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ABSTRAK

Berdasarkan data jamsostek jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia masih tinggi pada
tahun 2009 sebanyak 54.398 kasus, tahun 2010 sebanyak 98.000 kasus, 1.200 kasus di antaranya
meninggal dunia dan tahun 2011 kecelakaan mencapai 99.491 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui Iklim kerja dan pengaruhnya terhadap kondisi kesehatan karyawan bagian sewing di
konvksi II PT. DAN LIRIS Banaran Kabupaten Sukoharjo, kondisi iklim kerja antara konveksi II
yang melebihi NAB dan konveksi IV yang memenuhi NAB. Tingkat kondisi kesehatan karyawan
yang terganggu tentunya memicu terjadinya kecelakaan kerja baik didalam maupun diluar
perusahaan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode survai menggunakan pendekatan
observasi analitik. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan di konveksi II sebagai kasus
sebanyak 76 orang dan karyawan konveksi IV sebagai kontrol 76 orang. Dalam pengambilan sampel
dengan menggunakan teknik Random Sampling. Uji statistik yang digunakan untuk menganalisa data
penelitian ini adalah uji t-test dengan program SPSS 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada
pengaruh iklim kerja yang melebihi NAB terhadap kondisi kesehatan seperti keluarnya kringat yang
berlebih (p < 0,001, t=12,517), rasa haus (p < 0,001, t=3,916), dehidrasi (p= 0,003, t=3,047), rasa
cemas (p < 0,001, t=7,008), tingkat kelelahan (p < 0,001, t=5,751), konsentrasi (p < 0,001, t=4,810)
dan kenyamanan kerja (p < 0,001, t=5,562).

Kata kunci : Iklim kerja, kondisi kesehatan karyawan

ABSTRACT

Based jamsostek's data totals happening job accident Indonesian still tall on year 2009 as much
54.398 cases, year 2010 as much 98.000 cases, 1. 200 cases amongst those pass away and year 2011
accident reach 99.491 cases. This research intent to know job and influence Climate its to condition
of employee health a part sewing at konvksi II. PT. DAN LIRIS Banaran Is Sukoharjo's Regency,
condition of job climate among convection II. one exceeds point floats bounds and convection IV.
which accomplish point floats bounds. Health condition zoom fires an employee that disrupted of
course it trigger its happening good job accident at in as well as firm outboard. This observational
type is quantitative with survai's method utilize analytic observation approaching. Sample in
observational it is fire an employee at convection II. as case as much 76 person and convection
employee IV. as control 76 person. In sample take by use of tech Random is Sampling. Statistical quiz
that is utilized to analyse this research data is quiz t test with SPSS'S program 17. Result
observationaling to point out that there is job climate influence that overshot NAB to condition of
health as issue its sweat which luxuriant (p< 0,001, t=12,517), thirsty taste (p< 0,001, t=3,916),
dehydration (p= 0,003, t=3,047), qualm (p< 0,001, t=7,008), exhaustion zoom (p< 0,001, t=5,751),
concentration (p< 0,001, t=4,810) and job convenience (p< 0,001, t=5,562).

Key word: Job climate, condition of employee health



PENDAHULUAN

Iklim kerja merupakan salah satu faktor fisik yang berpotensi untuk menimbulkan

gangguan kesehatan bagi pekerja bila berada pada kondisi yang ekstrim. Kondisi temperatur

lingkungan kerja yang ekstrim meliputi panas dan dingin yang berada di luar batas

kemampuan manusia untuk beradaptasi. Persoalan tentang bagaimana menentukan bahwa

kondisi temperatur lingkungan adalah ekstrim menjadi penting, mengingat kemampuan

manusia untuk beradaptasi sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun

demikian secara umum kita dapat menentukan batas kemampuan manusia untuk beradaptasi

dengan temperatur lingkungan pada kondisi yang ekstrim dengan menentukan rentang

toleransi terhadap temperatur lingkungan (Suma’mur, 2009).

Masih kurangnya kesadaran dari sebagian masyarakat perusahaan, baik pengusaha

maupun tenaga kerja akan arti pentingnya Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) merupakan

hambatan yang sering dihadapi. Berdasarkan data International Labour Organization (ILO)

2003, ditemuakan bahwa di Indonesia tingkat pencapaian penerapan kinerja K3 di perusahaan

masih sangat rendah. Dari data tersebut ternyata hanya sekitar 2% (sekitar 317 buah)

perusahaan yang telah menerapakan K3. Sedangkan sisanya sekitar 98% (sekitar 14.700

buah) perusahaan belum menerapakan K3 secara baik dalam Tarwaka (2008). Berdasarkan

data Jamsostek, bahwa pengawasan K3 secara nasional masih belum berjalan secara optimal.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah kecelakaan yang terjadi, dimana pada tahun 2008 terjadi

kecelakaan sebanyak 58.600 kasus, tahun 2009 sebanyak 94.398 kasus, tahun 2010 terjadi

sebanyak 98.000 kasus, 1.200 kasus diantaranya mengakibatkan pekerja meninggal dunia dan

tahun 2011 kecelakaan kerja mencapai 99.491 kasus, namum umumnya, kecelakaan kerja

yang terjadi didominasi oleh kecelakaan lalulintas sebanyak 40% kasus (Rudy, 2012).

Menurut Umar Fahmi (2008) menuliskan bahwa iklim kerja mempengaruhi ekosistem,

habitat binatang penular penyakit, bahkan tumbuh kembangnya koloni kuman secara alamiah.

Dengan demikian hubungan antara iklim kerja dengan kejadian penyakit bisa terjadi secara

langsung dan tidak langsung. Efek langsung pemanasan global pada kesehatan manusia

misalnya adalah stress akibat kepanasan yang banyak menimpa bayi, orang lanjut usia dan

buruh-buruh yang melakukan pekerjaan berat secara fisik. Selain itu kenaikan temperatur

lingkungan juga akan memperparah dampak polusi udara diperkotaan dan meningkatkan

kelembapan udara yang berpengaruh terhadap individu dengan penyakit-penyakit kronik

seperti penyakit jantung, asama dan lain sebagainya.



Berdasarkan survai pendahuluan yang di lakuakan di Konveksi II terhadap 32

karyawan , maka didapatkan hasil bahwa karyawan yang mengalami paparan suhu panas 29-

35 ºC di tempat kerja: 1 orang jarang merasakan suhu panas, 10 orang sering merasakan suhu

panas dan 21 orang sering sekali merasakan suhu panas. Karyawan yang mengalami gerah

dan berkeringat ketika bekerja: 27 orang sering mengeluarkan keringat dan 5 orang sering

sekali mengeluarkan keringat. Karyawan yang mengalami dehidrasi di tempat kerja: 3 orang

tidak pernah mengalami dehidrasi, 20 orang jarang mengalami dehidrasi, 7 orang sering

mengalami dehidrasi dan 2 orang sering sekali mengalami dehidrasi. Karyawan yang

mengalami pusing  akibat terpapar panas di tempat kerja: 2 orang tidak pernah merasakan

pusing, 12 orang jarang merasakan pusing, 10 orang sering merasakan pusing dan 8 orang

sering kali merasakan pusing. Karyawan yang mengalami alergi kulit (gatal-gatal, panu,

kadas, kurap) yaitu: 19 orang jarang mengalami alergi kulit, 9 orang sering mengalami alergi

kulit dan 4 orang sering sekali mengalami alergi kulit.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan observasional dengan

menggunakan rancangan studi kasus-kontrol, yaitu untuk menilai kondisi kesehatan

karyawan yang terpapar dan tidak terhadap kondisi lingkungan tertentu di pandang dari

sudut waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2012 pada bagian sewing

di konveksi II dan IV PT. DAN LIRIS Banaran Kabupaten Sukoharjo. Penentuan anggota

sampel dalam penelitian ini menggunakan Random Sampling yaitu pemilihan sampel dengan

menetapkan subjek yang memenuhi kriteria penelitian selanjutnya dilakukan pengambilan

secara acak menggunakan lotre  yang sudah bertuliskan angka pada tempat kerja dan setiap

karyawan memiliki kesempatan yang sama  untuk menjadi sampel dalam penelitian ini,

sehingga jumlah subjek yang sudah ditetapkan terpenuhi. Analisis data dengan menggunakan

perangkat lunak komputer (SPSS 17), dilakukan dengan analisis univariat untuk melihat

gambaran distribusi ferkuensi dari masing-masing variabel penelitian. Sedangkan, analisis

bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel independen dan dependen. Uji

statistik yang digunakan adalah uji T-test Independent dengan derajat kemaknaan 0,05.



HASIL

PT. DAN LIRIS Kelurahan Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo 57193

Jawa Tengah, Indonesia didirikan pada tahun 1974 dan bergerak di bidang Industri textile

terpadu, berikut adalah hasil pengukuran iklim kerja yang kami lakukan:

Tabel 1. Hasil Pengukuran Iklim Kerja Bagian Sewing di Konveksi II dan IV PT. DAN
LIRIS Banaran Kabupaten Sukoharjo.

No TITIK
PENGUKURAN

HASIL PENGUKURAN Hasil
AnalisaSuhu ISBB Beban

Kerja
1. SEWING RUANG KONVEKSI IV

Line 1-2
Jam 09.00 WIB

Suhu Bola 30,4 °C Beban
kerja
sedang

Sesuai
standarSuhu Kering 29,6 °C 25,9 °C

Suhu Basah 26,6 °C
Line 1-2
Jam 13.00 WIB

Suhu Bola 31,0 °C Beban
kerja
sedang

Sesuai
standarSuhu Kering 29,8 °C 26,9 °C

Suhu Basah 25,3 °C
Line 1-2
Jam 15.00 WIB

Suhu Bola 31,0 °C Beban
kerja
sedang

Sesuai
standarSuhu Kering 30,3 °C 26,6 °C

Suhu Basah 24,9 °C
2. SEWING RUANG KONVEKSI II

Line 2-3
Jam 09.00 WIB

Suhu Bola 33,5 °C Beban
kerja
ringan

Sesuai
standarSuhu Kering 33,5 °C 27,7 °C

Suhu Basah 25,4 °C
Line 2-3
Jam 13.00 WIB

Suhu Bola 34,1 °C Beban
kerja
ringan

Tidak
sesui
standart

Suhu Kering 33,9 °C 28,4 °C
Suhu Basah 25,4 °C

Line 2-3
Jam 15.00 WIB

Suhu Bola 33,7 °C Beban
kerja
ringan

Sesuai
standarSuhu Kering 33,7 °C 27,7 °C

Suhu Basah 25,2 °C

Keterangan:

Menurut Grenjen dalam tarwaka (2010) menjelaskan bahwa konsumsi energi sendiri

tidak cukup untuk mengestimasi beban kerja fisik, tetapi juga ditentukan oleh jumlah otot

yang terlibat dan beban statis yang diterima serta tekanan panas dari lingkungan kerja yang

dapat meningkatkan denyut nadi. Sehingga penentuan beban kerja yang saya lakukan adalah

dengan menghitung denyut nadi karyawan di konveksi II sejumlah 10 orang dan didapatkan

hasil denyut nadi permenit (120,125, 135, 120, 120, 150, 143, 115, 130,130) dengan nilai

rerata 128,8 sehingga dalam kategori “beban kerja sedang” dan pada karyawan konveksi IV



(76, 100, 76, 80, 86, 86, 90, 110, 100, 98) dengan nilai rerata 90,2 sehingga dalam kategori

“beban kerja ringan”. Sedangkan Indeks Suhu Basah dan Bola untuk di dalam : ISBB = 0,7

Suhu Basa Alami + 0,3 Suhu Bola, Sedangkan Nilai Ambang Batas Iklim Kerja Indeks Suhu

Basah dan Bola (ISBB) yang diperkenankan berdasarkan Permenakertrans RI Nomor

PER.13/MEN/X/2011.

ANALISIS

A. Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penelitian di PT. DAN LIRIS, jumlah responden untuk kasus

dan kontrol sebanyak 152 responden dengan rincian 76 orang yang terpapar tekanan

panas ditempat kerja bagian sewing di konveksi II (sebagai kasus) dan 76 orang yang

tidak terpapar tekanan panas bagian sewing di konveksi IV (sebagai kontrol). Adapun

karakteristik sampel di PT. DAN LIRIS adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik responden menurut jenis kelamin

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai karakteristik sempel

menurut jenis kelamin disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Distribusi Respon Subjek Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Kasus Kontrol
N % N %

1. Laki-laki
2. Perempuan

10
66

13,2
86,8

8
68

10,5
89,5

Total 76 100 76 100

Hasil penelitian yang disajikan dalam tabel diatas menunjukkan bahwa

distribusi respon subjek laki-laki pada kelompok kasus sebanyak 10 orang (13,2%)

dan perempuan sebanyak 66 orang (86,8%). Sedangkan, karakteristik responden laki-

laki dan perempuan pada kelompok kontrol berbeda dengan kelompok kasus yaitu,

laki-laki sebanyak 8 orang (10,5%) dan perempuan 68 orang (89,5%).

B. Analisis Univariat

Iklim kerja merupakan faktor fisik lingkungan kerja yang berpotensi

menimbulkan gangguan kesehatan karyawan karena terpapar risiko dalam jangka waktu

yang lama di area produksi terutama tekanan panas. Adapun beberapa hal yang dapat

mengganggu kondisi kesehatan karyawan yang berkaitan dengan iklim kerja yang



melebihi nialai ambang batas di bagian sewing konveksi II PT. DAN LIRIS Banaran

Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 3. Analisis Univariat

Variabel Kasus Kontrol
N % N %

Keluarnya Keringat
Tidak pernah
Kadang-kadang
Sering
Sering sekali

0
12
40
24

0
15,8
52,6
31,6

22
48
4
2

28,9
63,2
5,3
2,6

Total 76 100 76 100
Rasa Haus

Tidak pernah
Kadang-kadang
Sering
Sering sekali

0
19
38
19

0
25
50
25

8
39
14
15

10,5
51,3
18,4
19,7

Total 76 100 76 100
Dehidrasi

Tidak pernah
Kadang-kadang
Sering
Sering sekali

14
35
24
3

18,4
46,1
31,6
3,9

27
37
10
2

35,5
48,7
13,2
2,6

Total 76 100 76 100
Rasa Cemas

Tidak pernah
Kadang-kadang
Sering
Sering sekali

0
12
40
24

0
15,8
52,6
31,6

22
48
4
2

28,9
63,2
5,3
2,6

Total 76 100 76 100
Tingkat Kelelahan
Tidak pernah
Kadang-kadang
Sering
Sering sekali

6
32
32
7

7,9
40,8
42,1
9,2

32
30
12
2

42,1
39,5
15,8
2,6

Total 76 100 76 100
Tingkat Konsentrasi
Sangat fokus
Fokus
Kurang fokus
Tidak fokus

12
47
15
2

15,8
61,8
19,7
2,6

38
32
6
0

50
42,1
7,9
0

Total 76 100 76 100
Kenyamanan

Sangat nyaman
Nyaman
Cukup
Kurang

0
59
12
5

0
77,6
15,8
6,6

18
55
3
0

23,7
74,2
3,9
0

Total 76 100 76 100



Tabel di atas, menunjukan bahwa distribusi respon subjek pada kelompok kasus

yang mengeluarkan keringat di tempat kerja, kadang-kadang sebanyak 12 karyawan

(15,8%), sering sebanyak 40 karyawan (52,6%) dan sering sekali sebanyak 24 karyawan

(31,6%). Sedangkan pada kelompok kontrol, karyawan yang tidak pernah sebanyak 22

karyawan (28,9%), kadang-kadang sebanyak 48 karyawan (63,2%), sering sebanyak 4

karyawan (5,3%) dan sering sekali sebanyak 2 karyawan (2,6%). Respon subjek pada

kelompok kasus yang merasakan haus di tempat kerja, kadang-kadang sebanyak 19

karyawan (25%), sering sebanyak 38 karyawan (50%) dan sering sekali sebanyak 19

karyawan (25%). Sedangkan pada kelompok kontrol, karyawan yang tidak pernah

sebanyak 8 karyawan (10,5%), kadang-kadang sebanyak 39 karyawan (51,3%), sering

sebanyak 14 karyawan (18,4%) dan sering sekali sebanyak 15 karyawan (19,7%). Respon

subjek pada kelompok kasus yang mengalami dehidrasi di tempat kerja, tidak perna

sebanyak 14 karyawan (18,4%), kadang-kadang sebanyak 35 karyawan (46,1%), sering

sebanyak 24 karyawan (31,6%) dan sering sekali sebanyak 3 karyawan (3,9%).

Sedangkan pada kelompok kontrol, karyawan yang tidak pernah mengalami sebanyak 27

karyawan (35,5%), kadang-kadang sebanyak 37 karyawan (48,7%), sering sebanyak 10

karyawan (13,3%) dan sering sekali sebanyak 2 karyawan (2,6%). Respon subjek pada

kelompok kasus yang merasakan cemas di tempat kerja, kadang-kadang sebanyak 12

karyawan (15,8%), sering sebanyak 40 karyawan (52,6%) dan sering sekali sebanyak 24

karyawan (31,6%). Sedangkan pada kelompok kontrol, karyawan yang tidak pernah

mengalami sebanyak 22 karyawan (28,9%), kadang-kadang sebanyak 48 karyawan

(63,2%), sering sebanyak 4 karyawan (5,3%) dan sering sekali sebanyak 2 karyawan

(2,6%). Respon subjek pada kelompok kasus yang merasakan kelelahan di tempat kerja,

karyawan yang tidak pernah mengalami sebanyak 6 karyawan (7,9%), kadang-kadang

sebanyak 32 karyawan (40,8%), sering sebanyak 32 karyawan (42,1%) dan sering sekali

sebanyak 7 karyawan (9,2%). Sedangkan pada kelompok kontrol, karyawan yang tidak

pernah mengalami sebanyak 32 karyawan (42,1%), kadang-kadang sebanyak 30

karyawan (39,5%), sering sebanyak 12 karyawan (15,8%) dan sering sekali sebanyak 2

karyawan (2,6%). Respon subjek pada kelompok kasus yang merasakan penyakit kulit di

tempat kerja, karyawan yang sangat fokus sebanyak 12 karyawan (15,8%), fokus

sebanyak 47 karyawan (61,8%), kurang fokus sebanyak 15 karyawan (19,7%) dan tidak

fokus sebanyak 2 karyawan (2,6%). Sedangkan pada kelompok kontrol, karyawan yang

sangat fokus sebanyak 38 karyawan (50%), fokus sebanyak 32 karyawan (42,1%) dan

kurang fokus sebanyak 6 karyawan (7,9%). Respon subjek pada kelompok kasus yang



merasakan lesu di tempat kerja, karyawan yang tidak pernah mengalami sebanyak 7

karyawan (9,2%), kadang-kadang sebanyak 59 karyawan (77,6%), sering sebanyak 8

karyawan (10,5%) dan sering sekali sebanyak 2 karyawan (2,6%). Sedangkan pada

kelompok kontrol, karyawan yang tidak pernah mengalami sebanyak 29 karyawan

(38,2%), kadang-kadang sebanyak 41 karyawan (53,9%), sering sebanyak 2 karyawan

(2,6%) dan sering sekali sebanyak 4 karyawan (5,3%).

Tabel 4. Analisis Bivariat

Uraian N Rerata SD Nilai t
Kondisi Kesehatan
Kasus 76 50,28 5,970 15,412 0,000Kontrol 76 36,61 6,619
Keluarnya Keringat
Kasus 76 3,16 0,674 12,517 0,000Kontrol 76 1,82 0,647
Rasa Haus
Kasus 76 3,00 0,712 3,916 0,000Kontrol 76 2,47 0,931
Dehidrasi
Kasus 76 2,21 0,789 3,047 0,003Kontrol 76 1,83 0,755
Rasa Cemas
Kasus 76 2,16 0,674 7,008 0,000Kontrol 76 1,43 0,596
Tingkat Kelelahan
Kasus 76 2,53 0,774 5,751 0,000Kontrol 76 1,79 0,805
Tingkat Konsentrasi
Kasus 76 2,09 0,667 4,810 0,000Kontrol 76 1,58 0,638
Kenyamanan
Kasus 76 2,29 0,585 3,047 0,003Kontrol 76 1,80 0,490

Kondisi kesehatan karyawan berdasarkan uji t-test, diperoleh nilai p < 0,001

dengana nilai t= 15,412 dan nilai rerata kasus 50,28 > 36,61 maka dapat diketahui bahwa

H0 diterima pada α= 0,05 ada perbedaan kondisi kesehatan karyawan bagian sewing di

konveksi II dan IV PT. DAN LIRIS Banaran Kabupaten Sukoharjo. Dari hasil tersebut

tentunya ada pengaruh iklim kerja terhadap Tingkat Kondisi Kesehatan Karyawan yang

meliputi keluarnya keringat

Tabel 11 menunjukan hasil penelitian mengenai pengaruh iklim kerja terhadap

keluarnya keringat karyawan diperoleh nilai p < 0,001 dengan nilai t= 12,517 dan nilai



rerata kasus 3,16 > 1,82  maka dapat diketahui bahwa H0 diterima pada α= 0,05 ada

perbedaan kondisi kesehatan karyawan bagian sewing di konveksi II dan IV PT. DAN

LIRIS Banaran Kabupaten Sukoharjo. Pengaruh terhadap rasa haus diperoleh nilai p <

0,001 dengan nilai t= 3,916 dan nilai rerata kasus 3,00 > 2,47  maka dapat diketahui

bahwa H0 diterima pada α= 0,05 ada perbedaan kondisi kesehatan karyawan bagian

sewing di konveksi II dan IV PT. DAN LIRIS Banaran Kabupaten Sukoharjo. Pengaruh

terhadap dehidrasi diperoleh nilai p < 0,003 dengan nilai t= 3,047 dan nilai rerata kasus

2,21 > 1,83 maka dapat diketahui bahwa H0 diterima pada α= 0,05 ada perbedaan kondisi

kesehatan pada  karyawan bagian sewing di konveksi II dan IV PT. DAN LIRIS Banaran

Kabupaten Sukoharjo. Pengaruh iklim terhadap rasa cemas karyawan bagian sewing di

konveksi II yang terpapar iklim kerja melebihi nilai NAB memiki nilai rerata lebih besar

di bandingkan konveksi IV yaitu 2,16 > 1,43 dengan nilai t= 7,008 dan diperoleh nilai p

< 0,001 maka dapat diketahui bahwa H0 diterima pada α= 0,05. Pengaruh terhadap

tingkat kelelahan karyawan bagian sewing di konveksi II yang terpapar iklim kerja

melebihi nilai NAB memiki nilai rerata lebih besar di bandingkan konveksi IV yaitu 2,53

> 1,79 dengan nilai t= 5,751 dan diperoleh nilai p < 0,001 maka dapat diketahui bahwa

H0 diterima pada α= 0,05. Pengaruh terhadap tingkat konsentrasi diperoleh nilai p <

0,001 dengan nilai t= 4,810 dan nilai rerata kasus 2,09 > 1,58 maka dapat diketahui

bahwa H0 diterima pada α= 0,05 ada perbedaan tingkat konsentrasi karyawan bagian

sewing di konveksi II dan IV PT. DAN LIRIS Banaran Kabupaten Sukoharjo. Pengaruh

terhadap kenyamanan diperoleh nilai p < 0,001 dengan nilai t= 5,562 dan nilai rerata

kasus 2,29 > 1,80 maka dapat diketahui bahwa H0 diterima pada α= 0,05 ada perbedaan

kenyamanan.

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Iklim Kerja Terhadap Kondisi Kesehatan

Berdasarkan hasil analisa statistik dengan menggunakan uji t-test dapat diketahui

bahwa nilai p < 0,001 sehingga, dapat dinyatakan bahwa ada perbedaan kondisi

kesehatan karyawan bagian sewing di konveksi IV sebagai kontrol dalam kondisi baik

(belum perlu dilakukan tindakan perbaikan) dan pada karyawan bagian sewing di

konveksi II sebagai kasus dalam kondisi cukup sehat (mungkin perlu dilakukan

perbaikan dikemudian hari) pada α= 0,05. Hal ini dapat dibuktikan bahwa nilai rerata

respon subjek kasus lebih besar dibandingkan kontrol yaitu 50,28 > 36,6 dengan nilai t=

15,412.



Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahayu dan Riastuti (2002), suhu

ruangan yang tinggi akan menimbulkan kelelahan akibat kehilangan cairan oleh

penguapan keringat dan terbatasnya panas tubuh pada suhu tinggi juga akan

meningkatkan rasa cemas dan ketidakmampuan berkonsentrasi. Suhu ruangan yang

berlebih mempengaruhi kesehatan tenaga kerja seperti dehidrasi akibat pengeluaran

keringat yang berlebihan sehingga pekerja kehilangan garam natrium, terkena miliaria,

heat stroke, heat cramps dan heat exhoustion.

B. Pengaruh Iklim Kerja Terhadap Tingkat Kondisi Kesehatan

1. Pengaruh Iklim Kerja Terhadap Intensitas Keluarnya Keringat

Berdasarkan hasil analisa statistik dengan menggunakan uji t-test dapat

diketahui bahwa nilai p < 0,001 sehingga, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh

iklim kerja terhadap intensitas keluarnya kringat dan dapat mengganggu kondisi

kesehatan karyawan pada α= 0,05. Hal ini dapat dibuktikan bahwa nilai rerata respon

subjek kasus lebih besar dibandingkan kontrol yaitu 3,16 > 1,82 dengan nilai t=

12,517.

2. Pengaruh Iklim Kerja Terhadap Rasa Haus

Berdasarkan hasil analisa statistik dengan menggunakan uji t-test dapat

diketahui bahwa nilai p < 0,001 sehingga, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh

iklim kerja terhadap rasa haus dan dapat mengganggu kondisi kesehatan karyawan

pada α= 0,05. Hal ini dapat dibuktikan bahwa nilai rerata respon subjek kasus lebih

besar dibandingkan kontrol yaitu 3,00 > 2,47 dengan nilai t= 3,916.

3. Pengaruh Iklim Kerja Terhadap Dehidrasi Pada Karyawan

Berdasarkan hasil analisa statistik dengan menggunakan uji t-test dapat

diketahui bahwa nilai p= 0,003 sehingga, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh

iklim kerja terhadap perasaan dehidrasi dan dapat mengganggu kondisi kesehatan

karyawan pada α= 0,05. Hal ini dapat dibuktikan bahwa nilai rerata respon subjek

kasus lebih besar dibandingkan kontrol yaitu 2,21 > 1,83 dengan nilai t= 3,047.

4. Pengaruh Iklim Kerja Terhadap Rasa Cemas Pada Karyawan

Berdasarkan hasil analisa statistik dengan menggunakan uji t-test dapat

diketahui bahwa nilai p < 0,001 sehingga, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh

iklim kerja terhadap rasa cemas dan dapat mengganggu kondisi kesehatan karyawan

pada α= 0,05. Hal ini dapat dibuktikan bahwa nilai rerata respon subjek kasus lebih

besar dibandingkan kontrol yaitu 2,16  > 1,43 dengan nilai t= 7,008.



5. Pengaruh Iklim Kerja Terhadap Tingkat Kelelahan Pada Karyawan

Berdasarkan hasil analisa statistik dengan menggunakan uji t-test dapat

diketahui bahwa nilai p < 0,001 sehingga, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh

iklim kerja terhadap tingkat kelelahan dan dapat mengganggu kondisi kesehatan

karyawan pada α= 0,05. Hal ini dapat dibuktikan bahwa nilai rerata respon subjek

kasus lebih besar dibandingkan kontrol yaitu 2,53  > 1,79 dengan nilai t= 5,751.

Penelitian ini sejalan dengan Anis Siswatiningsih (2010) menuliskan abahwa

ada perbedaan denyut nadi sebelum dan sesudah bekerja pada iklim kerja panas di

Unit Workshop PT. Indo Acidatama Tbk Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar ”. Hal

tersebut ditunjukkan dengan hasil uji statistik yaitu memiliki nilai p=0,013.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Iwan (2007), bahwa ada

perbedaan tingkat perasaan kelelahan kerja pada suhu dan  bising dibawah NAB

dengan suhu dan bising diatas NAB.

6. Pengaruh Iklim Kerja Terhadap Tingkat Konsentrasi Pada Karyawan

Berdasarkan hasil analisa statistik dengan menggunakan uji t-test dapat

diketahui bahwa nilai p < 0,001 sehingga, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh

iklim kerja terhadap tingkat konsentrasi dan dapat mengganggu kondisi kesehatan

karyawan pada α= 0,05. Hal ini dapat dibuktikan bahwa nilai rerata respon subjek

kasus lebih besar dibandingkan kontrol yaitu 2,09  > 1,58 dengan nilai t= 4,810.

7. Pengaruh Iklim Kerja Terhadap Kenyamanan Kerja Karyawan

Berdasarkan hasil analisa statistik dengan menggunakan uji t-test dapat

diketahui bahwa nilai p < 0,001 sehingga, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh

iklim kerja terhadap intensitas rasa cemas dan dapat mengganggu kondisi kesehatan

karyawan pada α= 0,05. Hal ini dapat dibuktikan bahwa nilai rerata respon subjek

kasus lebih besar dibandingkan kontrol yaitu 2,29  > 1,80 dengan nilai t= 5,562.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Anis Siswatiningsih (2010)

Lingkungan kerja di Unit Workshop PT. Indo Acidatama Tbk dirasakan tidak

nyaman karena panas, hal tersebut terjadi mungkin dari adanya mesin yang

beroperasi, atap ruangan yang terbuat dari seng dan tata letak peralatan yang kurang

teratur.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam  penelitian ini, dapat disimpulakn

bahwa:

1. Ada perbedaan kondisi kesehatan karyawan yang terpapar iklim kerja yang melebihi

NAB  bagian sewing di konveksi II dan yang memenuhi NAB bagian sewing di konveksi

IV (p < 0,001, t= 15,412)

2. Ada pengaruh iklim kerja yang melebihi NAB terhadap intensitas keluarnya kringat yang

berlebih pada karyawan (p < 0,001, t=12,517)

3. Ada pengaruh iklim kerja yang melebihi NAB terhadap rasa haus pada karyawan (p=

0,001, t=3,916)

4. Ada pengaruh iklim kerja yang melebihi NAB terhadap dehidrasi pada karyawan (p=

0,003, t=3,047)

5. Ada pengaruh iklim kerja yang melebihi NAB terhadap rasa cemas pada karyawan (p <

0,001, t=7,008)

6. Ada pengaruh iklim kerja yang melebihi NAB terhadap tingkat kelelahan pada karyawan

(p < 0,001, t=5,751)

7. Ada pengaruh iklim kerja yang melebihi NAB terhadap tingkat konsentrasi pada

karyawan (p < 0,001, t=4,810)

8. Ada pengaruh iklim kerja yang melebihi NAB terhadap kenyamanan kerja karyawan (p <

0,001, t=5,562)

SARAN

1. Bagi Karyawan

Berdasarkan hasi peneltian tersebut, hendaknya Karyawan yang bekerja pada

bagian sewing di konveksi II lebih memperhatikan setiap gejala gangguan kesehatan

seperti rasa haus, dehidrasi, kelelahan, pusing  maupun gejala lainya dan melalakukan

rileksasi, minum dan lapor kepada bagian personalia P3K sehingga tidak terjadi dampak

yang lebih merugikan bagi diri sendiri dan perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan perusahaan melakukan perbaikan

bertahap untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sehingga tidak mengganggu

kesehatan karyawan misalnya:



a. Gangguan kesehatan kringat yang berlebih, rasa haus dan dehidrasi

Mengenakan baju kerja yang mudah menyerap keringat, lap kain untuk

mengelap keringat pada bagian-bagian tubuh yang mengeluarkan keringat berlebih,

menyediaan air minum di tambah sedikit garam dan aliran udara yang baik

sehinggan tempat kerja menjadi sejuk.

b. Gangguan kesehatan rasa cemas

mengalihkan perhatian atau pikiran Anda terhadap hal-hal yang

menyenangkan dan menjauhkan Anda dari rasa cemas berkepanjangan atau cobalah

untuk menemukan hal yang lucu dan menertawakannya.

c. Gangguan kelelahan

Untuk menghindari efek kelelahan setelah aktivitas fisik yang berat yang

dilakukan pada lingkungan kerja yang panas, maka perlu dilakuakan pengaturan jam

kerja 75% kerja (6 jam kerja) dan 25% (2 jam istirahat), tubuh memerlukan istirahat

yang cukup dan tidur sekitar 7 jam sehari.

d. Gangguan konsentrasi

Untuk menghindari penurunan konsentrasi kerja dan memicu terjadinya

kecelakaan maka perusahaan wajib memberikan waktu istirahat bagi karyawan

sebanyak 2 x 1 jam untuk kerja 8 jam/hari.

e. Gangguan kenyamanan

1) Isolasi Sumber Panas Isolasi terhadap benda-benda yang panas akan mencegah

keluarnya panas kelingkungan. Ini dapat dilakukan misalnya dengan memisahkan

mesin yangmengeluarkan panas, membalut pipa-pipa yang panas, dan lainnya

sehingga dapatmengurangi aliran panas yang timbul.

2) Ventilasi Setempat Ventilasi ini bertujuan untuk mengendalikan panas konveksi

yaitu denganmenghisap keluar udara yang panas.

3) Pendinginan Lokal dapat dilakukan dengan pemberian kipas angin maupun AC

jikamemungkinkan.

4) Pengaturan Lama Kerja untuk menghindari terjadinya gangguan kesehatan akibat

terpapar suhu yang tinggi. Lamanya kerja dan istirahat harus disesuaikan dengan

ISBB yang dihadapi oleh pekerja.
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