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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Didalam kehidupan, manusia selalu mengadakan bermacam–macam 

aktivitas. Salah satu aktivitas itu diwujudkan dalam gerakan–gerakan yang 

dinamakan kerja. Bekerja merupakan salah satu kegiatan utama bagi setiap 

orang atau masyarakat untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya 

(DEPKES RI, 2003). 

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). 

Beberapa faktor fisik yang mempengaruhi kinerja pada sebuah 

perusahaan ialah pencahayaan. Pencahayaan yang baik memungkinkan 

tenaga kerja melihat obyek yang dikerjakannya secara jelas, cepat dan tanpa 

upaya yang tidak perlu. Lebih dari itu, pencahayaan yang memadai 
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memberikan kesan pemandangan yang lebih baik dan keadaan lingkungan 

yang menyegarkan (Santoso dan Widajati, 2011). 

Penerangan yang cukup dan diatur secara baik juga akan membantu 

menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan sehingga 

dapat memelihara kegairahan kerja. Telah kita ketahui hampir semua 

pelaksanaan pekerjaan melibatkan fungsi mata, dimana sering kita temui jenis 

pekerjaan yang memerlukan tingkat penerangan tertentu agar tenaga kerja 

dapat dengan jelas mengamati obyek yang sedang dikerjakan. Intensitas 

penerangan yang sesuai dengan jenis pekerjaan jelas akan dapat 

meningkatkan produktivitas kerja (Tarwaka, 2010). 

 Permasalahan pencahayaan meliputi kemampuan manusia untuk 

melihat sesuatu, sifat dari indera penglihatan, usaha untuk melihat obyek 

lebih baik dan pengaruh pencahayaan terhadap lingkungan. Suatu hal yang 

sangat perlu diperhatikan dalam hal ini ialah mengapa orang melihat obyek 

dengan mudah dan cepat, sedangkan beberapa orang lainnya harus berusaha 

keras bahkan bagi beberapa orang lainnya lagi suatu obyek dapat tidak 

terlihat sama sekali (Santoso dan Widajati, 2011). 

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 
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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 
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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. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

pengaruh intensitas penerangan terhadap kelelahan mata pada tenaga kerja 

bagian pelintingan manual di PT. Djitoe Indonesia Tobako, Solo, Jawa 

Tengah. 

 

B. Rumusan Masalah 

“Adakah  pengaruh  intensitas  penerangan  terhadap  kelelahan  mata  

pada tenaga kerja bagian pelintingan manual di PT. Djitoe Indonesia Tobako, 

Solo, Jawa Tengah ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum :  

Untuk mengetahui intensitas penerangan terhadap kelelahan mata pada 

tenaga kerja bagian pelintingan manual PT. Djitoe Indonesia Tobako, Solo, 

Jawa Tengah. 

Tujuan Khusus  : 

1. Untuk mengetahui intensitas penerangan di ruang bagian pelintingan 

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

2. Untuk mengetahui tingkat kelelahan mata pada tenaga kerja bagian  

pelintingan  di  PT.  Djitoe Indonesia Tobako, Solo, Jawa Tengah. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak perusahaan dalam upaya 

melaksanakan pengaturan intensitas penerangan agar tercipta lingkungan 

kerja yang aman dan nyaman sehingga dapat menurunkan kelelahan mata 

pada karyawan di PT. Djitoe Indonesia Tobako, Solo, Jawa Tengah. 

2. Bagi Perguruan Tinggi 

Menambah referensi pengetahuan tentang pengaruh intensitas penerangan 

terhadap kelelahan mata. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Mendapatkan pengalaman langsung dalam hal merencanakan dan 

melaksanakan penelitian. 


