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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pengemudi bus adalah kelompok masyarakat pekerja yang memiliki 

peran sangat vital dalam keselamatan lalu lintas. Hal ini dikarenakan pengemudi 

bus memiliki tanggung jawab yang besar terhadap dirinya sendiri, penumpang, 

dan juga pengguna jalan lain. Bagi pengemudi bus, sedikit kesalahan dapat 

berakibat fatal seperti terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berdampak negatif 

yaitu kerugian, baik kerugian berupa materi maupun kerugian non-materi. 

Menurut Suma’mur (2009), kerugian non-materi adalah adanya korban cedera 

seperti luka ringan, luka berat hingga kecacatan, dan bahkan meninggal dunia. 

Sedangkan kerugian materi merupakan dampak yang timbul dari kecelakaan baik 

secara langsung maupun tidak langsung seperti kerusakan, biaya pengobatan 

akibat kecelakaan, hilangnya waktu kerja, dan lainnya. 

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa diluar kesengajaan yang 

terjadinya suatu tubrukan/benturan kendaraan bergerak di jalan yang dapat 

menyebabkan luka ataupun kematian. Peristiwa kecelakaan lalu lintas dapat 

disebabkan oleh 4 (empat) faktor yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor 

jalan, dan faktor lingkungan (Viandany, 2013). Dari keempat faktor penyebab 

kecelakaan ini, faktor manusia merupakan faktor dominan sebagai kausal dari 

berbagai kasus kecelakaan. Data Korlantas Polri tahun 2011 menyebutkan bahwa 

terdapat 94% kasus kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia. Hal ini 

sejalan dengan sebuah studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank 
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(ADB), sekitar 80-90% penyebab kecelakaan adalah karena faktor manusia atau 

human error. Suma’mur dalam bukunya ‘Hygiene Perusahaan dan Kesehatan 

Kerja’ (2009) juga menyatakan bahwa 80-85% kecelakaan disebabkan oleh 

kelalaian dan kesalahan manusia (unsafe human acts dan human error). 

Manusia sebagai penyebab utama kecelakaan, dibedakan menjadi dua 

faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain adalah 

latar belakang pengetahuan, keterampilan, wawasan, pengalaman, logika, kondisi 

kesehatan, kelelahan, stress, gangguan kesehatan, serta tekanan atas permasalahan 

pribadi. Sedangkan untuk faktor eksternal antara lain cuaca, penggunaan alat 

komunikasi, keberadaan alat-alat atau teknologi lain pada kendaraan, dan hal-hal 

lain yang berasal dari luar yang mempengaruhi konsentrasi pengemudi. Salah satu 

penyebab yang dominan dari berbagai kasus kecelakaan adalah karena faktor 

internal dari pengemudi yaitu kelelahan dan gangguan kesehatan (Viandany, 

2013). Menurut Setyawati (2007), seperti yang dikutip oleh Aditya (2010), 

penyebab kecelakaan oleh faktor manusia adalah stress kerja dan kelelahan 

(fatigue), dan kelelahan kerja memberikan kontribusi sebesar 50% terhadap 

terjadinya kecelakaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Michael Speegle (2005) yang menyatakan bahwa kelelahan menyumbangkan 28% 

angka kecelakaan kerja dan merupakan nilai terbesar dari penyebab kecelakaan 

kerja. Oleh karena itu pekerjaan mengemudikan bus mensyaratkan kondisi 

kesehatan yang optimal untuk dapat menjalankan pekerjaannya (Namira dan 

Nurhayati, 2014).  
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Kelelahan merupakan suatu mekanisme perlindungan alamiah tubuh 

untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih lanjut dan membutuhkan 

pemulihan berupa istirahat (Tarwaka, dkk, 2004). Menurut penelitian oleh Aidil 

Rahman dari Universitas Gunadarma, faktor yang diperkirakan dapat 

mempengaruhi terjadinya resiko kelelahan pengemudi antara lain waktu lamanya 

mengemudi, umur, jenis pekerjaannya dan status kesehatan. Resiko paling tinggi 

terhadap kelelahan kerja yang dapat mengakibatkan kecelakaan adalah pada 

pengemudi bus malam jarak jauh. Hal ini perlu diperhatikan khususnya pada 

pengemudi bus malam yang menempuh perjalanan jarak jauh karena mengemudi 

dengan kondisi kesehatan yang tidak baik dapat membahayakan bagi keselamatan 

pengemudi dan penumpangnya (Namira dan Nurhayati, 2014). Perjalanan jarak 

jauh tersebut merupakan kegiatan kerja yang berat dan melelahkan. Kondisi 

duduk yang sangat lama saat melakukan perjalanan juga dapat menjadi sikap 

paksa dan menyebabkan gangguan kesehatan berupa keluhan muskoloskeletal. Itu 

sebabnya kondisi pengendara yang prima sangat diperlukan untuk dapat 

melakukan perjalanan jarak jauh dengan aman. 

Kelelahan dan keluhan muskuloskeletal memiliki berbagai penyebab 

yang saling terkait seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Berbagai penyebab 

inilah yang dinamakan sebagai faktor resiko atau faktor penyebab. Faktor 

penyebab ini dapat diuraikan berdasarkan teori segitiga epidemiologi dengan tiga 

komponen yaitu host, agent, dan environment yang pada setiap komponen saling 

terkait antara satu dengan lainnya. Host merupakan pejamu atau manusia yang 

dapat terkena dampak kesehatan, sedangkan agent merupakan faktor alamiah 
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sebagai pembawa atau faktor penguat dalam kejadian gangguan kesehatan, dan 

environment adalah faktor lingkungan tempat host dan agent berinteraksi. Dalam 

suatu kehidupan ketiga komponen ini selalu ada dan saling terkait.  

Begitu pula dengan kegiatan kerja mengemudikan bus, pengemudi bus 

sebagai host dengan stasiun kerja bus sebagai agent dan lingkungan kerja sebagai 

environment. Apabila interaksi ketiganya berjalan dengan kurang baik dan kurang 

seimbang maka akan terjadi gangguan kesehatan, namun apabila interaksi ketiga 

komponen ini berjalan dengan baik dan seimbang maka pengemudi bus sebagai 

host akan tidak mengalami kelelahan, resiko gangguan kesehatan, dan hasil 

akhirnya adalah selamat sampai tempat tujuan. Melalui penguraian dengan 

pendekatan epidemiologi, faktor yang berhubungan dengan kelelahan dan keluhan 

muskuloskeletal akan lebih mudah diketahui  hubungannya dan dapat dilakukan 

upaya pencegahan yang lebih tepat. 

 Oleh karena itu diperlukan suatu kajian ilmiah terkait faktor yang 

berhubungan dengan kelelahan dan keluhan muskuloskeletal pada pengemudi bus 

malam jarak jauh melalui uraian tiga komponen segitiga epidemiologi untuk 

mengetahui hubungan kelelahan dan dampak gangguan kesehatan pada 

pengemudi bus malam jarak jauh berdasarkan faktor penyebabnya.  

1.2  Identifikasi Masalah 

PO. Restu Mulya adalah salah satu perusahaan otobus yang melayani 

trayek regular jurusan Surabaya-Denpasar dengan kelas bus malam eksekutif. 

Dalam sekali perjalanan, pengemudi bus malam PO. Restu Mulya akan berangkat 

dari tempat asal pukul 17.30 dan akan menempuh jarak lebih dari 400 km dan 
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membutuhkan waktu perjalanan + 10-13 jam perjalanan sehingga akan tiba di 

tempat tujuan sekitar pukul 06.00. Perjalanan jauh dengan waktu tempuh yang 

panjang, disertai kondisi monoton selama perjalanan dan tekanan psikologis akan 

besarnya tanggung jawab pengemudi dapat mengakibatkan kelelahan (Suma’mur, 

1989 dalam Nugraha, 2009). Selama bekerja, pengemudi bus melakukan kerja 

otot statis yang dapat menyebabkan kelelahan dan nyeri karena pekerjaan 

berlangsung sepanjang malam (Tarwaka, dkk, 2004). Kerja otot statis seperti yang 

dilakukan oleh pengemudi bus malam jarak jauh ini adalah merupakan kerja berat 

(strenous) dan mempunyai kebutuhan konsumsi lebih tinggi, energi lebih tinggi, 

dan waktu istirahat yang lebih lama (Suma’mur, 1982; Grandjean, 1993, dalam 

Tarwaka, dkk, 2004). Kerja otot statis dengan waktu yang lama, apabila dilakukan 

dengan sikap paksa dan desain stasiun kerja yang tidak ergonomis akan 

menyebabkan gangguan kesehatan seperti keluhan muskoloskeletal (Tarwaka, 

dkk, 2004).  

Pekerja yang mengalami kelelahan kinerjanya akan menurun dan 

sebaliknya tingkat kesalahan kerja akan semakin meningkat (Nurmianto, 2003 

dalam Aditya 2010). Akibat dari kelelahan kerja pada pengemudi bus dapat 

menyebabkan kecelakaan yang merugikan baik bagi pengemudi, perusahaan, 

pengguna jalan lain dan penumpang yang dilayani. Kelelahan dan keluhan 

muskoloskeletal ini dapat ditekan dengan terlebih dahulu mengetahui faktor 

penyebabnya, seperti perlunya menerapkan gaya hidup sehat bagi pengemudi, 

perlunya menerapkan ergonomi pada stasiun kerja, dan pengkondisian lingkungan 

kerja yang sehat dan optimal. 
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Hal inilah yang mendorong minat peneliti untuk melakukan penilitian 

pada pengemudi bus malam jarak jauh. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

hubungan faktor individu dan stasiun kerja sebagai komponen host dan agent 

pada pekerjaan mengemudikan bus yang berhubungan dengan tingkat kelelahan 

yang dirasakan serta gangguan kesehatan berupa keluhan muskoloskleletal pada 

pengemudi bus malam jarak jauh. 

1.3  Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Hal terpenting yang menjadi permasalahan adalah faktor resiko atau 

faktor penyebab gangguan kesehatan pada pekerja pengemudi bus malam yang 

berhubungan dengan kelelahan dan keluhan muskoloskeletal. Faktor penyebab ini 

akan dikelompokkan berdasarkan tiga komponen segitiga epidemiologi yaitu 

faktor individu sebagai komponen host, dan faktor stasiun kerja sebagai 

komponen agent. Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka perumusan 

masalah di dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah kuat hubungan dari faktor 

penyebab kelelahan dan keluhan muskoloskeletal pada pengemudi bus malam PO. 

Restu Mulya jurusan Surabaya-Denpasar?” 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mempelajari kuat hubungan dari faktor penyebab kelelahan dan keluhan 

muskoloskeletal pada pengemudi bus malam PO. Restu Mulya jurusan Surabaya-

Denpasar. 
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1.4.2  Tujuan Khusus 

1. Mempelajari tingkat kelelahan pengemudi bus malam PO. Restu Mulya 

jurusan Surabaya-Denpasar.  

2. Mempelajari keluhan muskoloskeletal pada pengemudi bus malam PO. 

Restu Mulya jurusan Surabaya-Denpasar. 

3. Mempelajari hubungan individu sebagai faktor host dengan tingkat 

kelelahan dan keluhan muskoloskeletal pada pengemudi bus malam PO. 

Restu Mulya jurusan Surabaya-Denpasar.  

4. Mempelajari hubungan stasiun kerja sebagai faktor agent dengan tingkat 

kelelahan dan keluhan muskoloskeletal pada pengemudi bus malam PO. 

Restu Mulya jurusan Surabaya-Denpasar.  

1.4.3  Manfaat Penelitian 

1. Bagi pengemudi  

Melalui penelitian ini diharapkan pengemudi dapat mengetahui resiko 

kelelahan dan keluhan muskuloskeletal selama bekerja sehingga dapat 

menanggulangi dengan baik agar terhindar dari akibat fatal seperti kecelakaan. 

2. Bagi perusahaan  

Memberikan gambaran tentang tingkat kelelahan dan keluhan 

muskuloskeletal pada pengemudi bus malam PO. Restu Mulya jurusan Surabaya-

Denpasar sehingga dapat ditentukan langkah yang tepat untuk menanggulangi 

gangguan tersebut yang dapat dilakukan baik oleh perusahaan maupun oleh 

pengemudi. 
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3. Bagi pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan 

kebijakan dan membuat peraturan terutama yang berkaitan dengan keselamatan 

lalu lintas dan transportasi publik. 

4. Bagi penulis 

Menerapkan keilmuan yang telah diperoleh di bidang keselamatan dan 

kesehatan kerja terutama terkait faktor yang berkaitan dengan kelelahan dan 

keluhan muskuloskeletal.  
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