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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Proses industrialisasi di suatu negara merupakan upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Kehidupan global telah mendorong dunia industri untuk 

senantiasa memperhatikan manusia sebagai human center dari berbagai aspek. 

Kemajuan teknologi telah mengangkat standar dan kualitas hidup manusia secara 

lebih baik melalui peningkatan produksi dan produktivitas kerja. Disisi lain kemajuan 

teknologi juga mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan yaitu berupa 

terjadinya peningkatan pencemaran lingkungan, kecelakaan kerja, dan timbulnya 

berbagai macam penyakit akibat kerja (Tarwaka, 2010). 

Dalam era globalisasi dewasa ini, persaingan antara perusahaan baik didalam 

maupun diluar negeri semakin ketat dan keras.  Disamping itu juga terjadi perubahan-

perubahan yang sangat cepat dan berbagai masalah perdagangan yang sangat 

kompleks. Dewasa ini perusahaan-perusahan dipacu untuk meningkatkan 

produktifitasnya dimana setiap perusahan dalam meningkatkan produksinya sudah 

tidak mengenal waktu lagi, tidak hanya berproduksi diwaktu pagi dan siang hari saja, 

akan tetapi dewasa ini perusahan berproduksi hingga malam hari. Olah karena 

perusahaan berproduksi setiap waktu dalam 24 jam sehingga  karyawan disebuah 

perusahaan dituntut untuk mengatur pembagian waktu kerja atau shift kerja. 
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Shift kerja merupakan pola waktu kerja yang diberikan pada tenaga kerja 

untuk mengerjakan sesuatu oleh perusahaan dan biasanya dibagi atas kerja pagi, sore 

dan malam hari (Suma’mur, 2009). Sedangkan menurut Taylor (1970) dalam 

Kuswadji (1997) Shift kerja adalah semua pengaturan jam kerja sebagai pengganti 

atau tambahan kerja siang hari sebagaimana yang biasa dilakukan. Kemudian 

menurut Aamondt (1991) dalam Nuryati (2007), Secara fisiologis kerja shift akan 

mengganggu ritme harian karyawan, seperti terganggunya pola makan, tidur dan 

istirahat, yang kemudian akan berpengaruh terhadap kesehatan seperti berkurangnya 

nafsu makan, kelelahan, gangguan saluran pencernaan dan kurang tidur. Sedangkan 

Menurut Wicken, dkk (2004) dalam Setyawati (2008), gangguan pada tidur (sleep 

distruption) yang antara lain dapat dipengaruhi oleh kekurangan waktu tidur dan 

gangguan pada cyrcardian rhytm akibat jet lag atau shift kerja sehingga dapat 

menyebabkan kelelahan (fatique). 

Kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh terhindar 

dari kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah istirahat (Tarwaka, 

2010). Sedangkan Kelelahan kerja adalah perasaan lelah dan adanya penurunan 

kesiagaan (Grandjen dalam Setyawati, 2010). 

Salah satu faktor penyebab utama kecelakaan kerja yang disebabkan oleh 

manusia adalah stress dan kelelahan (fatique). Kelelahan kerja memberi kontribusi 

50% terhadap terjadinya kecelakaan kerja (Setyawati, 2007). Sedangkan menurut 

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

disebabkan oleh sebab fisik ataupun tekanan mental. Dari hasil penelitian Hiperkes 
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(2013), di PT. Djito Tobacco Surakarta, menunjukkan bahwa tingkat kelelahan kerja 

pada 100 orang tenaga kerja dibagian produksi didapatkan hasil yaitu, Normal 34%, 

Kelelahan Kerja Ringan (KKR): 54%, Kelelahan Kerja Sedang (KKS): 12%. 

Sedangkan menurut Sharpe (2007) dalam Setyawati (2008) menyatakan bahwa 

tenaga kerja pada shift malam memiliki resiko 28% lebih tinggi mengalami cidera 

atau kecelakaan. Dari beberapa catatan kecelakaan kerja yang sudah terjadi, 

gangguan tidur dan kelelahan menjadi dua faktor yang paling penting dari kesalahan 

manusia dalam bekerja. 

Menurut Aamondt (1991) dalam Nuryati (2007),  karyawan yang bekerja pada 

shift malam dampak kelelahan terutama secara fisik sangat dirasakan, karena 

karyawan harus terjaga sepanjang malam untuk bekerja. Sedangkan menurut 

Kuswadji (1997) dalam Tarigan (2006) menyatakan pola kerja yang berubah pada 

kerja bergilir dapat menyebabkan kelelahan yang meningkat akibat perubahan pada 

cyrcardian rhytm khususnya kerja bergilir malam. 

PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta merupakan sebuah perusahaan 

yang bergerak dibidang penenunan (Proses) dan printing kain yang beroperasi 24 jam 

setiap harinya. Oleh karena itu shift kerja (kerja bergilir) di PT. Iskandar Indah 

Printing Textile telah diterapkan. Untuk memenuhi tuntunan tersebut perusahaan 

memberlakukan sistem shift kerja setiap harinya. Berdasarkan dari survei awal yang 

telah dilakukan pada Bulan April 2014 di PT. Iskandar Indah Printing Textile 

Surakarta mengenai perbedaan tingkat kelelahan kerja antara shift pagi, shift siang 
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dan shift malam dapat diketahui bahwa tenaga kerja shift malam lebih lelah dari pada 

tenaga kerja shift pagi. 

Berdasarkan fakta dan permasalahan ini peneliti tertarik untuk mengetahui 

perbedaan kelelahan kerja pada tenaga kerja shift pagi, shift siang dan shift malam di 

bagian process PT. Iskandar indah printing textile Surakarta. 

B. Perumusan Masalah 

Adakah perbedaan kelelahan kerja pada tenaga kerja shift pagi, Shift siang 

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

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan Kelelahan kerja pada tenaga kerja shift 

pagi, Shift siang dan shift malam di bagian Process PT. Iskandar Indah Printing 

Textile Surakarta. 

2. Tujuan khusus 

Untuk mengetahui tingkat kelelahan kerja pada tenaga kerja shift pagi, 

Shift siang dan shift malam di bagian Process PT. Iskandar Indah Printing 

Textile. 

 

 

 

 

 



5 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka  manfaat yang akan diperoleh 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

perbedaan tingkat kelelahan kerja pada tenaga kerja shift pagi, shift siang dan 

shift malam di bagian Process PT. Iskandar Indah Printing Textile. 

2. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah kepustakaan 

program Kesehatan Masyarakat. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai data dasar bagi peneliti selanjutnya 

untuk menggali dan melakukan penelitian lainya berkaitan dengan perbedaan 

kelelahan kerja pada tenaga kerja shift pagi, Shift siang dan shift  malam. 

 

  


