
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat 

baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap 

orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk itu upaya 

kesehatan bagi tiap individu perlu dijaga dan ditingkatkan di manapun 

individu itu berada, tidak terkecuali di tempat kerja, karena di tempat kerja 

terdapat berbagai macam faktor fisik yang dapat menyebabkan kecelakaan 

kerja dan penyakit akibat kerja. Salah satu faktor fisik yang ada di tempat 

kerja yaitu penerangan. 

Penerangan yang buruk dapat mengakibatkan kelelahan mata dengan 

berkurangnya daya efisiensi kerja, kelelahan mental, keluhan-keluhan pegal 

di daerah mata dan sakit kepala sekitar mata, kerusakan alat penglihatan dan 

meningkatnya kecelakaan. Penerangan yang baik adalah penerangan yang 

memungkinkan tenaga kerja dapat melihat objek yang dikerjakannya secara 

jelas, cepat dan tanpa upaya-upaya yang tidak perlu (Suma’mur, 2009). 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perburuhan No. 7 Tahun 1964, 

tentang syarat-syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan dalam tempat 

kerja, untuk jenis kegiatan pekerjaan yang membedakan barang-barang kecil 

secara sepintas lalu tingkat pencahayaan minimalnya adalah 100 ℓux.  
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PT. Air Mancur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

farmasi yang terletak di Jalan Raya Solo-Sragen Km. 7 Palur Kabupaten 

Karanganyar. Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan di bagian 

pengepakan, tenaga kerja melakukan pekerjaan menyusun obat ke dalam box, 

serta membedakan barang- barang kecil secara sepintas lalu, sehingga 

membutuhkan intensitas penerangan yang sesuai standar yaitu 100 ℓux. Pada 

ruang bagian pengepakan menggunakan penerangan buatan (lampu) dan 

penerangan alami (sinar matahari). Bagian pengepakan di bagi menjadi dua 

ruang yaitu bagian pengepakan salep (penerangan matahari) dan pengepakan 

obat sachet (penerangan lampu).  

Penelitian tentang intensitas penerangan belum pernah dilakukan oleh 

peneliti lain di PT. Air Mancur. Sehingga penelitian ini adalah penelitian 

pertama yang dilakukan oleh peneliti. penelitian ini berjudul : “Pengaruh 

Intensitas Penerangan Terhadap Kelelahan Mata Karyawan di Bagian 

Pengepakan PT. Air Mancur Karanganyar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Apakah ada pengaruh intensitas penerangan terhadap kelelahan mata 

karyawan di bagian pengepakan PT. Air Mancur Karanganyar?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas 

penerangan terhadap kelelahan mata karyawan di bagian pengepakan PT. Air 

Mancur Karanganyar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang akan diperoleh 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi PT. Air Mancur 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai sejauhmana 

pengaruh intensitas penerangan terhadap kelelahan mata karyawan di 

bagian pengepakan PT. Air Mancur Karanganyar.  

2. Bagi Penulis dan Pembaca 

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai wahana dalam memahami tentang 

pengaruh intensitas penerangan terhadap kelelahan mata karyawan pada 

sebuah perusahaan. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau sebagai sumber data/ informasi 

untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan intensitas penerangan 

terhadap kelelahan mata karyawan pada sebuah perusahaan. 

 


