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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Pekerja merupakan aset penting bagi perusahaan. Usaha peningkatan 

derajat kesehatan dan keselamatan kerja merupakan fokus utama dalam 

perlindungan terhadap hak pekerja. Hal ini selaras dengan kaidah yang digariskan 

dalam Undang-Undang No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Setiap 

pekerja berhak untuk mendapatkan perlindungan dari risiko yang ada ditempat 

kerja. 

 Setiap tempat kerja selalu mengandung berbagai potensi bahaya yang 

dapat mempengaruhi kesehatan pekerja atau dapat menyebabkan timbulnya 

penyakit akibat kerja dan gangguan lainnya. Gangguan ini dapat berupa gangguan 

fisik maupun psikis terhadap pekerja. Pengenalan potensi bahaya di tempat kerja 

merupakan dasar untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pekerja, serta dapat 

dipergunakan untuk mengadakan upaya-upaya pengendalian potensi bahaya 

dalam rangka pencegahan penyakit akibat kerja yang mungkin terjadi (Tarwaka, 

2010). 

 Suatu proses produksi di dalam industri sering menghasilkan suhu yang 

tinggi, yang diperoleh dari suatu sumber panas (mesin produksi, dapur peleburan 

baja, dapur peleburan gelas, dan dapur pembakaran keramik). Oleh karena itu, 

umumnya di dalam industri sering kita jumpai adanya perbedaan suhu yang besar 

antara satu tempat dengan tempat yang lain, dan hal ini mengakibatkan terjadinya 
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perbedaan panas yang besar pula. Panas mempunyai pengaruh terhadap kesehatan 

tubuh manusia. Dalam kaitan ini, ada satu hal yang sangat penting untuk diketahui 

dari pekerja yang bekerja di lingkungan tempat kerja yang panas yaitu tentang 

sumber panas (Moeljosoedarmo, 2008). 

 Suhu tubuh manusia dipertahankan hampir menetap (homeotermis) oleh 

suatu sistem pengatur suhu (thermoregulatory system). Produksi panas dalam 

tubuh tergantung dari kegiatan fisik tubuh, makanan yang telah atau sedang 

dikonsumsi, pengaruh panas tubuh sendiri, misalnya pada keadaan demam. Setiap 

benda termasuk tubuh manusia selalu memancarkan gelombang panas. 

Tergantung dari suhu benda sekitar, tubuh menerima atau kehilangan panas lewat 

mekanisme radiasi panas (Suma’mur, 2009). 

 Suhu lingkungan yang tinggi merangsang tubuh untuk berkeringat sebagai 

proses alamiah guna menurunkan suhu tubuh hingga pada suhu tubuh normal 

(36oC-37oC). Pengeluaran keringat yang banyak tanpa diimbangi dengan asupan 

cairan yang cukup akan mengakibatkan dehidrasi yang juga bisa berakibat pada 

timbulnya kelelahan (Tarwaka,2004). Dehidrasi adalah kehilangan cairan tubuh 

yang berlebihan karena penggantian cairan yang tidak cukup akibat asupan yang 

tidak memenuhi kebutuhan tubuh dan terjadi peningkatan pengeluaran air. 

Mengalami dehidrasi dapat menimbulkan efek negatif pada konsentrasi dan 

kewaspadaan, kualitas kerja, serta keamanan individu dan pekerja lain di 

lingkungan tempat kerja (Derbyshire, 2011). 

 Dehidrasi di tempat kerja perlu mendapatkan perhatian khusus karena 

dehidrasi dapat mempengaruhi biaya, produktivitas, dan keselamatan kerja. Ada 
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banyak manfaat yang didapat jika tubuh terhidrasi dengan baik dan ketika sedang 

sibuk bekerja, perlu dipastikan bahwa asupan cairan  yang  masuk  dalam tubuh 

cukup (Derbyshire,  2011). Menurut Miller (2009), memastikan bahwa pekerja 

dengan asupan cairan yang cukup merupakan cara intervensi yang paling  efektif  

untuk  menjaga kesehatan dan produktivitas  pekerja  selama bekerja. 

 Penelitian di Australia pada buruh tambang bawah tanah dengan suhu 

lingkungan kerja 36,20C menunjukkan bahwa 60% pekerja memulai shift bekerja 

dalam keadaan dehidrasi (Brake, 2003). Penelitian lain di Australia pada pekerja 

outdoor menunjukkan bahwa 79% pekerja mengalami dehidrasi (Miller, 2007). 

Penelitian pada pekerja laundry di Semarang menunjukkan bahwa 50 dari 70 

sampel atau 71,1% mengalami clinically dehydrated. Cairan yang hilang melalui 

keringat dan tidak diganti menyebabkan volume cairan tubuh menurun dan terjadi 

penurunan kemampuan fisik dan kognitif pekerja. 

 Selain iklim kerja panas, kurangnya pasokan energi ke dalam tubuh 

seseorang yang melakukan pekerjaan fisik berat juga dapat menyebabkan beban 

tambahan bagi tubuh dan kelelahan. Energi merupakan faktor yang mendasar 

yang berpengaruh terhadap kesehatan dan kemampuan kerja. Asupan energi 

memberikan dasar yang kokoh bagi sistem fisiologis yang memberi peluang 

kesehatan yang baik dan menjaga tubuh tetap bugar selama bekerja.  

 Penelitian hubungan iklim kerja dengan tingkat dehidrasi pada pekerja 

masih jarang dilakukan di Indonesia. Dengan mempertimbangkan kondisi 

tersebut, peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan mengangkat tema 

sejenis dalam bentuk sebuah skripsi berjudul “Iklim Kerja dan Beban Kerja 
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terhadap Tingkat Dehidrasi Pekerja Shift Pagi bagian Injection Moulding 1 PT.X 

Sidoarjo”. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian 

perusahaan terhadap pekerja yang bekerja dalam lingkungan  panas  agar  dapat 

bekerja dengan lebih sehat dan produktif. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 PT.X merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi plastic 

packaging atau kemasan plastik. Dalam proses produksinya PT.X menggunakan 

berbagai macam jenis mesin dan jumlahnya tidak sedikit. Mesin produksi yang 

digunakan antara lain adalah mesin injection moulding, mesin mixer, mesin 

giling, mesin stamping, chiller, compressor, dan condensing. 

 Penelitian ini dilakukan di bagian Injection Moulding 1 (IM1). Hasil 

survei awal menunjukkan bahwa di bagian Injection Moulding 1 (IM1) memiliki 

suhu tertinggi diantara bagian yang lain yaitu mencapai 350C. Di bagian IM 1 

memiliki jumlah mesin produksi yang lebih banyak dibandingkan bagian produksi 

yang lainnya, kemungkinan besar hal tersebut yang menjadikan suhu panas cukup 

tinggi. Panas yang dikeluarkan oleh mesin dapat memapar tubuh pekerja dan 

menyebabkan perubahan suhu dan tekanan panas pada tubuh pekerja, sehingga 

menyebabkan pekerja terasa panas, banyak mengeluarkan keringat, menurunkan 

produktivitas kerja dan kemungkinan besar dapat menyebabkan pekerja 

mengalami dehidrasi. 

 Berdasarkan catatan medis dari klinik perusahaan, pada bagian IM 1 PT.X 

Sidoarjo belum pernah ada laporan maupun deteksi munculnya gangguan 

kesehatan/penyakit pada pekerja. Gangguan kesehatan/penyakit yang ada secara 
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umum pada pekerja di bagian Injection Moulding 1 adalah gangguan saluran 

pernafasan (ISPA), tukak lambung (maag), myalgia, dermatitis, diare, nyeri haid. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pekerja menunjukkan bahwa 

pekerja di bagian Injection Moulding  1 sering mengalami keluhan seperti pusing, 

badan cepat lelah, sering mengantuk, tenggorokkan kering dan keringat 

berlebihan. Keluhan tersebut merupakan beberapa tanda awal sesorang mengalami 

dehidrasi. Oleh karena itu penelitian ini dikembangkan untuk mengkaji hubungan 

iklim kerja dan beban kerja dengan tingkat dehidrasi pekerja shit pagi di bagian 

Injection Moulding 1 (IM1) PT.X Sidoarjo. 

1.3 Batasan Masalah 

 Identifikasi masalah yang telah dilakukan menunjukkan bahwa lingkungan 

kerja yang panas dan beban kerja yang tinggi berpotensi mengakibatkan pekerja 

yang sedang bekerja di lingkungan kerja tersebut akan mengalami dehidrasi. Pada 

penelitian ini hanya di fokuskan pada bagian Injection Moulding 1  (IM1) saja, 

kemudian untuk mengetahui tingkat dehidrasi pekerja dilakukan pengukuran berat 

jenis urin. 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka disusun rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana karateristik pekerja (umur, masa kerja, waktu istirahat dan 

konsumsi air minum) pekerja shift pagi di bagian Injection Moulding 1 

PT.X Sidoarjo? 
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2. Bagaimana hubungan antara beban kerja dengan tingkat dehidrasi pada 

pekerja shift pagi bagian Injection Moulding 1 PT.X Sidoarjo? 

3. Bagaimana hubungan antara iklim kerja dengan tingkat dehidrasi pada 

pekerja shift pagi bagian Injection Moulding 1 PT.X Sidoajo? 

4. Bagaimana hubungan antara karakteristik pekerja (umur, masa kerja, 

waktu istirahat dan konsumsi air minum) dengan tingkat dehidrasi 

pada pekerja shift pagi bagian Injection Moulding 1 PT.X Sidoarjo? 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.5.1 Tujuan Umum Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mempelajari iklim 

kerja, beban kerja dan karakteristik pekerja terhadap tingkat dehidrasi 

pekerja shift pagi bagian Injection Moulding 1 PT.X Sidoarjo. 

1.5.2 Tujuan Khusus Penelitian 

1. Mengidentifikasi karakteristik pekerja shift pagi (umur, masa kerja, 

waktu istirahat dan konsumsi air minum) pada bagian Injection 

Moulding 1 PT.X Sidoarjo 

2. Mengukur iklim kerja pada bagian Injection Moulding 1 PT.X Sidoarjo 

3. Mengukur beban kerja pekerja shift pagi pada bagian Injection 

Moulding 1 PT.X Sidoarjo 

4. Mengukur tingkat dehidrasi (berat jenis urin) pekerja shift pagi pada 

bagian Injection Moulding 1 PT.X Sidoarjo 
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5. Mempelajari karakteristik pekerja (umur, masa kerja, waktu istirahat 

dan konsumsi air minum) terhadap tingkat dehidrasi pekerja shift pagi 

pada bagian Injection Moulding 1 PT.X Sidoarjo 

6. Mempelajari iklim kerja terhadap tingkat dehidrasi pekerja shift pagi 

pada bagian Injection Moulding 1 PT.X Sidoarjo 

7. Mempelajari beban kerja terhadap tingkat dehidrasi pekerja shift pagi 

pada bagian Injection Moulding 1 PT.X Sidoarjo 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penilitian ini yaitu manfaat bagi peneliti, manfaat bagi perusahaan 

PT.X Sidoarjo, dan manfaat bagi pembaca. Berikut ini akan dijelaskan 

manfaat dari penelitian ini : 

1.6.1 Manfaat bagi Peneliti 

1. Mengaplikasikan teori yang telah didapat selama perkuliahan terhadap 

kondisi sebenarnya di lapangan. 

2. Memperoleh pengetahuan tentang penentuan tingkat dehidrasi pekerja 

dengan pengukuran berat jenis urin 

3. Memperoleh pengetahuan tentang pengukuran iklim kerja perusahaan 

4. Memperoleh pengetahuan tentang perhitungan beban kerja pada 

pekerja 

5. Mendapat pengalaman dalam penelitian ilmiah serta dapat menjadikan 

acuan pada penelitian lebih lanjut 
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1.6.2 Manfaat bagi Perusahaan PT.X Sidoarjo 

1. Mendapatkan bahan masukan tingkat dehidrasi pekerja shift pagi pada 

bagian Injection Moulding 1 PT.X Sidoarjo 

2. Mendapatkan bahan masukan tentang iklim kerja di bagian Injection 

Moulding 1 PT.X Sidoarjo 

3. Mendapatkan masukan beban kerja pekerja shift pagi di bagian 

Injection Moulding 1 PT.X Sidoarjo 

4. Menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil 

keputusan ataupun menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan 

upaya pengembangan sumber daya manusia, terutama yang berkaitan 

dengan iklim kerja dan status dehidrasi pekerja 

5. Membantu dalam pencapaian tujuan bersama baik perusahaan maupun 

pekerja 

6. Melakukan upaya perbaikan perusahaan dalam pengendalian 

kenyamanan lingkungan kerja 

1.6.3 Bagi Pembaca 

1. Mendapatkan pengetahuan tentang cara penentuan tingkat dehidrasi 

pekerja dengan pengukuran berat jenis urin 

2. Mendapatkan pengetahuan tentang cara pengukuran iklim kerja 

perusahaan 

3. Mendapatkan pengetahuan tentang cara perhitungan beban kerja 

pekerja 
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