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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pemanfaatan teknologi sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup manusia secara luas, namun tanpa disertai dengan pengendalian yang 

tepat akan merugikan manusia itu sendiri. Pemanfaatan teknologi tidak dapat 

dihindari, terutama pada era industrialisasi yang ditandai adanya proses 

mekanisasi, elektrifikasi dan modernisasi serta transformasi globalisasi. 

Keadaan demikian juga dapat mempengaruhi penggunaan mesin-mesin, 

pesawat, instalasi dan bahan-bahan berbahaya akan terus meningkat sesuai 

kebutuhan industrialisasi. Hal tersebut memberikan kemudahan bagi suatu 

proses produksi, efek samping yang tidak dapat dielakkan adalah 

bertambahnya jumlah dan ragam sumber bahaya bagi pengguna teknologi itu 

sendiri. Di samping itu, faktor lingkungan kerja yang tidak memenuhi syarat 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, proses kerja tidak aman, dan sistem kerja 

yang semakin komplek dan modern dapat menjadi ancaman tersendiri bagi 

keselamatan dan kesehatan pekerja (Tarwaka, 2008). 

Menurut Chandra (2006), bahwa selain sumber daya alam, sumber daya 

manusia menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam era globalisai 

dengan masalah kebersihan, kesehatan dan keselamatan pekerja sebagai modal 

kesuksesan dalam dunia usaha dan pekerjaan dimasa-masa mendatang. Dalam 

industri atau perusahaan keadaan yang menunjukkan suatu suhu dan 

kelembaban lingkungan biasa disebut dengan iklim kerja. Iklim kerja 
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merupakan salah satu unsur dari pekerjaan yang mempunyai peran penting 

dalam proses produksi dan tidak boleh kita menganggap remeh tentang iklim 

kerja. Pekerjaan dengan suhu tinggi memerlukan penerapan teknologi dan 

pengaturan iklim kerja yang baik dalam proses produksi maupun proses 

distribusinya. Dengan lingkungan kerja yang nyaman maka semangat kerja 

akan meningkat, dan produktivitas meningkat. Beberapa faktor beban 

tambahan yakni faktor fisik, faktor kimia, faktor biologis, dan faktor mental 

psikologis. Dimana iklim kerja merupakan salah satu faktor fisik dan dalam 

jumlah yang cukup data mengganggu daya kerja seorang tenaga kerja.  

Lingkungan kerja yang nyaman dapat dilihat dari kondisi iklim di 

tempat kerja yang sesuai. Iklim kerja di tempat kerja mempengaruhi kondisi 

tenaga kerjanya. Temperatur yang terlalu panas dapat menimbulkan efek 

fisiologis pada tubuh seperti meningkatnya kelelahan, efisiensi kerja fisik dan 

mental menurun, denyut jantung dan tekanan darah meningkat, aktivitas organ-

organ pencernaan menurun, suhu tubuh meningkat dan produksi keringat 

bertambah. Sebaliknya temperatur yang terlalu dingin mengurangi daya atensi, 

mengurangi daya efisiensi, keluhan kaku atau kurang koordinasi otot dan 

ketidaktenangan yang berpengaruh negatif terutama pada saat kerja mental. 

Sehingga, penyimpanan dari batas kenyamanan suhu baik atas maupun 

dibawah nyaman akan berdampak buruk pada produktivitas kerja. Temperatur 

yang dianjurkan ditempat kerja yaitu sekitar 24-260C (suhu dingin) dan 

kelembaban 65%-95%. Suhu tersebut merupakan suhu nyaman diIndonesia 

(Suma’mur 1991 dalam Tarwaka, dkk 2004).  
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Kenyamanan dari suatu tempat kerja di pengaruhi oleh beberapa faktor, 

salah satunya adalah iklim kerja. Iklim kerja adalah hasil perpaduan antara 

suhu, kelembaban, kecepatan gerakan udara dan panas radiasi akibat dari 

tingkat pengeluaran panas dari tubuh tenaga kerja sebagai akibat dari 

pekerjaannya (PER.13/MEN/X/2011). Jika pekerja terpapar dalam jangka 

waktu yang lama maka pekerja yang terpapar panas dapat mengalami penyakit 

akibat kerja yaitu menurunnya daya tahan tubuh dan berpengaruh terhadap 

timbulnya gangguan kesehatan sehingga berpengaruh terhadap produktifitas 

dan efisiensi kerja. 

Secara teknis produktivitas dinilai dari perbandingan antara keluaran 

(output) terhadap masukan (input). Idealnya penilaian dimaksud dilakukan 

terhadap keluaran total dan masukan total (Suma’mur, 2009). Disamping itu, 

saat seseorang bekerja di lingkungan suhu ekstrim panas maka suhu inti 

tubuhnya akan mulai naik dan keringat diproduksi oleh tubuh dengan tujuan 

untuk melepaskan panas berlebih ditubuh melalui proses penguapan keringat. 

Jika cairan tubuh yang keluar dari tubuh yang berupa keringat tersebut tidak 

digantikan maka tubuh tidak akan mampu memproduksi keringat kembali 

menyebabkan temperatur inti tubuh akan terus meningkat.  

Penelitian yang dilakukan oleh Andrey Livchak (2005), diperoleh hasil 

bahwa faktor suhu berpengaruh terhadap produktivitas. Jika suhu pada ruangan 

meningkat 5,50C diatas tingkatan nyaman akan menyebabkan penurunan 

produktivitas sebesar 30%.  
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PT. Indo Acidatama Tbk Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar didirikan 

pada tahun 1983 dengan status penanaman modal dalam negeri yang badan 

hukumnya berbentuk perseroan terbatas dan pengembangan perusahaan 

dimulai bulan Juni 1987. Hasil produksi yaitu Ethanol, Acetic Acid dan Ethyl 

Acetate. Keadaan ruangan pada unit Boiler Batu bara sangat panas, panas yang 

dihasilkan dari cuaca lingkungan sekitar dan mesin produksi mengakibatkan 

tenaga kerja yang terpapar panas dan mengalami penurunan tingkat 

produktivitas kerja.  

Berdasarkan survei pendahulu yang telah dilakukan pada bulan maret 

2013 bahwa kondisi atap yang terbuat dari asbes dan mesin yang mengeluarkan 

api akan terus-menerus mengenai tubuh tenaga kerja yang berada didekatnya, 

sehingga tubuh tenaga kerja akan terus menerus panas dan mengakibatkan suhu 

tubuhnya akan naik karena akumulasi panas. Hasil Audit Lingkungan tahun 

2010 pengukuran ISBB pada unit Boiler Batu Bara yaitu pada ruang operator 

22,190C dan pada ruang produksi 31,40C. Dengan NAB yaitu kerja 75% 

istirahat 25 % dengan kategori beban kerja ringan yaitu 300C.  

Dengan mengacu pada hasil surevei lapangan dan audit lingkungan, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Iklim 

Kerja terhadap Produktivitas tenaga kerja pada unit Boiler Batu bara PT. Indo 

Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut : “Apakah ada pengaruh iklim kerja terhadap produktivitas 

kerja pada tenaga kerja unit Boiler Batu Bara PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, 

Kebakkramat, Karanganyar”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui pengaruh iklim kerja terhadap produktivitas kerja pada 

tenaga kerja unit Boiler Batu Bara di PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, 

Kebakkramat, Karanganyar. 

2. Tujuan Khusus : 

a. Untuk mengukur iklim kerja panas pada unit Boiler Batu Bara. 

b. Untuk mengetahui hasil pengukuran produktivitas kerja pada unit 

Boiler Batu Bara.  

c. Untuk mengetahui pengaruh iklim kerja panas terhadap produktifitas 

tenaga kerja. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :  

1. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Menambah referensi keilmuan yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan peningkatan program belajar.  

2. Bagi Perusahaan 

a. Memberikan masukkan bagi perusahaan tentang intensitas suhu ruangan 

yang dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. 

b. Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukkan bagi perusahaan 

dalam melakukan tindakan koretif dalam hal pencegahan dan 

pengendalian terjadinya penyakit akibat kerja yang ditimbulkan oleh 

suhu ruangan yang sangat panas.  

c. Memberikan informasi mengenai akibat yang ditimbulkan pada saat 

bekerja ditempat yang terpapar panas tinggi. 

3. Bagi mahasiswa  

a. Mampu melakukan pengukuran produktivitas kerja. 

b. Mampu melakukan pengukuran besarnya intensitas suhu ruangan dengan 

ques temp. 

c. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh intensitas suhu 

ruangan terhadap produktivitas kerja. 

 


