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Abstrak  
 
PT. Djitoe Indonesia Tobako adalah perusahaan di Surakarta yang fokus pada 
produk rokok. Kualitas dan waktu pemenuhan kebutuhan produksi memerlukan 
tingkat ketelitian yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh intensitas penerangan terhadap kelelahan mata pada tenaga kerja bagian 
pelintingan manual di PT. Djitoe Indonesia Tobako. Metode penelitian ini 
menggunakan survei analitik dengan pendekatan cross-sectional. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh pekerja bagian pelintingan manual sebanyak 119. 
Pemilihan sampel dengan Simple Random Sampling sebanyak 18 responden. Uji 
statistik menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank Test dengan menggunakan SPSS 
21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan tingkat 
kelelahan mata sebelum perlakuan dengan nilai rata-rata 32,44 ± 2,48 dan sesudah 
perlakuan turun menjadi 26,17 ± 3,17, diuji menggunakan wilcoxon didapat nilai 
signifikan p=0,004. Dari data diatas dapat diketahui bahwa terdapat penurunan 
tingkat kelelahan mata pekerja bagian pelintingan manual. Sebelum penambahan 
penerangan lampu, pekerja yang mengalami kelelahan mata sebanyak 13 
responden (72,22%), sedangkan setelah penambahan penerangan lampu, terjadi 
penurunan kelelahan mata menjadi 5 responden (27.78%). 

Kata kunci : Intensitas Penerangan, Kelelahan Mata 
 

 
Abstract 
 
PT. Djitoe Indonesia Tobako was a corporation in Surakarta that focusing their 
products to cigarettes. Quality and product requirements fulfillment needshigh 
particularize. The purpose of this research was to study about to determine the 
effect of lihgting intensity to the eye’s fatigue of manual rolling-product employee 
of PT Djitoe Indonesia Tobako. The method used in here is analytic survey 
method with cross-sectional approach. Population of research was all the 
employees of manual-rolling include 119 respondences. Sampling used here was 
simple random sampling include 18 respondences. Statistic test uses Wilcoxon 
Sign Rank Test with SPSS 21. Research results shown that there was a significant 
difference between the eye’s fatigue level before treatment with a mean value of 
32.44 ± 2.48 and after treatment decreased to 26.17 ± 3.17, tested using the 



Wilcoxon obtained significant value p = 0.004. From the above data it can be 
seen that there was reduction the eye’s fatigue of manual-rolling product 
employees. Before the adding lighting intensity, workers who experience the eye’s 
fatigue by 13 respondences (72.22%), whereas after the adding lighting intensity, 
a decrease eyestrain be 5 respondeces (27.78%). 

 
Key Words :  Lighting intensity, The eye’s fatigue. 

 
PENDAHULUAN 
 

 Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 

tentang Kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari 

badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan dari setiap orang hidup secara 

produktif baik sosial dan ekonomi. Untuk itu upaya kesehatan bagi tiap individu 

perlu dijaga dan ditingkatkan dimanapun individu itu berada, tidak terkecuali di 

tempat kerja, karena di tempat kerja berbagai macam faktor fisik yang dapat 

menyebabkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Salah satu faktor fisik 

yang ada di tempat kerja yaitu penerangan (DEPKES RI, 2003). 

Mata dalam fungsinya untuk melihat harus tidak dihadapkan pada beban 

tambahan seperti penerangan obyek yang kurang intensitasnya sesuai dengan 

keperluan. Oleh karena itu penerangan merupakan faktor lingkungan yang sangat 

perlu diperhatikan karena banyak pengaruhnya terhadap kelelahan mata dalam 

bekerja. Terjadinya kelelahan otot mata dan kelelahan saraf mata sebagai akibat 

tegangan yang terus menerus pada mata, walaupun tidak menyebabkan kerusakan 

mata secara permanen, tetapi menambah beban kerja, mempercepat lelah, sering 

istirahat, kehilangan jam kerja dan mengurangi kepuasan kerja, penurunan mutu 



produksi, meningkatkan frekuensi kesalahan, mengganggu konsentrasi dan 

menurunkan produktivitas kerja (Cok Gd Rai, 2006). 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 7 Tahun 1964, 

Tentang syarat-syarat kesehatan, kebersihan, dan penerangan di tempat kerja yaitu 

penerangan yang cukup untuk pekerjaan yang agak teliti dengan standar 200 lux. 

PT. Djitoe Indonesia Tobako merupakan perusahaan yang bergerak di  

bidang  pemproduksian rokok  yang  terletak  di Jl. LU. Adisucipto No. 51, Solo, 

Jawa Tengah. PT. Djitoe Indonesia Tobako memiliki bagian-bagian antara lain 

bagian linting 1 dan 2, Packing SKT 1 dan 2, Sortir, Packing SKM 1 dan 2, 

Making SKM, Prossesing (saos), dan Mesin Scrub. Peneliti memilih bagian 

Linting 1 dan 2 dikarenakan berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan oleh 

Balai Pelatihan dan Pengujian Keselamatan Kerja dan Hiperkes (2013) di bagian 

pelintingan manual 1 dan pelintingan manual 2, tenaga kerja melakukan pekerjaan 

melinting rokok secara manual. Pekerjaan ini termasuk jenis pekerjaan yang 

memerlukan ketelitian, sehingga membutuhkan intensitas penerangan yang sesuai 

dengan standar. Pada ruang bagian pelintingan manual menggunakan penerangan 

buatan (lampu). Intensitas penerangan di ruang bagian pengepakan kurang dari  

standar yaitu bagian pelintingan manual 1 dengan rerata 44 Lux dan bagian 

pelintingan manual 2 dengan rerata 50 Lux, secara teori  kondisi  ini  dapat  

menyebabkan kelelahan mata pada tenaga kerja pelintingan manual karena nilai 

rerata kedua bagian di bawah standar. 

Hal tersebutlah yang menjadi pendorong atau latar belakang peneliti dalam 

melakukan penelitian mengenai pengaruh intensitas penerangan terhadap 



kelelahan mata pada tenaga kerja bagian pelintingan manual di PT. Djitoe 

Indonesia Tobako, Solo, Jawa Tengah. 

 

Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui intensitas penerangan terhadap kelelahan mata pada 

tenaga kerja bagian pelintingan manual PT. Djitoe Indonesia Tobako, 

Solo, Jawa Tengah. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui intensitas penerangan di ruang bagian pelintingan 

manual PT. Djitoe Indonesia Tobako, Solo, Jawa Tengah. 

b. Untuk mengetahui tingkat kelelahan mata pada tenaga kerja bagian  

pelintingan  di  PT.  Djitoe Indonesia Tobako, Solo, Jawa Tengah. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode survei analitik, yaitu dimana peneliti 

mencoba menggali bagamana dan mengapa fenomena kesehatan itu terjadi 

(Notoatmodjo, 2005). Penelitian ini dilakukan di PT. Djitoe Indonesia Tobako 

Solo, Jawa Tengah. Dengan waktu yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2013. 

Sampel yang digunakan sebanyak 18 pekerja dengan menggunakan Teknik Simple 

Random Sampling. 

 Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat. 

Analisis univariat dengan menggunakan distribusi frekuensi dan analisis bivariat 



dengan menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank Test dengan tingkat signifikansi 

0,05. Jika nilai p ≤ 0,05 maka Ho diterima dan jika nilai p > 0,05 maka Ho 

ditolak. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil 

a. Intensitas Penerangan 

Penerangan di perusahaan khususnya pada bagian pelintingan 

manual masih kurang, karena penerangan pada bagian pelintingan tidak 

merata. Ada sebagian lampu yang mati, ada lampu yang terpasang namun 

tidak menyala, dan posisi penerangan tidak sesuai dengan posisi meja 

kerja yang digunakan dalam kegiatan selama bekerja. Terdapat 

penerangan alami dari jendela, pintu, dan ventilasi. Namun jika 

menggunakan penerangan alami ruang pelintingan manual, tidak banyak 

membantu pekerjaan para tenaga kerja. 

Hasil pengukuran sebelum ada penambahan penerangan nilai 

minimum intensitas penerangan ada 29 ℓux dan maksimum ada 79 ℓux, 

dengan rata-rata intensitas penerangan 57.50 ℓux, dengan standar deviasi 

15,25 ℓux, sedangkan setelah ada tambahan penerangan maka intensitas 

penerangan minimum 202 ℓux dan maksimum 236 ℓux dengan rata–rata 

intensitas penerangan 212,11 ℓux dan standar deviasi 9,02 ℓux. 

 

 



b. Kelelahan Mata 

Berdasarkan pengsisian kuesioner yang dilakukan pekerja bagian 

pelintingan didapatkan hasil dari 18 subjek penelitian, sebelum diberi 

tambahan intensitas penerangan yang mata tidak lelah ada 3 responden 

(16,67%) sedangkan yang mata lelah ada 15 responden  (83,33%). 

Sesudah diberi tambahan intensitas penerangan yang mata tidak lelah ada 

13 responden (72,22%) sedangkan yang mata lelah ada 5 responden 

(27,78%). 

c. Pengaruh Intensitas Penerangan Terhadap Kelelahan Mata 

Dari hasil pengukuran intensitas penerangan dan pembagian 

kuesioner mengenai kelelahan mata tenaga kerja bagian pelintingan 

manual di PT. Djitoe Indonesia Tobako, kemudian dilakukan uji statistik 

dengan  metode Wilcoxon Rank Test dengan menggunakan komputer 

program SPSS versi 21.00 for windows didapatkan hasil mengenai 

intensitas penerangan terhadap kelelahan mata pada tenaga kerja bagian 

pelintingan manual di PT. Djitoe Indonesia Tobako, sebelum perlakuan 

dengan nilai rata-rata 32,44 ± 2,48 dan sesudah perlakuan turun menjadi 

26,17 ± 3,17 diuji menggunakan Wilcoxon didapat nilai signifikan p = 

0,004 < 0,050 yang artinya bahwa ada perbedaan yang signifikan tingkat 

kelelahan mata sebelum ada tambahan intensitas penerangan dan 

sesudah ada tambahan intensitas penerangan, yang artinya ada pengaruh 

intensitas penerangan terhadap kelelahan mata pada tenaga kerja bagian 

pelintingan manual. 



2. Pembahasan 

a. Intensitas Penerangan 

Dari pengambilan data intensitas penerangan di ruang bagian 

pelintingan manual PT. Djitoe Indonesia Tobako, Solo, Jawa Tengah 

masih tergolong sangat kurang karena intensitas penerangan rata-rata 

hanya 57.50 ℓux, sehingga dikatakan kurang dari standar penerangan di 

ruangan kerja menurut Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 7 

Tahun 1964, Tentang syarat-syarat kesehatan, kebersihan, dan 

penerangan di tempat kerja yaitu penerangan yang cukup untuk pekerjaan 

yang agak teliti dengan standar 200 ℓux. 

Hal ini dikarenakan desain pemasangan lampu yang tidak sesuai. 

Kurangnya perawatan dari perusahaan terhadap penerangan yang ada di 

bagian pelintingan manual menyebabkan ada sebagian lampu yang mati, 

ada lampu yang terpasang namun tidak menyala, dan posisi penerangan 

tidak sesuai dengan posisi meja kerja yang digunakan dalam kegiatan 

selama bekerja. Terdapat penerangan alami jika pintu dari ruang 

pelintingan manual dibuka, namun tidak banyak membantu pekerjaan 

para tenaga kerja. 

Standar penerangan yang ditetapkan di Indonesia secara garis 

besar hampir sama dengan standar Internasional. Sebagai contoh di 

Australia menggunakan standar AS 1680 untuk ‘Interior Lighting’ 

maupun standar IESNA (2000) yang mengatur intensitas penerangan 

sesuai dengan jenis dan sifat pekerjaannya (Tarwaka, 2010). 



b. Kelelahan Mata 

Tingkat kelelahan mata pada tenaga kerja bagian pelintingan di 

PT.  Djitoe Indonesia Tobako, Solo, Jawa Tengah sebelum diberi 

tambahan intensitas penerangan terdapat 3 responden (16,67%) yang 

tidak mengalami kelelahan mata sedangkan terdapat 15 responden 

(83,33%) mengalami kelelahan mata, sesudah penambahan intensitas 

penerangan responden yang tidak mengalami kelelahan mata menjadi 13 

(72,22%). Terjadi penurunan kelelahan mata setelah ada tambahan 

penerangan. Hal tersebut dikarenakan penerangan yang sesuai standar 

akan meningkatkan daya akomodasi otot mata yang kemudian akan 

menurunkan tingkat kelelahan pada mata pekerja. Terdapat beberapa 

responden yang awalnya tidak mengalami kelelahan mata, namun setelah 

penambahan lampu mengalami kelelahan mata. Hal tersebut dapat 

dipengaruhi oleh tingkat kesilauan yang berbeda-beda dari setiap 

responden. Responden yang berdekatan dengan lampu akan mengalami 

tingkat kesialauan lebih tinggi daripada responden yang jaraknya jauh 

dari lampu. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Gradjean dalam Tarwaka (2011), 

pencahayaan yang tidak didesain dengan baik akan menimbulkan 

gangguan atau kelelahan penglihatan selama bekerja. Hal demikian dapat 

berpengaruh dari penerangan yang kurang memenuhi syarat yang 

mengakibatkan gangguan kelelahan mata dengan berkurangnya daya 



effisien kerja, kelelahan pada mental pekerja, terasa pegal pada mata dan 

sakit kepala pada sekitar mata, dan rusaknya indera mata. 

c. Pengaruh Intensitas Penerangan Terhadap Kelelahan Mata 

Ada perbedaan yang signifikan tingkat kelelahan mata sebelum 

perlakuan dengan nilai rata-rata 32,44 ± 2,48 dan sesudah perlakuan 

dengan nilai turun menjadi 26,17 ± 3,17, diuji menggunakan wilcoxon 

didapat nilai signifikan p=0,004, yang artinya bahwa ada pengaruh 

intensitas penerangan terhadap kelelahan mata pada tenaga kerja bagian 

pelintingan manual PT. Djitoe Indonesia Tobako, Solo, Jawa Tengah. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2010), 

menyebutkan bahwa diperoleh hasil 0,000 yang berarti signifikan karena 

<0,05, sehingga dapat dikatakan ada pengaruh antara intensitas 

penerangan terhadap kelelahan mata pada tenaga kerja dibagian control 

room dan workshop di PT. Indo Acidatama Tbk, Karanganyar.  

Sesuai dengan penelitian Aryanti (2006) Ada hubungan  yang 

signifikan antara intensitas penerangan dengan kelelahan mata pada 

karyawan bagian administrasi di PT. Hutama Karya Semarang dengan 

hasil p sebesar 0,011 (p<0,05). 

Menurut penelitian Purwanti (2013) dari hasil perhitungan 

korelasi antara faktor iluminasi dan luminansi terhadap kelelahan mata, 

terlihat bahwa ada hubungan antara faktor tersebut terhadap kelelahan 

mata. 



Begitu juga dengan penelitian Nurmawati (2011) analisis statistik 

dengan menggunakan uji korelasi pearson antara intensitas penerangan 

terhadap kelelahan mata pada pekerja bordir diperoleh nilai p=0,035 

berarti adanya korelasi antara intensitas penerangan dengan kelelahan 

mata (r=0,386) pada taraf sign < = 0,05. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

a. Intensitas di bagian pelintingan manual diperoleh rata-rata sebelum ada 

penambahan lampu sebesar 57,50 lux, sedangkan rata-rata intensitas 

penerangan sesudah ada penambahan lampu sebesar  212,11 ℓux. 

b. Terdapat penurunan tingkat kelelahan mata pekerja bagian pelintingan 

manual. Sebelum penambahan penerangan lampu, pekerja yang 

mengalami kelelahan mata sebanyak 13 responden (72,22%), sedangkan 

setelah penambahan penerangan lampu, terjadi penurunan kelelahan mata 

menjadi 5 responden (27.78%). 

c. Ada perbedaan yang signifikan tingkat kelelahan mata sebelum 

perlakuan dengan nilai rerata 32,44 ± 2,48 dan sesudah perlakuan turun 

menjadi 26,17 ± 3,17, diuji menggunakan wilcoxon didapat nilai 

signifikan p = 0,004, yang artinya bahwa ada pengaruh intensitas 

penerangan terhadap kelelahan mata pada tenaga kerja bagian pelintingan 

manual. 

 



2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, 

1) Sebaiknya intensitas penerangan dalam ruang kerja bagian pelintingan 

manual ditingkatkan dengan cara menambah daya lampu seperti yang 

peneliti lakukan agar sesuai dengan standar intensitas penerangan menurut 

Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 7 Tahun 1964 yaitu sebesar 200 

ℓux. 

2) Disarankan untuk menambah penerangan lampu dipasang tepat diatas 

meja pelintingan manual guna meningkatkan intensitas penerangan pada 

meja bagian pelintingan manual karena pekerja pelintingan membutuhkan 

ketelitian sehingga memerlukan intensitas penerangan minimal sebesar 

200 ℓux. 
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