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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 guna mewujudkan manusia dan masyarakat 

Indonesia yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik material maupun 

spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan ditujukan untuk peningkatan, 

pembentukan, dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas dan 

produktif. Kebijakan yang mendorong tercapainya pembangunan 

ketenagakerjaan adalah perlindungan tenaga kerja (Budiono dkk, 2003). 

Perkembangan industri di Indonesia semakin lama semakin 

berkembang, hal ini dikarenakan perdagangan bebas yang sudah masuk di 

Indonesia, tentu saja persaingan di dunia industri semakin lama semakin 

banyak dan banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, agar sebuah industri dapat 

memproduksi suatu produk yang maksimal dan berkualitas, tetapi kadang 

kala kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja kurang 

diperhatikan, oleh karena itu perlu perlindungan kepada tenaga kerja terhadap 

timbulnya bahaya-bahaya akibat pekerjaan atau bahaya yang akan 

ditimbulkan (Suma’mur, 2009). 
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Dalam lingkungan industri, faktor fisik lebih banyak memberikan 

pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya dan berakibat langsung terhadap 

tenaga kerja, salah satu diantaranya adalah iklim kerja yang mencakup suhu 

udara, kelembaban, kecepatan gerak udara dan panas radiasi 

(Suma’mur,2009). 

Lingkungan kerja yang nyaman 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, aktifitas organ-organ 

pencernaan menurun, suhu tubuh meningkat dan produksi keringat bertambah 

(Suma’mur dalam Tarwaka dkk, 2004).  

Di dalam kebutuhan tubuh manusia juga menghasilkan panas guna 

memelihara kelangsungan fungsi organ tubuh. Panas tubuh tersebut 

tergantung dari beberapa aktivitas, tempat beraktifitas, dan lama bekerja. 

Suhu lingkungan yang tinggi dapat menyebabkan proses pengeluaran cairan 

melalui keringat cukup banyak, dan kekurangan cairan eksternal atau 

dehidrasi dapat terjadi karena penurunan asupan cairan dan kelebihan 

pengeluaran cairan. Konsekuensi dari dehidrasi dapat menyebabkan masalah 

kesehatan, salah satu dampak dari dehidrasi adalah infeksi saluran kemih 

(Alim, 2014). 
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Penurunan asupan cairan dapat  terjadi pada pekerja yang bekerja terus-

menerus tanpa disadari bahwa mereka kehilangan cairan tubuh. Kehilangan 

cairan yang tidak diimbangi dengan kehilangan elektrolit dalam jumlah 

proporsional, terutama natrium dapat mengakibatkan dehidrasi            

(Triyana, 2012).  

PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar 

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kimia yang dalam bidang 

produksinya menggunakan berbagai alat dan mesin. Serta berbagai upaya 

modifikasi dan perbaikan yang selalu dilakukan dalam proses kerjanya maka 

PT. Indo Acidatama Tbk Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar mempunyai 

unit kerja untuk melakukan pekerjaan perbaikan yang dinamakan unit 

workshop. Dimana pada unit workshop merupakan suatu tempat yang mana 

para karyawannya bekerja di area indoor dan outdoor. Pada hasil survei 

pendahuluan pengukuran iklim didapatkan ISBB indoor 27,7
0
C dan ISBB 

outdoor 29,7
0
C. Sehingga dapat mempengaruhi panas tubuh dan kebutuhan 

cairan tubuh. 

Hasil data dari medical check up PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, 

Kebakkramat, Karanganyar ditemukan 3 dari 22 karyawan yang bekerja di 

bagian workshop mengalami infeksi saluran kemih/ ISK. Serta hasil observasi 

yang dilakukan pada unit workshop diperoleh informasi melalui wawancara 

dengan karyawan yang bekerja di dalam ruang (indoor) dan di luar ruang 

(outdoor) diantarannya menyatakan bahwa karyawan yang bekerja di luar 

ruang sering merasa ngantuk, mulut kering, air liur berkurang, dan raut muka 
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menjadi memerah setelah selesai bekerja merupakan gejala terjadinya 

dehidrasi.    

Bedasarkan data tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai pengaruh iklim kerja terhadap dehidrasi pada karyawan 

unit workshop PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh iklim kerja terhadap dehidrasi pada karyawan 

unit workshop PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh iklim kerja terhadap 

dehidrasi pada karyawan unit workshop PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, 

Kebakkramat, Karanganyar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui kondisi iklim kerja di area workshop PT. Indo 

Acidatama Tbk, kemiri, Kebakkramat, Karanganyar.  

b. Untuk mengetahui tingkat dehidrasi pada karyawan unit workshop PT. 

Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

a. Memberikan informasi kepada PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, 

Kebakkramat, Karanganyar tentang pengaruh iklim kerja terhadap 

kesehatan karyawan. 

b. Memberikan informasi tambahan kepada PT. Indo Acidatama 

Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar mengenai indikasi 

ekskresi warna urin. 

2. Bagi Kesehatan Masyarakat 

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga dapat digunakan 

sebagai referensi dalam penelitian mengenai iklim kerja terhadap 

berbagai masalah kesehatan. 

3. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh iklim kerja 

terhadap kesehatan terutama dehidrasi tubuh dengan indikasi ekskresi 

warna urin pada karyawan unit workshop PT. Indo Acidatama Tbk, 

Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar. 

4. Peneliti Lain 

Sebagai referensi dan data dasar untuk melakukan penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan iklim kerja dan tingkat 

dehidrasi. 

 

 

 


