
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). 

 Wicken, dkk (2004) dalam Setyawati (2008) menyatakan bahwa kelelahan 

disebabkan oleh sebab fisik ataupun tekanan mental. Salah satu penyebab fatque adalah 

gangguan pada tidur (sleep distruption) yang antara lain dapat dipengaruhi oleh 

kekurangan waktu tidur dan ganguan pada cyrcardian rhytm akibat jet lag atau shift kerja. 

Sedangkan Sharpe (2007) dalam Setyawati (2008) menyatakan bahwa tenaga kerja pada 

shift malam memiliki resiko 28% kecelakaan kerja lebih tinggi dan mengalami cidera. 

Dari beberapa catatan kecelakaan kerja yang sudah terjadi, gangguan tidur adalah 

kelelahan menjadi dua faktor yang paling penting dari kesalahan manusia dalam bekerja. 
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Secara umum, terdapat dua golongan penyebab kecelakaan yaitu tindakan/perbuatan 

manusia yang tidak memenuhi keselamatan (unsafe human acts) atau keadaan lingkungan 

tidak aman (unsafe condition). Dari penyebab penelitian yang telah dilakukan, faktor 

manusia menempati posisi yang sangat penting terhadap terjadinya kecelakaan kerja yaitu 

antara 85% (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 
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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. 

 
B. Perumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan tingkat kelelahan kerja tenaga  antara shift pagi, shift sore 

dan shift malam di bagian Weaving PT. Iskandar indah Printing Textile Surakarta?  

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk megetahui perbedaan kelelahan kerja pada tenaga kerja shift pagi, shift 

sore dan shift malam di bagian Weaving PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat kelelahan kerja tenaga kerja dibagian Weaving PT. 

Iskandar Indah Printing Textile. 
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b. Untuk mengetahui tingkat perbedaan  kelelahan kerja pada tenaga kerja oleh karena 

penerapan shift di bagian Weaving PT. Iskandar Indah Printing Textile. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka adapun manfaat yang akan diperoleh 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

  Diharapkan bisa membuktikan bahwa shift kerja dapat mempengaruhi tingkat 

kelelahan kerja pada tenaga kerja, dimana shift kerja malam lebih berat tingkat 

kelelahannya dibanding shift kerja sore, dan shift kerja pagi. 

2. Bagi PT. Iskandar Indah Printing textile 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tetang kesehatan 

kerja dan keselamatan kerja pekerja serta dampak yang diterima pekerja agar tenaga 

kerja diharapkan dapat mengatur waktu istirahat atau waktu tidurnya dengan baik agar 

tidak mengalami kelelahan. 

3. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah kepustakaan program 

Kesehatan Masyarakat. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai data dasar bagi peneliti selanjutnya 

untuk menggali dan melakukan penelitian lainya berkaitan dengan perbedaan tingkat 

kelelahan kerja karena penerapan kerja bergilir atau shift kerja.  
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