur, kesiapan 

untuk bekerja, dan banyak proses otonom, vegetatif seperti metabolisme, 

temperatur tubuh, detak jantung, tekanan darah. Semua fungsi manusia telah 

dipelajari menunjukkan siklus harian yang teratur. Circadian rhythm dikenal 

dengan ritme temperatur tubuh yang menunjukkan fluktuasi harian yang 

berkisar 0,5C yang merupakan sisi lain nilai pokok dari 37°C. Siklus pada 

pagi hari mulai meningkat, nilai maksimum pukul 10.00-14.00, lalu sore 

hingga malam mulai menurun dan mencapai titik terendah saat pukul 04.00. 

Ritme temperatur tubuh berdekatan dengan perubahan siklus dalam 

arousal yang mendasari pola tidur dan bangun harian normal.Saat dimana 

tubuh mulai merasa kantuk, saat di awal pagi hari (02.00-07.00), dan saat 

siang hari (14.00-17.00). Pada saat ini, microsleeps dapat berakibat 

keacuhan, mudah lupa, dan jenis penyakit hilang ingatan yang lain. Saat 

kerja malam circadian rhythm harus mengkopi dan beradaptasi, sampai 

dengan 2 hari. Pengaturan shift kerja berbeda-beda pada setiap negara, 
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tergantung kondisi iklim yang berlaku. Di Indonesia biasanya work shift 

dilakukan pada jam; pagi (06.00-14.00), siang (14.00-22.00), malam (22.00-

06.00). Pergantian shift kerja biasanya dilakukan dalam waktu seminggu 

sekali. 

Naik turunnya fungsi tubuh disebut irama biologis atau circadian 

rhythm, yaitu terdiri dari heart rate, blood presure, physical and mental 

ability, adrenalin production, body temperature, respiratory volume, flicker-

fusion frequency of eyes. 

2.4 Hormon  

Ada beberapa hormon yang mengalami perubahan saat seseorang 

mengalami kerja shift malam, antara lain hormon adrenalin, cortisol, dan 

ACTH. Irama endokrin yang paling sering adalah irama diurnal (“siang-

malam”) atau sirkardian (sepanjang hari), yang ditandai oleh osilasi berulang 

kadar hormon yang sangat teratur dan memiliki frekuensi satu siklus setiap 24 

jam. ACTH merupakan contoh irama yang baik, atau siklus pelepasan 

hormon. Pada pengukuran kadar ACTH dan kortisol setiap jam selama 24 

jam, terlihat adanya peningkatan pada pagi hari, kemudian menurun dan 

meningkat lagi pada malam hari untuk mencapai puncaknya pada esok 

paginya. Karena pelepasan hormon oleh kelenjar hipofisis terjadi dengan 

cepat, maka pelepasan hormon ini dikatakan juga sebagai pelepasan hormon 

episodic (Nugroho, 2011). 
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Respon umum dikendalikan oleh hipotalamus, hipotalamus menerima 

masukan mengenai stressor fisik dan psikologis dari hampir semua daerah di 

otak dan dari banyak reseptor di seluruh tubuh. Sebagai respon hipotalamus 

secara langsung mengaktifkan sistem saraf simpatis. Mengeluarkan CRH 

untuk merangsang sekresi ACTH dan kortisol, dan memicu pengeluaran 

Vasopresin. Stimulasi simspatis pada gilirannya menyebabkan sekresi 

epinephrine, dimana keduanya memiliki efek sekresi terhadap insulin dan 

glucagon oleh pancreas. Selain itu vasokontriksi arteriola di ginjal oleh 

katekolamin secara tidak langsung memicu sekresi renin dengan menurunkan 

aliran darah oksigen menurun ke ginjal. Renin kemudian mengaktifkan 

mekanisme rennin-angiotensin-aldosteron. Dengan cara ini, selama stres, 

hipotalamus mengintegrasikan berbagai respon baik dari sistem saraf simpatis 

maupun sistem endokrin (Kadir, 2013). 

Hormon adrenalin mempunyai fungsi sebagai pelecut tubuh secara 

umum jika menghadapi tekanan, hormon ini dikaitkan dengan munculnya 

“fight or flight”. Hormon ini akan meningkatkan kerja jantung memacu 

kecepatan denyut nadi, melebarkan pembuluh darah koroner untuk 

meningkatkan aliran darah ke otot jantung maupun otot rangka agar mampu 

bekerja lebih kuat. Ini dilakukan dengan juga adanya efek menciutkan 

pembuluh darah di tubuh bagian lain sehingga darah lebih banyak yang 

terdorong kembali ke dalam rongga jantung sehingga pemompaan darah dari 

jantung dapat lebih banyak. Dengan cara ini tekanan darah naik menjadikan 
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aliran darah ke seluruh tubuh (termasuk yang ke otak) jadi lebih lancar, 

sehingga penderita yang mengalami syok dapat “bangkit” kembali. Aliran 

darah di otot rangka juga meningkat menjadikannya mampu mengkerut 

dengan lebih kuat untuk bekerja, di samping juga membantu baliknya darah 

vena mengalir ke jantung (Rasyid, 2012).  

2.5 Hubungan Shift Kerja dengan Tekanan Darah 

Kerja shift mempunyai siklus pada waktu normal istilahnya diurnal, 

yaitu individu yang aktif pada waktu siang hari. Sedangkan individu yang 

bekerja pada malam hari dan istirahat di siang hari istilahnya nocturnal. Dari 

kebiasaan shift kerja maka irama tubuh atau circadian rhythm juga ikut 

beradaptasi atai mengkopi. Bila individu dapat mengkopi atau beradaptasi 

maka hormon cortisol menurun dan menyebabkan daya tahan tubuh 

meningkat, sebaliknya bila individu tidak dapat beradaptasi maka dapat 

menimbulkan stress yang mengakibatkan hormon cortisol dan hormon 

aderenalin meningkat sehingga menyebabkan daya tahan tubuh menurun serta 

peningkatan tekanan darah. 

Peningkatan tekanan darah paling tajam pukul 05.00-06.00.Produksi 

melatonin atau hormon yang memicu rasa kantuk mulai berhenti, sementara 

tekanan darah meningkat tajam dibandingkan waktu lainnya. Produksi kortisol 

atau hormom stress meningkat sehingga otak siap untuk bekerja seharian, 

namun peningkatannya tidak sampai memicu stress. 
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