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ABSTRAK 

PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta merupakan perusahaan textile penghasil kain 

mentah menerapkan sistem bergilir (shift). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan tingkat kelelahan kerja antara shift pagi, shift sore, dan shift malam di 

bagian Weaving PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta.Penelitian ini adalah penelitian 

observasional analitik dengan pendekatan cross sectional, data dianalisis secara statistik dan 

proposional. Sampel pekerja di bagian Weaving diambil secara purposive sampling dan quota 

sampling. Jumlah sampel 45 orang dari populasi memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan 

yang memenuhi syarat yaitu tenaga perempuan Usia; 25-45 tahun; masa kerja >3 bulan; sikap 

kerja berdiri; disiplin memakai alat pelindung telinga dan bersedia menjadi sampel. Variabel 

penelitian ini adalah shift work (shift pagi, shift sore, dan shift malam) dan kelelahan kerja. 

Data dikumpulkan dengan mengukur tingkat kelelahan kerja tenaga kerja mengunakan 

Reaction Timer L77 Lakassidaya. Analisis yang digunakan adalah uji statistik non parametrik 

Kruskal Wallis. Hasil analisis menunjukan tingkat kelelahan kerja antara shift pagi (331.19 + 

67.92), shift sore (386.35 + 86.53), dan shift malam (475.35 + 103,95) menunjukan nilai yang 

sangat signifikan yaitu p = 0,001. 

Kata Kunci : Tingkat Kelelahan shift kerja, Kelelahan. 

 

ABSTRACT 

PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta constituting textile's firm raw cloth producer 

applying system gets innings( shift ). To the effect of observational it is subject to be know 

the difference job exhaustion zoom among shift  morning, shift  evening, and night shift at 

sectioned Weaving PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. This research is 

observational analytic observasional with approaching cross sectional, dianalisis's data 

statistically and proposional. Employ sample at sectioned Weaving  taken by ala purposive is 

sampling  and quota is sampling . Total sample 45 person of populations criterion pock 

already been established that up the mark which is female energy Age; 25 - 45 years; working 

life>3 months; job attitude stands up; discipline uses ear shielding tool and has the honour to 

become sample. This observational variable is work's shift ( shift  morning,  shift  evening, 

and shift  night) and job exhaustion. Gathered data with measure labouring job exhaustion 

zoom utilizes Reaction Timer  L77 Lakassidaya. Analisis who is utilized is statistical quiz 

non parametrik Kruskal Wallis . analisis menunjukan's result increases job exhaustion among 

shift  morning( 331. 19 +  67. 92),  shift evening (386. 35 +  86. 53), and shift night (475. 35 +  

103,95) pointing out point that really signifikan which is p = 0,001.  

Key word: Exhaustion zoom shift  job, Exhaustion 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di 

dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di 

suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil 

penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan 

daftar pustaka. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam upaya menjadikan tenaga kerja sumber daya manusia (insani) yang 

sehat dan produktif, maka kesehatan kerja harus diperhatikan. Kesehatan kerja 

diartikan sebagai ilmu kesehatan dan penerapannya yang bertujuan mewujudkan 

tenaga kerja yang sehat,produktif dalam bekerja, berada dalam keseimbangan yang 

matap antara kapasitas kerja, beban kerja dan keadaan lingkungan kerja, serta 

terlindungi dari penyakit yang disebabkan oleh tenaga kerjaan dan lingkungan kerja. 

Sebagaimana upaya kesehatan pada umumnya, maka inti dari upaya kesehatan kerja 

adalah kedokteran kerja. Untuk penerapan kesehatan kerja mencakup upaya 

kesehatan/kedokteran promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Sebagai satu pilar 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3), maka kesehatan kerja merupakan satu dari 

tumpuan utama kemajuan dan keberhasilan K3. Oleh karena komunitas yang menjadi 

sasaran kesehatan kerja adalah masyarakat kerja, maka kesehatan kerja mempunyai 

peran cukup berarti dalam upaya kesehatan kerja (Suma’mur, 2009) 

Menurut Grandjean (1993) dalam Tarwaka, dkk (2004), sebagaimana telah 

diketahui, Sejak dini tubuh manusia sudah terpola mengikuti siklus alam. Pada siang 

hari tubuh manusia aktif berkerja dan malam hari dalam keadaan istirahat. Untuk 

mengukur/menggetahui pola kerja dan istirahat ini, secara alamiah tubuh manusia 

memiliki pengatur waktu (internal timekeeper) yang sering disebut dengan istilah a 

body clock atau cycardian rhytm. Internal timekeeper inilah yang mengatur semua 

aktifitas tubuh seperti berkerja, tidur dan proses pencernaan makanan dalam tubuh. 

Peningkatan aktifitas pada siang hari dapat mendorong adanya peningkatan denyut 

nadi dan tekanan darah. Pada malam hari, semua fungsi tubuh akan mnurun dan 



timbulah rasa kantuk. Hal ini dikarenakan adanya kondisi alam seperti adanya siang 

dan malam. Kondisi tubuh yang sudah terpola ini tentunya sulit untuk diubah. Oleh 

karena itu apabila tubuh dituntut untuk kerja pada malam hari, tentunya harus perlu 

penyesuaian dan pengaturan jadwal kerja yang tepat sehingga tenaga kerja tetap dapat 

berprestasi dan produktif. 

Pemakaian sumber daya secara optimal dalam rangka memajukan produksi 

dituntut oleh dunia produksi sejak beberapa tahun yang lalu. Hal ini memberikan 

konsekuensi terhadap perpanjangan jam kerja pekerja dan salah satunya adalah 

dengan memperkerjakan pekerja melampaui waktu yang telah ditetapkan dan atau 

diberlakukannya shift kerja. Shift kerja sangat berpengaruh terhadap keselamatan dan 

kesehatan kerja dan hal ini berhubungan dengan irama sirkadian (Circadian Rhytm) 

(Setyawati, 2010). Salah satu faktor penyebab utama dari kecelakaan kerja yang 

disebabkan oleh manusia adalah stress dan kelelahan (fatique). Kelelahan kerja 

memberi kontribusi 50% terhadap terjadinya kecelakaan kerja (Setyawati, 2007). 

PT. Iskandar Indah Printing Textile merupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak dibidang penenunan (weaving) dan printing kain yang beroperasi 24 jam 

setiap harinya. Oleh karena itu shift kerja (kerja bergilir) harus diterapkan. Untuk 

memenuhi tuntunan tersebut perusahaan harus memberlakukan tiga shift setiap 

harinya. 

Berdasarkan dari survey awal yang telah dilakukan di PT. Iskandar Indah 

Printing Textile Surakarta mengenai tingkat kelelahan tenaga antara shift pagi, shift 

sore dan shift malam dapat diketahui bahwa pekerja shift malam lebih lelah dari pada 

shift sore dan shift pagi, dan shift sore lebih lelah dari pada shift pagi. 



Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengadakan penelitian mengenai 

perbedaan tingkat kelelahan kerja tenaga kerja antara shift pagi, shift sore, dan shift 

malam di bagian weaving PT. Iskandar indah printing textile Surakarta 

METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan Cross Sectional karena variabel bebas (faktor resiko) dan variabel 

tergantung (efek) yang terjadi pada obyek penelitian diukur atau dikumpulkan dalam 

waktu yang bersamaan dan dilakukan pada situasi saat yang sama. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bagian Weaving di PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta, 

pada bulan September-Oktober 2012. Teknik sampling yang digunakan meggunakan 

purposive sampling dan quota sampling, yang merupakan teknik sampling kombinasi 

dengan menetapkan subjek yang memenuhi kriteria penelitian selanjutnya dilakukan 

quota sampling ditetapkan jumlah sample sebanyak 45 orang berdasarkan Rule of 

thumb. 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 menggunakan Annova 

Non Parametrik ( Kruskal Wallis), dengan menggunakan program komputer SPSS, 

dengan interprestasi hasil bahwa p value < 0,01 maka hasil uji dinyatakan sangat 

signifikan jika p value ≤ 0,050 maka hasil uji dinyatakan signifikan dan jika p value > 

0,050 maka hasil uji dinyatakan tidak signiifikan. 

HASIL  

PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta merupakan salah satu dari 

sekian banyak perusahaan textile yang mengolah bahan baku menjadi kain mentah 



(grey). PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta didirikan pada tanggal 25 Mei 

1975. berikut adalah hasil pengukuran iklim kerja yang kami lakukan: 

A. Karakteristik Subjek Penelitian 

1. Usia 

Distribusi responden berdasarkan usia pada tenaga kerja di bagian Weaving PT. 

Iskandar Indah Printing Surakarta digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Umur Responden 

Umur (tahun) 
  Frekuensi Persen (%) 

29 1 2,2 

31 3 6,7 

32 2 4,4 

33 2 4,4 

34 1 2,2 

35 4 8,9 

36 5 11,1 

37 4 8,9 

38 3 6,7 

39 3 6,7 

40 3 6,7 

41 2 4,4 

42 4 8,9 

43 3 6,7 

44 3 6,7 

45 2 4,4 

Total 45 100,0 

              

Berdasarkan penelitian yang disajikan dalam tabel 2 diatas, menunjukan 

frekuensi usia responden yang paling banyak adalah usia 36 tahun sebanyak 5 

responden atau 11,1, sedangkan frekuensi usia paling sedikit adalah 29 tahun dan 

34 tahun sebanyak 1 responden atau 2,2 dari jumlah sampel. Sedangkan 

distribusi responden subjek kelompok shift pagi, shift sore, dan shift malam umur 

rata-rata mereka 37,91=38 tahun usia terendah 29 tahun dan usia tertinggi 45 



tahun. Dari deskripsi di atas variabel usia sudah memenuhi kriteria karakteristik 

sampel penelitian. 

2. Masa Kerja 

 Berdasarkan hasil penelitian terhadap 45 responden, yang terdiri dari 15 

tenaga kerja shift pagi, 15 tenaga kerja shift sore, dan 15 tenaga kerja shift malam 

di bagian Weaving PT. Iskandar Indah Textile Surakarta, masa kerja responden 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah yang masa kerjanya 3 bulan. 

 Distribusi responden berdasarkan masa kerja pada tenaga kerja di bagian 

Weaving PT. Iskandar Indah Printing Surakarta digambarkan pada tabel berikut : 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Masa Kerja Responden 

Masa Kerja 

(Tahun) Frekuensi Persen (%) 

12 1 2,2 

14 2 4,4 

15 2 4,4 

17 6 13,3 

18 5 11,1 

19 2 4,4 

20 5 11,1 

21 6 13,3 

22 5 11,1 

23 7 15,6 

24 1 2,2 

25 1 2,2 

26 1 2,2 

27 1 2,2 

Total 45 100,0 

 

 Berdasarkan tabel 3, frekuensi masa kerja responden paling banyak adalah 

masa kerja 23 tahun sebanyak 7 responden atau 15,6 sedangkan frekuensi masa 

kerja responden paling sedikit adalah masa kerja 12 tahun,  24 tahun, 25 tahun, 26 

tahun dan 27 tahun sebanyak 1 responden atau 2,2 dari jumlah sampel. 



Sedangkan masa kerja responden baik pada kelompok  shift pagi, shift sore, dan 

shift malam rata-rata 20 tahun dengan masa kerja terendah 12 tahun dan tertinggi 

27 tahun. Dari deskripsi di atas variabel masa kerja sudah memenuhi kriteria 

karakteristik sampel penelitian. 

Tabel 4. Masa Kerja Pekerja Shift 1, 2 dan 3 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 76.844 2 38.422 4.033 .025 

Within Groups 400.133 42 9.527   

Total 476.978 44    

 

 Berdasarkan tabel 4 diatas dapat diketahui hasil uji anova pada masa kerja 

setiap shift 1, 2 dan 3 diketahui nilai p=0,025< 0,05, maka Ho diterima. Jadi ada 

perbedaan masa kerja pada setiap pekerja sift 1, 2 dan 3. 

3. Jenis Kelamin 

 Berdasarkan hasil penelitian terhadap 45 responden, Frekuensi jenis kelamin 

responden sebanyak 45 tenaga kerja perempuan yang terdiri 15 tenaga shift pagi, 

15 tenaga kerja shift sore, dan 15 tenaga kerja shift malam dengan presentase 

masing-masing 100%. Dari deskripsi di atas variabel jenis kelamin sudah 

memenuhi kriteria karakteristik sampel penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 



4. IMT (Indeks Masa Tubuh) 

Tabel 5. Data IMT Subyek pada Shift 1, 2 dan 3 

No Shift Pagi Shift Siang Shift Malam 

Nama IMT (Kg) Nama IMT (Kg) Nama IMT (Kg) 

1 A 21.08 A 20.69 A 18.66 
2 B 21.49 B 18.61 B 21.19 
3 C 23.55 C 22.22 C 24.92 
4 D 18.73 D 19.82 D 22.65 
5 E 19.57 E 22.43 E 19.77 
6 F 24.44 F 22.76 F 19.88 
7 G 24.97 G 19.14 G 19.47 
8 H 20.81 H 19.31 H 21.93 
9 I 22.15 I 21.79 I 20.07 
10 J 18.6 J 19.38 J 20.31 
11 K 24.44 K 21.99 K 24.77 
12 L 22.89 L 18.98 L 19.05 
13 M 22.89 M 22.43 M 19.22 
14 N 23.92 N 23.14 N 19.28 
15 O 20 O 18.59 O 20.28 

Rerata  21.97  20.75  20.77 
Standart 
Deviasi 

 2.12  1.69  1.98 

 

 Berdasarkan data di atas rerata IMT shift pagi adalah 21,97  2.12 Kg, rerata 

untuk shift sore adalah 20.75  169 Kg, dan rerata IMT untuk shift malam adalah 

20.77  1.98 Kg. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja dalam 

kondisi normal.  

Tabel 6. Perbedaan IMT pada Shift 1, 2 dan 3 

 

 

 

 

 

   Berdasarkan penelitian yang disajikan dalam tabel 6 diatas hasil uji anova 

diketahui nilai p= 0,155  0,05 maka Ho diterima, tidak ada perbedaan IMT pada 

setiap pekerja shift 1, 2 dan 3. 

 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 14.666 2 7.333 1.952 .155 

Within Groups 157.791 42 3.757   

Total 172.457 44    



5. Kebisingan 

 Berdasarkan hasil pengukuran kebisingan yang dilakukan di bagian weaving 

PT. Iskandar Indan Printing Textile Surakarta diperoleh data intensitas kebisingan 

sebesar 98,2 dB. Sehingga termasuk melebihi Nilai Ambang Batas. 

B. Hasil Pengukuran Kelelahan 

  Berdasarkan hasil penelitian terhadap 45 responden, yang terdiri dari 15 

tenaga kerja shift pagi, 15 tenaga kerja shift sore, dan 15 tenaga kerja shift malam di 

bagian Weaving PT. Iskandar Indah Textile Surakarta yaitu tenaga kerja mengalami 

kelelahan kerja ringan, sedang dan berat.   Distribusi responden 

berdasarkan pengukuran kelelahan kerja pada tenaga kerja dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 7. Data Hasil Pengukuran Kelelahan Kerja Shift 1, 2,dan 3 

No              Shift pagi          Shift Sore       Shift Malam 

Umur Waktu reaksi 
(Milidetik) 

Umur Waktu Reaksi 
(Milidetik) 

Umu
r 

Waktu Reaksi 
(Milidetik) 

1 35 293.44 36 335.57 33 562.33 
2 36 290.77 43 302.23 40 441.01 
3 32 430.93 42 492.94 44 502.01 
4 38 234.91 44 317.5 36 302.32 
5 35 318.82 39 384.14 41 536.88 
6 36 234.56 42 450.46 32 317.25 
7 43 409.22 39 594.13 38 430.89 
8 35 318.81 29 374.37 42 355.36 
9 39 278.52 37 320.2 37 578.11 
10 43 290.08 45 456.55 44 597.85 
11 36 384.22 35 309.27 37 519.95 
12 42 450.17 37 314.96 31 488.57 
13 38 294.56 33 394.66 34 580.93 
14 31 348.71 40 448.11 45   341.6 
15 31 390.23 40 300.23 41   575.13 

Rerata 331.19  386.35  475.35 
Standart  Deviasi   67.92  86.53  103.95 

 

Berdasarkan penelitian pada tanggal 28 September terhadap 45 subyek 

penelitian rerata kelelahan kerja shift pagi adalah 331.19 + 67.92 Milidetik, rerata masa 

kerja shift sore adalah 386.35 + 86.53 Milidetik, dan rerata kelelahan kerja shift malam 



adalah 475.35 + 103,95 Milidetik waktu reaksi minimal 234,56 dan reaksi maksimal 

597,85. 

Berikut ini adalah hasil pengolahan data dengan SPSS 17.00 untuk variable 

yang diteliti yaitu diantara shift dengan kelelahan kerja : 

Tabel 8. Perbedaan Waktu Reaksi pada pekerja Shift 1, 2 dan Sift 3 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 158716.422 2 79358.211 10.393 .000 

Within Groups 320685.778 42 7635.376   

Total 479402.200 44    

 

Hasil statistik antara waktu reaksi dengan shift kerja diketahui nilai p  0,001, 

maka Ho diterima, kesimpulannya ada perbedaan kelelahan kerja pada shift 1, 2 dan 3. 

 

 

 

Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa ada perbedaan tingkat kelelahan kerja 

untuk shift pagi, shift sore, dan shift malam p sebesar 0,001 yang berarti nilai p < 0,05 

sehingga menunjukan hasil yang signifikan. 

 

PEMBAHASAN  

Berdasarkan dengan rata-rata kelelahan kerja, shift pagi = 331,13 Milidetik. shift 

sore = 386,35 Milidetik. dan shift malam 475,35 Milidetik. Dapat diketahui bahwa rata-

rata kelelahan kerja shift malam lebih besar dari pada shift pagi dan shift sore, dan rata-

Tabel 9. Perbandingan Tingkat Kelelahan pada peklerja Shift 1, 2 dan 3 

perbandingan 

Shift  

Mean  Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound 

Upper 

Bound 

Shift Sore -155.164 31.907    .091 -119.55          9.23   

Shift Malam -144.155  31.907    .000       -208.55       -79.76 

Shift Pagi 55.164 31.907    .091           -9.23      119.55 

Shift Malam -88.991 31.907 .008        -153.38       -24.60 

Shift Pagi 144.155 31.907     .000            79.76      208.55 

Shift Sore 88.991 31.907     .008             24.60      153.38 

   



rata kelelahan kerja shift sore lebih besar dari pada shift pagi atau kelelahan tenaga kerja 

pada shift malam lebih lelah dari pada shift pagi dan shift sore.  

Dari hasil SPSS versi 17.00 mengunakan uji non parametrik Anova Kruskal wallis 

diketahui bahwa diketahui bahwa ada perbedaan tingkat kelelahan kerja untuk shift pagi, 

shift sore, dan shift malam p sebesar 0,001 yang berarti nilai p < 0,05 sehingga 

menunjukan hasil yang signifikan.  

Hal tersebut telah sesuai dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Nomawati 

(2009) bahwa ada perbedaan kelelahan subyektif antara tenaga kerja shift pagi, shift sore, 

dan shift malam. Hal ini juga telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Grandjean 

(1993) dalam Tarwaka, dkk (2004) sebagaimana diketahui, sejak dini tubuh sudah terpola 

mengikuti siklus alam. Pada siang hari seluruh bagian tubuh aktif bekerjan dan pada 

malam hari dalam keadaan istirahat. Untuk mengatur pola kerja dan istirahat ini, secara 

alamiah tubuh memiliki pengatur waktu (internal timekeeper) yang sering disebut dengan 

istilah a body clock atau cyrcardian rhytm. Internal timekeeper inilah yang mengatur 

berbagi aktifitas tubuh seperti bekerja, tidur dan proses pencernaan makanan. 

Peningkatan aktifitas pada siang hari mendorong adanya peningkatan denyut nadi dan 

tekanan darah. Pada malam hari, semua fungsi tubuh akan menurun dan timbullah rasa 

kantuk. Hal ini didukung oleh kondisi alam seperti adanya siang dan malam. Kondisi 

tubuh yang sudah terpola ini tentunya sulit untuk diubah. Oleh karena itu apabila tubuh 

dituntut untuk bekerja pada malam hari, tentunya perlu penyesuaian dan pengaturan 

jadwal kerja yang tepat sehingga pekerja tetap dapat berprestasi. 

Suma’mur (2009) mengatakan bahwa bekerja pada kerja bergillir malam paling 

berpotensial menyebabkan terjadinya kelelahan, waktu istirahat yang diberikan setelah 

bekerja dengan rotasi kerja bergilir khususnya untuk kerja malam belum cukup untuk 



memulihkan tenaga, karena setelah bekerja pada kerja bergilir malam tenaga kerja masuk 

kerja pada kerja bergilir pagi. 

Kuswaji (1997) dalam Tarigan (2006) menyatakan pola kerja yang berubah pada 

kerja bergilir dapat menyebabkan kelelahan meningkat akibat perubahan pada cyrcardian 

rhytm khususnya pada tenaga kerja bergilir malam. 

KESIMPULAN  

1.  Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan kruskal wallis diperoleh nilai p sebesar 

0,001 yang berarti nilai p <0,05 sehingga menunjukan hasil yang signifikan, sehigga 

disimpulkan bahwa ada perbedaan tingkat kelelahan tenaga kerja antara shift pagi, 

shift sore, dan shift malam di bagian weaving PT. Iskanadar Indah Printing Textile 

Surakarta. 

2. Tingkat kelelahan tenaga kerja pada shift malam (475,35 Milidetik) lebih tinggi dari 

pada shift sore (386,35 Milidetik) dan shift pagi (331,19 Milidetik). 

3. Pada shift pagi dan sore masih dalam kategori kelelahan ringan (>240,0 - <410,0) 

Milidetik sedangkan pada shift malam terjadi kelelahan sedang 475.35 (>410,0 -

<580,0) pada tenaga kerja bagian Weaving PT. Iskandar Indah Printing Textile 

Surakarta. 

SARAN 

1. Bagi tenaga kerja sebaiknya memanfaatkan waktu istirahat yang diberikan oleh 

perusahaan, bisa mengatur sendiri waktu istirahat dan waktu tidur untuk 

meminimalisir terjadinya kelelahan kerja, dan menyediakan waktu luang untuk 

istirahat yang cukup untuk persiapan sebelum bekerja pada shift malam. 

2. Manajer perusahaan disarankan untuk memberikan makanan dan minuman bergizi 

bagi tenaga kerja shift malam sesuai dengan Kep Kepmenakertrans RI Nomor : KEP.  



3. Sebaiknya di perusahaan terdapat dokter perusahaan yang telah mendapatkan latihan 

Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan kerja sesuai dengan Permenaker 

No. 01/MEN/1979. 

4. Sebaiknya jika memungkinkan perusahaan dapat menerapkan sistem rotasi kerja yang 

pendek misalnya 2-2-2 atau 2-2-3 untuk meminimalisir terjadinya kelelahan kerja 

yang diakibatkan oleh kerja shift dan untuk mengurangi gangguan tidur 
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