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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Permintaan listrik nasional dari tahun ke tahun terus mengalami 

kenaikan, mulai dari permintaan listrik untuk sektor rumah tangga, industri, 

bisnis, sosial, gedung kantor pemerintahan dan penerangan jalan umum. 

Dalam laporan statistik tahunan yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) 

Tahun 2013, jumlah energi listrik terjual pada tahun 2013 sebesar 187.541 

GWh, meningkat 7,79% dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah pelanggan, 

pada akhir 2013 tercatat sebesar 53.996.208 pelanggan, meningkat 8,44% dari 

akhir tahun 2012. Pada awal tahun 2015, pemerintah telah berkomitmen akan 

membangun pembangkit baru dengan total kapasitas 35.000 MW dalam lima 

tahun mendatang serta menyelesaikan 7.000 MW on pipeline. Selain 

membangun pembangkit baru demi memenuhi kebutuhan listrik nasional, 

pemerintah melalui BUMN menunjuk PT PLN (Persero) untuk 

mempertahankan daya mampu sebesar 29.010,77 MW yang dihasilkan oleh 

unit pembangkitan yang tergabung dalam PT PLN (Persero) Holding 

Company. 

Dalam proses produksi energi kelistrikan nasional, PT PLN (Persero) 

mempunyai anak perusahaan yang bergerak dalam bidang unit pembangkitan 

energi listrik melalui berbagai macam pembangkitan seperti PLTA, PLTU, 

PLTG, PLTGU, PLTP, PLTD, PLT Surya dan PLT Bayu dengan persentase 
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produksi paling besar dihasilkan oleh unit pembangkit listrik tenaga uap 

(PLTU) sebesar 45,47% dan unit pembangkit listrik tenaga gas uap sebesar 

(PLTGU) 25,77%.   

Pada proses produksi energi listrik di setiap unit pembangkitan (power 

plant) tak lepas dari peran manusia sebagai komponen biologis dan aset 

perusahaan. Aktivitas kerja yang dilakukan untuk menunjang sistem tersebut 

melibatkan aktifitas kerja fisik dan mental. Maka dalam setiap aktivitasnya 

tenaga kerja dituntut untuk selalu dalam kondisi siap bekerja. Dalam proses 

operasionalnya, energi listrik dan kestabilan produksinya diawasi dan 

dikendalikan oleh operator melalui ruang kendali operasi (central control 

room). Dalam pekerjaannya, operator central control room dituntut mampu 

melaksanakan pekerjaan baik yang bersifat teknikal maupun manajerial. Disisi 

lain, pekerjaan atau aktivitas yang terdapat di ruang kendali (central control 

room) juga menuntut konsentrasi, kewaspadaan, serta kecepatan respon yang 

tinggi. 

Data kecelakaan kerja yang dikeluarkan oleh Dewan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) di sektor energi listrik (PLN), tercatat 1458 

kasus kecelakaan yang beberapa penyebabnya adalah faktor berkurangnya 

konsentrasi akibat kelelahan, kondisi atau lingkungan kerja yang tidak aman 

dan perilaku pekerjaan yang tidak aman (Departemen Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi RI, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, 2004 

dalam Putri, 2008). 
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Seorang operator central control room mempunyai tugas memastikan 

kemampuan unit pembangkit (power plant) untuk beroperasi secara kontinyu, 

handal, aman dan berkesinambungan tanpa adanya gangguan. Kondisi 

lingkungan pekerjaan yang tidak aman (unsafe condition) dapat menimbulkan 

berbagai macam permasalahan. Lingkungan kerja unit pembangkitan yang 

meliputi mesin-mesin dengan intensitas kebisingan yang tinggi dapat 

menimbulkan gangguan pendengaran auditori akibat bising dengan terpajan 

bising yang  keras dalam jangka waktu cukup lama. Bising dengan intensitas 

tinggi juga dapat merusak koklea telinga dalam sehingga mengganggu fungsi 

pendengaran pekerja, sedangkan kerusakan yang ditimbulkan pada saraf 

vestibuler di telinga dalam dapat menyebabkan gangguan keseimbangan 

terhadap pekerja (Bashiruddin et al., 2012). 

Pada area PLTU misalnya, terdapat berbagai macam peralatan utama 

yang mempunyai intensitas kebisingan tinggi, seperti pada BFP Area (Boiler 

Feed Pump) memiliki intensitas kebisingan antara 95-96 dBA dan Burner 

Area (Boiler) yang memiliki intensitas kebisingan 87-92 dBA. Menurut 

Bashiruddin dan Soetirto, I (2012) apabila pekerja melakukan pekerjaan di 

tempat dengan kebisingan tinggi seperti ini dalam jangka waktu yang lama 

tanpa memakai APT (Alat Pelindung Telinga) dan memperhatikan waktu yang 

aman untuk bekerja, maka dapat menyebabkan gangguan pendengaran baik 

yang bersifat auditori maupun non auditori. 

Tuntutan pekerjaan yang mengharuskan operator selalu dalam kondisi 

kerja optimal serta dengan konsentrasi yang tinggi dalam melaksanakan job 
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description meliputi monitoring, operating, dan controlling proses operasi dari 

sistem yang terkomputerisasi (VDT) rata-rata dengan durasi kerja bekerja 

didepan komputer selama 2-6 jam perhari dapat menyebabkan keluhan 

subyektif kelelahan mata. Keluhan ini timbul sebagai akibat dari kondisi mata 

yang dipaksa selalu berakomodasi maksimal dan tetap terjaga. Menurut 

penelitian Shiozowa (2006) dalam Evi (2011) kelelahan mata merupakan 

akibat dari ketegangan pada mata dan disebabkan oleh penggunaan indera 

penglihatan dalam bekerja yang memerlukan kemampuan untuk melihat 

dalam jangka waktu yang lama dan biasanya disertai dengan kondisi 

pandangan yang tidak nyaman, sehingga banyak penyakit yang dapat 

menyerang mata dan menyebabkan gangguan penglihatan atau kelainan 

refraksi mata. Sejumlah peneliti telah menunjukkan bahwa gejala penglihatan 

muncul pada 75-90% pengguna komputer (Occupational Safety and Health, 

2014). 

Operator central control room memiliki tugas jabatan dan hubungan 

kerja yang menuntut kinerja prima secara kontinyu baik dari segi kuantitas 

maupun kualitas yang dapat menjadi sumber stresor kerja bagi operator. Disisi 

lain, pengguna komputer juga memiliki risiko tinggi mengalami stres kerja, 

dimana menurut penelitian yang dilakukan oleh The National Institute of 

Occuaptional Safety and Health (2004) operator yang bekerja dengan 

menggunakan komputer, memiliki tingkat stres yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pekerjaan lain. Beberapa studi terakhir menyimpulkan 

bahwa setiap tahunnya kasus stres kerja di Indonesia meningkat dengan cepat 
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dan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti masalah sosial, 

emosional, psikologis dan masalah-masalah yang berhubungan dengan 

kesehatan. Stres sendiri merupakan suatu bentuk respon atau tanggapan 

seseorang baik secara fisik maupun mental terhadap suatu perubahan di 

lingkungan yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. 

Terdapat banyak faktor yang dapat meyebabkan stres. Masalah stres yang 

tidak segera diatasi dapat menimbulkan masalah kerja yang serius sehingga 

dapat mempengaruhi performance tenaga kerja. Data yang diperoleh pada 

tahun 2007/2008 di Great Britain (Britania Raya) menunjukkan telah terjadi 

kehilangan jam kerja akibat stres kerja mencapai 34 juta jam kerja atau setara 

dengan 1,4 hari per pekerja. Jika hal ini terus dibiarkan, maka dapat 

mempengaruhi stabilitas dan produktivitas pekerja menurun sehingga 

berakibat buruk pada kinerja perusahaan. 

1.2 Identifikasi Masalah 

PT PJB Unit Pembangkitan Gresik merupakan salah satu anak 

perusahaan yang termasuk dalam PT PLN (Persero) Holding Company, 

bergerak di bidang jasa unit pembangkitan, operasi dan pemeliharaan serta 

engineering procurement and construction (EPC) yang terdapat di daerah 

Gresik, Provinsi Jawa Timur. 

Pelaksanaan proses produksi energi listrik di PT PJB Unit Pembangkitan 

Gresik dilakukan oleh operator central control room (CCR) dengan tugas 

jabatan utama mengoperasikan, memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi 
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proses operasi unit pembangkitan dari pusat kendali (central control room) 24 

jam per hari.  

Disisi lain, operator central control room juga dihadapkan pada 

lingkungan kerja yang memiliki intensitas kebisingan yang tinggi, seperti pada 

area PLTU yang memiliki rata-rata intensitas kebisingan 91,3 dBA dan pada 

area PLTGU memiliki rata-rata intensitas kebisingan 88,9 dBA yang dapat 

mengakibatkan gangguan pendengaran (auditori). Kemudian terkait dengan 

proses operating, monitoring, dan controlling sistem unit pembangkitan yang 

dipantau dan diawasi melalui Video Display Terminal (VDT) dan panel-panel 

indikator secara terus menerus (kontinyu) yang menuntut mata dalam keadaan 

waspada dan berakomodasi maksimal dapat mengakibatkan keluhan subyektif 

kelelahan mata. Operator begilir central control room juga memiliki tugas, 

tanggung jawab, dan hubungan pekerjaan meliputi koordinasi tugas dengan 

operator lokal dalam rangka mengoperasikan peralatan utama dan peralatan 

bantu unit pembangkitan agar tercapai kualitas dan efisiensi operasi unit 

pembangkit, dengan tuntutan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang tinggi dan 

handal dapat menjadikan sumber stresor bagi operator. 

PT PJB Unit Pembangkitan Gresik memiliki kewajiban untuk selalu 

menyediakan listrik 24 jam per hari dan memberlakukan shift kerja pada 

operator bergilir central control room baik pada unit PLTU maupun PLTGU 

secara bergantian dengan ketentuan yang sama. Hasil studi pendahuluan pada 

beberapa operator dari kedua unit pembangkitan (PLTU dan PLTGU) banyak 

ditemui keluhan dan hambatan-hambatan dalam pekerjaannya. Mereka merasa 
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seperti kesulitan fokus, penglihatan kabur atau terbayang, mata mengantuk, 

jenuh, telinga berdenging, gangguan pendengaran, kepala terasa berat, beban 

kerja yang terasa berat, sensitif dan tidak jarang bersikap emosional. 

Dengan hasil identifikasi masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai perbedaan gangguan pendengaran (auditori), 

keluhan subyektif kelelahan mata, dan stres kerja antara operator bergilir 

central control room PLTU dengan PLTGU PT PJB Unit Pembangkitan 

Gresik. 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Penelitian ini ditujukan untuk meneliti perbedaan gangguan pendengaran 

(auditori), keluhan subyektif kelelahan mata, dan stres kerja antara operator 

bergilir central control room PLTU dengan PLTGU di PT PJB Unit 

Pembangkitan Gresik di semua shift kerja. Sehubungan dengan banyak faktor 

yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran (auditori), keluhan kelelahan 

mata, dan stres kerja, peneliti membatasi masalah mengenai subyek yang 

diteliti adalah operator central control room dengan sistem shift. Sistem shift 

kerja operator CCR dibagi menjadi 3 bagian, yakni pagi (07.30-15.30), sore 

(15.30-22.30) dan malam (22.30-07.30). Pada gangguan pendengaran 

(auditori) yang diteliti meliputi kejadian tinitus (telinga berdenging), 

gangguan pendengaran (auditori) dari hasil medical check-up tentang 

audiometri, pemakaian APT, dan intensitas pajanan kebisingan. Selanjutnya 

pada keluhan subyektif kelelahan mata obyek yang diteliti adalah usia, jenis 

kelamin, masa kerja, tingkat pendidikan, status perkawinan, durasi kerja 
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penggunaan alat, intensitas pencahayaan, gangguan penglihatan (refraksi 

mata) dan keluhan subyektif kelelahan mata dengan menggunakan kuesioner. 

Kemudian untuk stres kerja, variabel stresor kerja yang diteliti meliputi 

ketidakjelasan peran (role ambiguity), konflik peran (role conflict), beban 

kerja berlebih kuantitatif (overload quantitative), beban kerja kualitatif 

(overload qualitative), pengembangan karir (career development) dan 

tanggung jawab terhadap orang lain (responsibility for people). 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka rumusan 

masalahnya adalah “Adakah perbedaan gangguan pendengaran (auditori), 

keluhan subyektif kelelahan mata dan stres kerja antara operator bergilir 

central control room PLTU dan PLTGU di PT PJB Unit Pembangkitan 

Gresik?” 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Menganalisis perbedaan gangguan pendengaran (auditori), keluhan 

subyektif kelelahan mata dan stres kerja antara operator bergilir central 

control room PLTU dan PLTGU di PT PJB Unit Pembangkitan Gresik. 

1.4.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi gangguan pendengaran (auditori) pada operator 

bergilir central control room  PLTU dan PLTGU di PT PJB Unit 

Pembangkitan Gresik; 
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2. Mengidentifikasi keluhan subyektif kelelahan mata pada operator 

bergilir central control room  PLTU dan PLTGU di PT PJB Unit 

Pembangkitan Gresik; 

3. Mengidentifikasi tingkat stres kerja pada operator bergilir central 

control room  PLTU dan PLTGU di PT PJB Unit Pembangkitan 

Gresik; 

4. Menganalisis perbedaan gangguan pendengaran (auditori) pada 

operator bergilir central control room PLTU dan PLTGU di PT PJB 

Unit Pembangkitan Gresik; 

5. Menganalisis perbedaan keluhan subyektif kelelahan mata pada 

operator bergilir central control room  PLTU dan PLTGU di PT PJB 

Unit Pembangkitan Gresik; 

6. Menganalisis perbedaan tingkat stres kerja pada operator bergilir 

central control room PLTU dan PLTGU di PT PJB Unit 

Pembangkitan Gresik. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah khasanah 

pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang K3 (Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja) khususnya terkait dengan keluhan subyektif kelelahan 

mata, gangguan pendengaran (auditori) dan stres kerja. 
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2. Bagi pekerja 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pekerja, 

khususnya untuk lebih memperhatikan faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi keluhan subyektif kelelahan mata, gangguan pendengaran 

(auditori) dan stres kerja. 

3. Bagi perusahaan 

Dapat dijadikan sebagai masukan untuk perusahaan sebagai upaya 

continuous improvement (perbaikan berkelanjutan) khususnya dalam 

penanggulangan terhadap gangguan pendengaran (auditori), keluhan 

subyektif kelelahan mata, dan stres kerja dan upaya pengendaliannya pada 

pekerja. 
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