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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tenaga kerja merupakan aset penting dalam perusahaan karena

merupakan faktor penentu keberlangsungan suatu perusahaan. Tanpa adanya

tenaga kerja maka perusahaan tidak dapat melakukan aktivitasnya terutama

perusahaan di bidang padat karya. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas

produksi baik produksi barang ataupun produksi jasa. Maka dari itu perlu

memberi banyak perhatian kepada tenaga kerja sehingga produktivitas tetap

terjaga. Dengan kata lain pengusaha/perusahaan harus menciptakan tempat

kerja yang nyaman dan aman untuk mendukung tenaga kerja dalam bekerja.

Tenaga kerja di pengaruhi banyak faktor dalam melakukan

pekerjaannya. Dalam ilustrasi beberapa faktor yang mempengaruhi

produktivitas, kelelahan kerja (objektif dan subjektif) merupakan salah satu

faktor yang mempengaruhi performasi kerja dan pada akhirnya mempengaruhi

produktivitas kerja (Tarwaka, 2004).

Kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh

terhindar dari kerusakan yang lebih lanjut sehingga akan terjadi pemulihan

kondisi tubuh setelah dilakukan istirahat (Tarwaka, 2004). Kelelahan diartikan

menurunnya efisiensi dan berkurangnya ketahanan tubuh untuk bekerja

(Suma’mur, 2009).

Kelelahan kerja banyak terjadi di banyak perusahaan, bahkan dalam

survei di USA kelelahan ini merupakan problem terbesar, 24% seluruh orang
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dewasa yang datang ke poliklinik menderita kelelahan. Data serupa juga

terlihat pada survei di Inggris yang menyatakan bahwa 25% wanita dan 20%

laki-laki mengeluh bahwa mereka selalu merasa lelah. Kelelahan kerja juga

terbukti memberikan kontribusi lebih dari 60% dalam kejadian kecelakaan

kerja di tempat kerja (Setyawati, 2010).

Survei di negara maju melaporkan bahwa 10-50% penduduk

mengalami kelelahan. Prevalensi kelelahan sekitar 20% diantara pasien yang

datang ke pelayanan kesehatan (Silaban, 1998, dalam Putri, 2008). Data dari

ILO menyebutkan hampir setiap tahun sekitar dua juta pekerja meninggal

dunia karena kecelakaan kerja yang disebabkan oleh faktor kelelahan.

Penelitian tersebut menyatakan 58.115 sampel, 32,8% diantaranya atau sekitar

1.828 sampel menderita kelelahan. Penelitian mengenai kecelakaan

transportasi yang dilakukan di New Zealand antara tahun 2002 dan 2004

menunjukkan bahwa dari 134 kecelakaan fatal, 11% diantaranya disebabkan

faktor kelelahan dan dari 1.703 cidera akibat kecelakaan, 6% disebabkan oleh

kelelahan pada operator (Baiduri, 2008, dalam Putri, 2008).

Berdasarkan data tentang kecelakaan kerja yang tercatat di Kompas

pada tahun 2004, di Indonesia setiap hari rata-rata terjadi 414 kecelakaan

kerja, 27,8% diantaranya disebabkan oleh kelelahan yang cukup tinggi. Lebih

kurang 9,5% atau 39 orang mengalami cacat. Data kecelakaan dari sumber

yang dikeluarkan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional di sektor

listrik (PLN) mencatat terjadi 1.458 kasus kecelakaan dan salah satu

penyebabnya adalah faktor kurangnya konsentrasi pekerja karena kelelahan
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(Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Dirjen Pembinaan

Pengawasan Ketenagakerjaan, 2004, dalam Putri 2008).

Kelelahan diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu kelelahan otot dan

kelelahan umum. Kelelahan otot merupakan tremor pada otot/perasaan nyeri

pada otot. Sedangkan kelelahan umum biasanya ditandai dengan

berkurangnya kemauan untuk bekerja yang disebabkan oleh karena monotoni,

intensitas dan lamanya kerja fisik, keadaan lingkungan, sebab mental, status

kesehatam dan keadaan gizi (Grandjean, 1993, dalam Tarwaka, 2004).

Setyawati (2010) menyatakan beban kerja yang diberikan pada pekerja perlu

disesuaikan dengan kemampuan psikis dan fisik pekerja yang bersangkutan.

Karena dapat berpengaruh terhadap terjadinya kelelahan kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Efifana (2010) di UD. Lantai Mas

Bojonegoro terhadap tenaga kerjanya mendapatkan hasil bahwa sebagian

besar tenaga kerja yang mengalami kelelahan adalah tenaga kerja perempuan

sebanyak 23 orang (95,8%). Hal ini dikarenakan kemampuan fisik perempuan

lebih rendah dari laki-laki.

Berdasarkan hasil penelitian Atiqoh (2013) terhadap pekerja konveksi

bagian penjahitan di CV. Aneka Garment Gunungpati Semarang diketahui

bahwa terdapat hubungan antara usia dengan kelelahan kerja. Sebagian besar

tenaga kerja pada kelompok umur lebih dari 40 tahun mengalami kelelahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwindasari (2013) di PT. Charoen

Pokphand Indonesia Krian di bagian packing mendapatkan hasil bahwa

terdapat hubungan tingkat sedang, antara tingkat pendidikan dengan kelelahan
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kerja. Nilai korelasi yang didapatkan adalah negatif menunjukkan bahwa

hubungan tingkat pendidikan dengan kelelahan kerja merupakan hubungan

yang berlawanan. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin rendah

terjadinya kelelahan.

Dalam penelitian Atiqoh (2013) terhadap pekerja konveksi bagian

penjahitan di CV. Aneka Garment Gunungpati Semarang diketahui bahwa

beban kerja memiliki hubungan dengan kelelahan kerja. Hasil penelitian

menunjukkan sebagian besar (67,7%) beban kerja pekerja bagian penjahitan

diperlukan perbaikan dalam pembebanan kerja.

Dalam penelitian Herusasongko (2012) diketahui status gizi memiliki

pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kejadian kelelahan kerja pada

pekerja PT. Apac Inti Corpora departemen weaving, dengan nilai 0,175. Pada

pekerja dengan status gizi lebih membutuhkan kalori lebih besar untuk

melakukan pekerjaan. Energi yang dihasilkan terhambat karena keterbatasan

oksigen yang disediakan oleh jantung dan paru-paru yang akhirnya

menurunkan kemampuan dan ketahanan tubuh.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyawati tentang hubungan stres akut

dan kronis dengan perasaan kelelahan kerja dan waktu reaksi, didapatkan

kesimpulan bahwa stres kronis berpengaruh terhadap perasaan kelelahan kerja

pada urutan pertama (Setyawati, 2010).

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian

terhadap faktor yang berhubungan dengan kejadian kelelahan kerja pada

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HUBUNGAN KARAKTERISTIK INDIVIDU, BEBAN KERJA, 
STATUS GIZI, DAN STRESS KERJA DENGAN KELELAHAN KERJA (Studi Pada Pekerja EEN Production)

NGASDIANTO



5

pekerja konveksi meliputi karakteristik individu, beban kerja, stres kerja, dan

status gizi.

1.2 Identifikasi Masalah

Industri konveksi adalah perusahaan yang memproduksi pakaian jadi

untuk pria, wanita, anak-anak, maupun dewasa. Jenis pakaian yang diproduksi

juga bermacam-macam misalnya pakaian olahraga, pakaian seragam, kaos

partai dan lain-lain. Industri konveksi merupakan industri pembuatan pakaian

skala kecil. Peralatan yang digunakan pada industri konveksi misalnya mesin

potong, mesin jahit, setrika, jarum jahit, kursi kerja, meja setrika, meja

pengepakan. Konveksi merupakan industri padat karya, sehingga tenaga kerja

adalah penggerak berjalannya perusahaan konveksi. Sebagian besar atau

bahkan seluruh kegiatan produksi terdapat kegiatan tenaga kerja. Sehingga

untuk meningkatkan produktivitas maka perusahaan/pengusaha harus

memperhatikan aspek manusianya, karena merupakan faktor yang paling

berpengaruh dalam produktivitas.

Dalam aspek manusia faktor yang mempengaruhi produktivitas salah

satunya adalah kelelahan kerja. Dalam industri konveksi kelelahan kerja dapat

disebabkan peralatan yang kerja yang tidak ergonomis, pekerjaan yang

monoton, membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi, pengulangan kerja yang

tinggi pada satu jenis otot, berinteraksi dengan benda tajam seperti jarum,

gunting, dan pisau potong, terjadi paparan panas pada penyetrikaan, banyak

debu serat dan aroma khas kain, terpapar kebisingan, getaran, panas dari

mesin jahit dan lainnya (Amalia , 2007, dalam Umyati, 2010 )
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Hasil subjective self rating test dari Industrial Fatigue Research

Commite (IFRC) dengan kuisioner yang dapat mengukur tingkat kelelahan

secara subjektif diketahui sebanyak 70% penjahit mengalami kelelahan kerja

secara subjektif (Umyati, 2010).

Berdasarkan hasil studi tersebut dapat disimpulkan bahwa kelelahan

kerja merupakan masalah yang cukup penting, karena kelelahan pada pekerja

memiliki kemungkinan yang besar untuk terjadi kecelakaan kerja karena

turunnya konsentrasi kerja dan naiknya kesalahan dalam bekerja. Hal tersebut

tentunya akan mengakibatkan penurunan produktivitas kerja yang akhirnya

dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

1.3 Pembatasan masalah

Banyak faktor yang berhubungan dengan kejadian kelelahan kerja.

Dikarenakan ketidak mampuan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap

semua variabel yang ada, maka pada penelitian ini peneliti membatasi

variabel penelitian yaitu karakteristik individu, beban kerja, stres kerja, dan

status gizi dengan kelelahan kerja pekerja konveksi di EEN Production yang

berlokasi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

1.4 Rumusan masalah

Dari batasan masalah maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu

apakah terdapat hubungan karakteristik individu, beban kerja, stres kerja, dan

status gizi dengan kelelahan kerja pada pekerja konveksi di EEN Production.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan umum
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Menganalisis hubungan karakteristik individu, beban kerja, status gizi,

dan stres kerja dengan kelelahan kerja pekerja konveksi di EEN

Production

1.5.2 Tujuan Khusus

a. Mengidentifikasi karakteristik pekerja konveksi di EEN

Production menurut jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan

b. Mengidentifikasi beban kerja pada pekerja konveksi di EEN

Production

c. Mengidentifikasi waktu kerja dan waktu istirahat pada pekerja

konveksi di EEN Production

d. Mengidentifikasi status gizi pada pekerja konveksi di EEN

Production

e. Mengidentifikasi stres kerja pada pekerja konveksi di EEN

Production

f. Mengidentifikasi kelelahan kerja pada pekerja konveksi di EEN

Production

g. Menganalisis hubungan karakteristik pekerja menurut jenis

kelamin, usia, dan tingkat pendidikan dengan kelelahan kerja pada

pekerja konveksi di EEN Production

h. Menganalisis hubungan beban kerja dengan kelelahan kerja pada

pekerja konveksi di EEN Production

i. Menganalisis hubungan waktu kerja dan waktu istirahat dengan

kelelahan kerja pada pekerja konveksi di EEN Production
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j. Menganalisis hubungan status gizi dengan kelelahan kerja pada

pekerja konveksi di EEN Production

k. Menganalisis hubungan stres kerja dengan kelelahan kerja pada

pekerja konveksi di EEN Production

1.5.3 Manfaat Penelitian

a. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan tentang kelelahan kerja dan pengalaman

berinteraksi dengan lingkungan kerja secara nyata. Serta

mengaplikasikan teori yang telah didapatkan dari perkuliahan.

b. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

informasi/masukan kepada perusahaan mengenai tingkat kelelahan

kerja yang dialami oleh tenaga kerja, dalam upaya meningkatkan

produktivitas kerja

c. Bagi fakultas

Sebagai tambahan penelitian pada bidang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja khususnya dalam hal kelelahan kerja

d. Bagi peneliti lain

Dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan pertimbangan untuk

penelitian yang akan datang
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