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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 guna mewujudkan manusia dan masyarakat 

Indonesia yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materil maupun 

spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan ditujukan untuk peningkatan, 

pembentukan, dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. 

Kebijakan yang mendorong tercapainya pembangunan ketenagakerjaan adalah 

perlindungan tenaga kerja (Budiono,dkk, 2003). 

Perkembangan perindustrian di Indonesia sudah dirasakan pada saat 

ini. Dengan adanya perkembangan industri yang begitu pesat maka tidak 

dapat dipungkiri bahwa peristiwa tersebut akan menimbulkan dampak bagi 

kehidupan manusia baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak 

positif yang dapat dirasakan adalah kondisi negara yang mengalami kemajuan 

dan dapat bersaing dengan negara lain, pertumbuhan ekonomi yang terus 

meningkat serta penyediaan lapangan pekejaan. Sedangkan dampak negatif 

yang dapat dirasakan yaitu terjadinya polusi udara akibat dari asap pabrik, 

kondisi lingkungan yang tercemar seperti temperatur suhu udara yang panas, 

limbah dan lain sebagainya. Perlindungan tenaga kerja meliputi aspek yang 

cukup luas yaitu perlindungan keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral 
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kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral bangsa. 

Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan dan 

meningkatkan derajad kesehatan para pekerja (Suma’mur, 1996). 

 Masih kurangnya kesadaran dari sebagian masyarakat perusahaan, 

baik pengusaha maupun tenaga kerja akan arti pentingnya Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) merupakan hambatan yang sering dihadapi. 

Berdasarkan data International Labour Organization (ILO) 2003, ditemukan 

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 menerapkan K3. Sedangkan sisanya sekitar 

98% (sekitar 14.700 buah) perusahaan belum menerapakan K3 secara baik. 

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 2003 terjadi kecelakaan sebanyak 105.846 

kasus, tahun 2004 sebanyak 95.418 kasus, tahun 2005 terjadi sebanyak 

96.081 kasus dan 2006 terjadi kecelakaan 70.069 kasus kecelakaan kerja dan 

sepanjang tahun 2007 terjadi kecelakaan kerja sebanyak  65.474 kejadian. 

Angka tersebut tentunya masih sangat fantastis dan dapat dijadikan tolak ukur 

pencapaian kinerja K3  (Tarwaka, 2008). 

  Area-area berbahaya dari operasional mesin dan peralatan kerja di 

tempat kerja perlu dikenali dengan baik. Dengan demikian sumber bahaya 

dari mesin-mesin dan alat kerja yang potensial mengakibatkan kecelakaan 

terdapat (major hazard) di tempat kerja. Bahkan terdapat data yang 
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menunjukan bahwa 8 dari 10 tempat kerja mengandung potensi bahaya besar 

dan 1 dari 4 cidera yang terjadi di tempat kerja melibatkan peralatan mesin 

mekanik. Resiko pemaparan terhadap bagian-bagian yang berbahaya terjadi 

selama; operasi, pengujian, pelumasan atau lubrikasi dan pada saat 

pemeliharaan yang belum berpusat pada manusia pengguna (Tarwaka, 2010).  

Temperatur pada tubuh manusia selalu tetap. Suhu konstan dengan 

sedikit fluktuasi sekitar 37 derajat celcius terdapat pada otak, jantung dan 

bagian dalam perut yang disebut dengan suhu tubuh core temperature. Suhu 

inti ini diperlukan agar alat-alat itu dapat berfungsi normal. Sebaliknya, lawan 

dari core temperature adalah shell temperature, yang terdapat pada otot, 

tangan, kaki dan seluruh bagian kulit yang menunjukan variasi tertentu 

(Nurmianto, 2003). 

Iklim kerja yang panas atau tekanan panas dapat menyebabkan beban 

tambahan pada sirkulasi darah. Suatu kekuatan yang dibangkitkan oleh sistole 

vetrikel pada darah dan melalui darah menekan pada dinding pembuluh 

dimana darah berada. Tekanan darah dipengaruhi oleh sisitole dan diastole 

ventrikel dalam ukuran paling tinggi pada akhir sistole ventrikel, tekanan 

dalam ventrikel praktis 0 mmHg. Maka tekanan atrium pada waktu itu 

menjadi kekuatan yang mendesak katup antrio ventrikuler sampai terbuka 

sehingga darah yang telah terkumpul dalam atrium dapat mengalir masuk 

ventrikel (Kertohoesodo, 1987). 
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  Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang keselamatan dan kesehatan 

kerja Pasal 86 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan “Setiap pekerja/buruh 

mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : keselamatan dan 

kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan 

harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Untuk melindungi 

keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang 

optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”. 

Koperasi Batur Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

produksi pengecoran logam. Pada lokasi tempat kerja tersebut karyawan yang 

bekerja di Koperasi Batur Jaya tersebut  rata-rata tidak memakai baju, dan 

keringat yang keluar dari tubuh semakin banyak. Berdasarkan survei pada 

lokasi di bagian pengecoran dan produksi di Koperasi Batur Jaya. Tekanan 

panas yang bersumber dari alat pemanas untuk peleburan besi, alat mesin 

untuk proses peleburan besi, lingkungan ditempat kerja, pada survei awal 

untuk pengukuran tekanan darah di ambil 11 tenaga kerja meliputi bagian 

peleburan 6 orang tenaga kerja mengalami peningkatan tekanan darah, 

sedangkan di bagian produksi yang berjumlah 6 orang tenaga kerja, 5 

diantaranya tidak mengalami perubahan. Berdasarkan latar belakang, maka 

peneliti tertarik untuk mengambil judul mengenai ”Pengaruh Tekanan Panas 

Terhadap Tekanan Darah Tenaga Kerja pada pengecoran Logam Di Koperasi 

Batur Jaya Ceper-Klaten”. 
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B. Rumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang tersebut maka masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan: 

“Apakah ada pengaruh tekanan panas terhadap tekanan darah tenaga kerja 

pada peleburan logam di Koperasi Batur Jaya Ceper-Klaten? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan ada dan tidaknya pengaruh tekanan panas 

terhadap tekanan darah tenaga kerja pada pengecoran logam di Koperasi 

Batur Jaya Ceper-Klaten. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui kondisi tekanan panas di ruang pengecoran dan 

produksi logam. 

b. Untuk mengetahui perbedaan tekanan darah tenaga kerja pada bagian 

pengecoran dan produksi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian yang dilakukan pada Koperasi Batur Jaya Ceper-

Klaten adalah berikut: 

1. Bagi Perusahaan  

Dapat sebagai masukan dan gambaran tentang tekanan panas sehingga 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan dalam 
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pengambilan keputusan, serta membuat kebijakan yang berkaitan dengan 

tenaga kerja sehingga dapat meminimalkan terjadinya pengaruh tekanan 

panas. 

2. Bagi peneliti 

Memperoleh ilmu praktek yang lebih di lapangan langsung sehingga 

mampu mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh di bangku 

perkuliahan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Peneliti ini dapat dijadikan refrensi dan sumber data/informasi bentuk 

penelitian selanjutya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


