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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring berkembangnya zaman, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK) juga menjadi semakin pesat dan kompleks. Negara-negara 

maju dan berkembang juga sudah mulai meningkatkan kualitas dari sumber 

daya manusianya guna menghadapi persaingan kerja dalam dunia global. 

Dalam rangka menjadikan tenaga kerja menjadi sumber daya manusia yang 

sehat dan produktif, kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu kesehatan dan 

penerapannya yang bertujuan untuk mewujudkan tenaga kerja yang sehat, 

produktif dalam bekerja, berada dalam keseimbangan mantap antara kapasitas 

kerja, beban kerja serta keadaan lingkungan kerja.  

Sebagaiamana upaya kesehatan pada umumnya, maka inti dari upaya 

kesehatan kerja adalah kedokteran kerja. Dalam upaya untuk penerapannya, 

kesehatan kerja mencangkup upaya kesehatan  promotif dan preventif. Sebagai 

salah satu dari dua pilar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), maka kesehatan 

kerja merupakan satu dari dua tumpuan utama kemajuan keberhasilan K3. Oleh 

karena komunitas yang menjadi sasaran kesehatan kerja adalah masyarakat 

tenaga kerja, maka kesehatan kerja mempuyai peran yang cukup berarti dalam 

upaya kesehatan pekerja (Suma’mur, 2009). 

        Survei di negara maju melaporkan bahwa 10-50% penduduk mengalami 

kelelahan. Prevalensi kelelahan sekitar 20% diantara pasien yang datang 

membutuhkan pelayanan kesehatan (Silaban, 1998). Berdasarkan Data dari 
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ILO ( Internasional Labour Organisasion) tahun 2010 menyebutkan hampir 

setiap tahun sebanyak dua juta pekerja meninggal dunia karena kecelakaan 

kerja yang disebabkan oleh faktor kelelahan. Penelitian tersebut menyatakan 

dari 58115 sampel, 32,8% diantaranya atau sekitar 18828 sampel menderita 

kelelahan. Penelitian mengenai kecelakaan transportasi yang dilakukan di New 

Zealend antara tahun 2002 sampai 2004 menunjukkan bahwa dari 134 

kecelakaan fatal, 11% diantaranya disebabkan faktor kelelahan dan dari 1703 

cidera akibat kecelakaan, 6% disebabkan oleh kelelahan pada operator 

(Baiduri, 2008) 

 Data mengenai kecelakaan kerja yang diterbitkan oleh Kepolisian 

Republik Indonesia tahun 2012 di Indonesia setiap hari rata-rata terjadi 847 

kecelakaan kerja, 36% disebabkan kelelahan yang cukup tinggi. Lebih kurang 

18% atau 152 orang mengalami cacat. Data kecelakaan dari sumber yang 

dikeluarkan oleh Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional di sektor  

listrik   PLN (Perusahaan Listrik Negara) tahun 2010 mencatat terjadi 1458 

kasus kecelakaan dan salah satu penyebab adalah faktor kurangnya konsentrasi 

pekerja karena kelelahan (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, 2004). 
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   Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wika tentang Hazard 

Identification Risk Asessment (HIRA) di Plant Bagian Jalur Produksi Beton PT. 

WIJAYA KARYA BETON Tbk BOYOLALI, diperoleh hasil yang sangat 

signifikan bahwa sebagian besar Plant Bagian Jalur Produksi di PT. WIJAYA 

KARYA BETON Tbk BOYOLALI masih terdapat banyak bahaya yang kapan 

saja dapat mengakibatkan kecelakaan pada tenaga kerja.  

  Hasil survei pendahuluan yang telah dilakukan di perusahaan PT. 

WIJAYA KARYA BETON Tbk BOYOLALI pada Bulan Mei 2014, diketahui 

bahwa jumlah keseluruhan karyawan  di bagian produksi tulangan beton adalah 

40 orang. Penelitian awal ini dilakukan dengan menggunakan observasi serta 

kuesioner karyawan di tempat kerja. Penelitian dilakukan dengan jumlah 

sampel 5 pekerja yang diukur denyut nadi pada saat bekerja. Dari kesimpulan 

sampel tersebut diperoleh rata-rata denyut nadi kerja sebesar 112 denyut/menit 

(kategori beban kerja sedang). Untuk kategori beban kerja ringan adalah 

sebesar 20% dari sampel. Kemudian untuk kategori beban kerja sedang adalah 

sebesar 60% dari sampel. Sedangkan untuk kategori beban kerja berat adalah 

sebesar 20% dari sampel. Sedangkan untuk pengukuran kelelahan dengan 

menggunakan kuesioner dan wawancara didapatkan hasil sebanyak 20% dari 

sampel tidak mengalami kelelahan. Kemudian 40% dari sampel sering 

mengalami kelelahan, dan 40% dari sampel selalu mengalami kelelahan.  

Penyebab para pekerja sering mengalami kelelahan adalah karena 

pekerjaan di lapangan seperti: mengangkat dan mengangkut besi secara 

manual, perakitan tulangan besi secara manual, dan juga pengelasan. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dianggap penting untuk 

dilakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh beban kerja fisik 

terhadap kelelahan kerja. Hal ini yang menjadi alasan utama mengapa peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tersebut di atas. 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Apakah terdapat pengaruh beban kerja fisik terhadap kelelahan kerja di bagian 

produksi tulangan beton PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Boyolali? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

         Mengetahui ada tidaknya pengaruh beban kerja fisik terhadap 

kelelahan kerja di bagian produksi tulangan beton PT. Wijaya Karya 

Beton Tbk. Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mendiskripsikan jenis-jenis pekerjaan pada bagian produksi 

b. Untuk mengukur dan menentukan kategori beban kerja fisik tenaga 

kerja di bagian produksi tulangan beton. 

c. Untuk mengetahui tingkat kelelahan pada tenaga kerja di bagian 

produksi tulangan beton. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang akan diperoleh 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

 Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan 

pertimbangan dalam mengatasi masalah yang timbul terutama dalam hal 

mengatasi kelelahan kerja yang diakibatkan oleh beban kerja fisik pada 

tenaga kerja. 

2. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat 

Sebagai sarana untuk menambah informasi, edukasi , wacana, 

pengetahuan serta referensi di perpustakaan program studi Kesehatan 

Masyarakat yang berkaitan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

3. Bagi Peneliti Lain 

 Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam 

rangka penerapan ilmu selama kuliah khusunya mengenai Kesehatan 

Keselamatan Kerja yang ditulis dalam bentuk karya ilmiah, serta dapat 

dijadikan sebagai data dasar b/agi peneliti selanjutnya untuk menggali dan 

melakukan penelitian lainnya. 

 

 

 

 

 


