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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya dan pemikiran guna 

menjamin perlindungan terhadap tenaga kerja meliputi berbagai aspek antara lain 

perlindungan keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan 

yang sesuai dengan martabat manusia dan moral bangsa. Tenaga kerja merupakan 

bagian aset terpenting di suatu perusahaan. Tenaga kerja merupakan seseorang 

yang melakukan pekerjaan untuk dapat menghasilkan barang atau jasa. Inovasi 

dan penemuan baru di bidang ilmu dan teknologi yang telah berhasil mendorong 

industrialisasi tidak terlepas dari masalah-masalah yang berkaitan dengan 

keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja.  

Pentingnya menjaga kualitas tenaga kerja akan menjamin kualitas dari 

perusahaan. Hal tersebut perlu diperhatikan guna mendukung tenaga kerja dapat 

bekerja dengan baik, dapat dilakukan melalui aspek kesehatan pada tenaga kerja. 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat memiliki konsekuensi antara lain 

persaingan yang ketat antar perusahaan, sehingga menuntut perusahaan untuk 

berproduksi selama 24 jam (Putro, 2017). 

Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan tahun 2018 angka kecelakaan kerja yang dilaporkan mencapai 

173.105 kasus, data ini meningkat dibanding pada tahun 2017 yang memiliki 

kasus kecelakaan kerja sebanyak 123.041 kasus. Salah satu penyebab kecelakaan 
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kerja adalah pelaksanaan dan pengawasan K3 dan tenaga kerja yang memiliki 

kompetensi rendah (BPJS, 2019). 

Kecelakaan kerja disebabkan beberapa faktor. Di Indonesia, berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Suryaningtyas dan Noeroel (2017), memberikan 

gambaran bahwa sebagian tenaga kerja di PT X Surabaya mengalami kelelahan 

kerja dengan tingkat kelelahan tinggi sebesar 42,90%. Kelelahan kerja merupakan 

salah satu gangguan kesehatan yang dialami oleh tenaga kerja akibat dari kegiatan 

pekerjaan yang dilakukan (Tarwaka, 2004). Kelelahan kerja perlu ditanggulangi 

dengan baik sebab dapat menimbulkan permasalahan lain seperti kehilangan 

efisiensi dalam bekerja, penurunan produktivitas, dan kapasitas kerja serta 

kemampuan kesehatan dan kemampuan pertahanan tubuh yang dapat 

mengakibatkan kecelakaan kerja (Verawati, 2017).  

Menurut International Labour Organization (ILO) menyebutkan bahwa di 

tingkat global, lebih dari 2,78 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat 

kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Selain itu, terdapat sekitar 374 juta cidera 

dan penyakit akibat kerja yang tidak fatal setiap tahunnya, yang banyak 

mengakibatkan absensi kerja (ILO, 2018). Penelitian yang dilakukan International 

Labour Organization (2013), menjelaskan bahwa sampel sebanyak 18.828 

(32,8%) dari 58.118 di antaranya mengalami kelelahan dan berpengaruh pada 

produktivitas kerja. Menurut penelitian pendukung yang lain oleh Lusiana (2013), 

penyebab kelelahan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain usia, jenis 

kelamin, lingkungan kerja, faktor psikologi, beban kerja yang tinggi dan asupan 

makanan yang tidak terpenuhi dapat mempercepat kelelahan pada tenaga kerja. 
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Asupan makanan dapat mempengaruhi ketersediaan energi seseorang. Kebutuhan 

energi bagi tenaga kerja adalah kebutuhan energi atau gizi yang normal ditambah 

dengan kebutuhan energi atau kalori untuk melaksanakan aktivitas dalam 

pekerjaanya (Suma’mur, 2009). 

Setiap aktivitas pekerjaan yang dilakukan merupakan beban yang dapat 

berupa beban fisik maupun beban mental. Beban kerja dipengaruhi dari 

karakteristik pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan dengan kegiatan aktivitas yang 

dominan fisik maka akan cenderung menyebabkan tenaga kerja menerima beban 

kerja fisik yang lebih dominan daripada beban kerja mental (Tarwaka, 2010). 

Kemampuan setiap tenaga kerja berbeda-beda ditentukan oleh berbagai macam 

faktor. Beban kerja dapat menjadi indikator untuk menentukan ketahanan tenaga 

kerja selama bekerja dan bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

Gangguan kesehatan dapat diakibatkan oleh beban kerja yang tidak sesuai dengan 

kemampuan tenaga kerja, hal tersebut dapat menurunkan produktivitas 

(Suma’mur, 2014). 

Pemenuhan asupan gizi bagi perusahaan merupakan bagian dari upaya 

peningkatan derajat kesehatan kerja dan salah satu bentuk penerapan dari 

keselamatan dan kesehatan kerja bagi pelaku industri. Menurut penelitian Putro 

dan Widodo (2017) tentang beban kerja, status gizi dan perasaan kelelahan kerja 

pada pekerja industri kerajinan gerabah di Yogyakarta menyebutkan bahwa ada 

hubungan antara beban kerja dengan perasaan kelelahan kerja dan tidak ada 

hubungan antara status gizi dengan perasaan kelelahan. Serta menurut penelitian 

lain dari Sari dan Lailatul (2017) tentang hubungan kecukupan asupan energi dan 
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status gizi dengan tingkat kelelahan kerja pekerja bagian produksi di PT Multi 

Aneka Pangan Nusantara Surabaya menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan 

antara kecukupan asupan energi dan status gizi dengan tingkat kelelahan kerja 

tenaga kerja. Asupan energi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dapat menjadi 

penyebab dari keadaan gizi buruk. Hal tersebut dapat menurunkan derajat 

kesehatan seseorang, terutama dalam mempermudah terjadinya kelelahan kerja 

(Suma’mur, 2009). 

Ketidakseimbangan asupan gizi, status gizi dan beban kerja yang 

didapatkan tenaga kerja akan menyebabkan masalah pada kelelahan kerja. 

Semakin kurang asupan gizi, semakin kurang baik status gizi dan semakin tinggi 

beban kerja yang diperoleh maka akan semakin tinggi kelelahan kerja pada tenaga 

kerja. Faktor tersebut perlu diidentifikasi dan dianalisis agar perusahaan dapat 

memberikan fasilitas yang tepat untuk meningkatkan derajat kesehatan tenaga 

kerja terhadap kesesuaian asupan gizi dan beban kerja terlaksana dengan baik. 

1.2 Identifikasi Masalah 

PT X merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri manufaktur 

yang memproduksi filter rokok. Terdapat dua kelompok tenaga kerja di PT X 

yaitu tenaga kerja yang bekerja di bagian produksi dan tenaga kerja yang bekerja 

di bagian kantor, dimana pembagian shift tenaga kerja produksi dibagi menjadi 

tiga shift yaitu shift satu mulai bekerja pada pukul 05.45-14.00 WIB, shift dua 

mulai bekerja pukul 14.15-22.00 WIB dan shift tiga mulai bekerja pukul 22.15-

06.00 WIB sedangkan tenaga kerja kantor hanya terdapat satu shift yaitu mulai 

bekerja pada pukul 09.00-17.30 WIB. Total tenaga kerja yang bekerja di bagian 
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produksi berjumlah 235 orang, terbagi di beberapa area meliputi Low Speed (LS), 

High Speed (HS), mono, capsule. Berdasarkan pembagian area tersebut, area kerja 

yang memiliki beban kerja lebih tinggi terletak pada area Low Speed Combiner 

(LS Combiner). Pekerjaan yang dilakukan di area Low Speed Combiner (LS 

Combiner) meliputi pengisian base rod, penggantian pisau, penggantian garniture 

tape, pengisian PVA, cleaning. 

Berdasarkan hasil dokumen di area Low Speed Combiner (LS Combiner) 

PT X, didapatkan hasil medical check up yang menunjukkan hampir sebagian 

besar tenaga kerja memiliki body mass index (BMI) cukup besar yang 

menunjukkan rata-rata BMI sebesar 28,26 yang termasuk dalam kategori obesitas 

menurut WHO-BMI Asia-Pasifik. Besarnya nilai dari BMI tersebut dapat 

disebabkan karena asupan gizi yang kurang tepat atau asupan gizi yang lebih 

besar daripada beban kerja yang dikeluarkan. Hal tersebut dapat menurunkan 

derajat kesehatan tenaga kerja, dan menimbulkan terjadinya kelelahan kerja. 

Dalam kondisi tersebut apabila dibiarkan secara terus-menerus maka dapat 

menimbulkan gangguan kesehatan lainnya pada tenaga kerja.  

Pihak dari perusahaan telah memberikan asupan gizi berupa makan siang 

tanpa snack ataupun selingan yang dikelola pihak catering pada waktu jam 

istirahat. Namun, perusahaan belum pernah melakukan analisis kesesuaian asupan 

gizi dan status gizi pada tenaga kerja berdasarkan beban kerja yang didapatkan 

tenaga kerja. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka diperlukan analisis 

untuk mengetahui tingkat kelelahan kerja pada tenaga kerja di area Low Speed 
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Combiner (LS Combiner). Sehingga dengan adanya penelitian tersebut dapat 

dilakukan upaya atau program pengendalian yang sesuai. 

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Batasan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah peneliti hanya 

membatasi pada faktor yang dapat menyebabkan kelelahan kerja subjektif pada 

tenaga kerja yaitu asupan gizi, status gizi dan beban kerja PT X. Penelitian ini 

dibatasi pada penilaian asupan gizi, pengukuran status gizi, perhitungan beban 

kerja, dan penilaian kelelahan subjektif terhadap tenaga kerja di area Low Speed 

Combiner (LS Combiner) PT X. 

1.3.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka perumusan masalah dari 

peneliti adalah “ Bagaimana gambaran asupan gizi, status gizi dan beban kerja 

dengan kelelahan subjektif tenaga kerja di PT X ? ”. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penilitian  

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis gambaran asupan gizi, status gizi dan beban kerja dengan 

kelelahan subjektif tenaga kerja di bagian produksi area Low Speed Combiner (LS 

Combiner) PT X. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1) Mengidentifikasi dan mengukur kelelahan kerja subjektif pada tenaga 

kerja di area Low Speed Combiner (LS Combiner). 
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2) Mengidentifikasi gambaran asupan gizi pada tenaga kerja di area Low 

Speed Combiner (LS Combiner). 

3) Melakukan penilaian status gizi  berdasarkan IMT dan Lingkar Perut 

(LP) pada tenaga kerja di area Low Speed Combiner (LS Combiner). 

4) Mengukur beban kerja yang diterima tenaga kerja pada area Low Speed 

Combiner (LS Combiner) PT X. 

5) Menganalisis keterkaitan asupan gizi, status gizi dan beban kerja 

dengan kelelahan subjektif di area Low Speed Combiner (LS Combiner) 

PT X. 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

1) Bagi Perusahaan 

Sebagai informasi dan bahan pertimbangan perusahaan dalam 

penentuan kebijakan dan perbaikan prosedur kerja terkait pengelolaan 

sumber daya manusia agar aktivitas pekerjaan yang dilakukan dapat 

disesuaikan dengan kapasitas tenaga kerja, untuk meminimalisir tingkat 

kelelahan kerja akibat asupan gizi dan beban kerja. 

2) Bagi Peneliti 

Penelitian ini berguna dalam pengembangan pengetahuan dan 

pengalaman dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja khususnya 

dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja pada umumnya dan 

kelelahan subjektif  terkait dengan asupan gizi, status gizi dan beban 

kerja, serta dapat mempraktikkan ilmu yang didapatkan dibangku 

perkuliahan pada lingkungan kerja sesunguhnya. 
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3) Bagi Peneliti Lain  

Sebagai bahan tambahan informasi dari hasil penelitian dan diharapkan 

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


