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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang menuju era 

industrialisasi dan era perdagangan bebas. Kemajuan teknologi khususnya 

dibidang industri sangat dibutuhkan dan didorong perkembangannya. 

Teknologi yang dikembangkan dimaksudkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan manusia, oleh karena itu rekayasa teknologi diusahakan agar 

sesuai dengan manusia itu, jangan sampai menimbulkan gangguan kesehatan 

tenaga kerja dengan menekan seminimal mungkin dampak negatif yang 

ditimbulkan oleh teknologi tersebut (Soewondo, 2008). 

Perkembangan industri telah mengangkat standar hidup manusia dan 

mengurangi sumber kecelakaan, cidera, penyakit akibat kerja. Namun 

demikian, disisi lain kemajuan teknologi juga mengakibatkan berbagai 

dampak yang merugikan yaitu berupa terjadinya peningkatan pencemaran 

lingkungan, kecelakaan kerja, dan timbulnya berbagai penyakit akibat kerja. 

Dalam penggunaan bahan-bahan berbahaya akan terus meningkat sesuai 

dengan kebutuhan industrialisasi. Disamping itu faktor lingkungan kerja yang 

tidak memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja (K3), proses kerja 

tidak aman, dan sistim kerja yang modern dapat menjadi ancaman bagi 

keselamatan dan kesehatan tenaga kerja (Tarwaka, 2004). 



2 
 

Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari faktor lingkungan 

yang tidak memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja adalah stress 

kerja. Stress kerja adalah suatu ketidakmampuan pekerja untuk menghadapi 

tuntutan tugas dengan akibat suatu ketidaknyamanan dalam bekerja (Tarwaka, 

2004).  

Stress dapat menimbulkan bermacam-macam dampak yang dapat 

merugikan mulai dari menurunnya kesehatan sampai pada dideritanya suatu 

penyakit. Tuntutan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan atau 

ketrampilan pekerja dan aspirasi yang tidak tersalurkan serta ketidakpuasan 

kerja dapat merupakan penyebab terjadinya stress. Pekerjaan dengan tingkat 

ketelitian tinggi akan mudah menyebabkan kelelahan kerja daripada pekerjaan 

dengan tingkat ketelitian rendah yang akan berdampak pada penurunan 

konsentrasi (Tarwaka, 2004). 

Faktor lingkungan kerja yang tidak memenuhi syarat K3 seperti 

pemakaian waktu kerja yang berlebih ataupun beban kerja yang berlebih akan 

menimbulkan kelelahan kerja. Kelelahan kerja adalah suatu mekanisme 

perlindungan tubuh agar tubuh terhindar dari kerusakan lebih lanjut sehingga 

terjadi pemulihan setelah istirahat, namun kelelahan tersebut dapat juga 

beresiko bila tidak ada penanganan secara lanjut.  

Berdasarkan penelitian Priscilla Kandou (2013) yang dilakukan di 

Kantor Pengelola Megamall Manado  menyatakan bahwa  tidak ada hubungan 

stres kerja dengan kelelahan kerja pada karyawan di kantor pengelola 

Megamall Manado (p = 0,962), dimana mayoritas karyawan termasuk ke 

dalam kategori stress sedang (84%) dan tingkat kelelahan kerja mayoritas 
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normal sebanyak 57%. Begitu pula hasil penelitian dari Syahdianto, dkk 

(2012) hasil penelitian mereka menunjukkan tidak ada hubungan antara stress 

kerja dengan tingkat kelelahan kerja pada pekerja lapangan bagian produksi di 

PT. J. Resources Bolaang Mongondow (p = 0,383), dimana sebanyak 53,1% 

pekerja mengalami tingkat kelelahan ringan dan mayoritas mengalami tidak 

mengalami stress  sebesar 66,2%. 

PT. Iskandar Indah Printing Textile merupakan salah satu perusahaan 

yang bergerak dibidang kain di Kota Surakarta. Pada PT. Iskandar Indah 

Printing Textile pada bagian produksi terdapat ruangan weaving. Weaving 

merupakan proses penenunan atau memproses benang menjadi kain. Pada 

ruangan ini terdapat 600 mesin tenun dan satu orang mengoperasikan 12 

mesin.  

Pada survei pendahuluan yang telah dilakukan di PT. Iskandar Indah 

Printing Textile Surakarta berdasarkan hasil wawancara dengan tenaga kerja 

diketahui terdapat gejala stress kerja seperti sakit kepala, sulit untuk 

berkonsentrasi, kelesuan mental yang dialami oleh tenaga kerja, berakibat 

pada menurunnya gairah untuk bekerja.  

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian terkait dengan “Hubungan stress kerja dengan 

kelelahan kerja pada tenaga kerja bagian weaving di PT. Iskandar Indah 

Printing Textile Surakarta”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan survei awal maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan stress kerja dengan kelelahan 

kerja pada tenaga kerja bagian weaving di PT.Iskandar Indah Printing Textile 

Surakarta?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui adanya hubungan stress kerja dengan kelelahan kerja 

pada tenaga kerja bagian weaving di PT. Iskandar Indah Printing Textile 

Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat stress kerja pada tenaga kerja bagian 

weaving PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. 

b. Untuk mengetahui tingkat kelelahan kerja pada tenaga kerja bagian 

weaving PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta.  
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada: 

1. Mahasiswa  

a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang hubungan antara stress 

kerja dengan kelelahan kerja pada tenaga kerja bagian weaving di PT. 

Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. 

b. Mampu melakukan pengukuran stress kerja dan kelelahan kerja. 

2. Perusahaan  

a. Memberikan masukan bagi perusahaan menganai hubungan stress 

kerja dengan kelelahan kerja pada tenaga kerja bagian weaving di PT. 

Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. 

b. Dengan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan bagi 

perusahaan dalam melakukan tindakan korektif dalam hal pencegahan 

dan pengendalian terjadinya kecelakaan kerja akibat kelelahan kerja. 

3. Program Studi Kesehatan Masyarakat 

a. Menambah referensi untuk mengembangkan ilmu keselamatan dan 

kesehatan kerja. 

b. Menambah kepustakaan yang diharapkan dapat bermanfaat dalam 

peningkatan belajar mengajar dan pembentukan sumber daya manusia 

yang lebih baik. 

4. Peneliti Lain 

Dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian mengenai stress kerja 

dengan kelelahan kerja. 


