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ABSTRAK 
Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari faktor lingkungan kerja 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. Faktor lingkungan kerja yang tidak memenuhi syarat K3 
seperti pemakaian waktu kerja yang berlebih ataupun beban kerja yang berlebih akan 
menimbulkan kelelahan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan 
stress kerja dengan kelelahan kerja pada tenaga kerja bagian weaving di PT. Iskandar Indah 
Printing Textile Surakarta. Metode penelitian ini menggunakan observasional analitik  dengan 
pendekatan cross sectional. Sampel yang diambil dari tenaga kerja di bagian weaving  sebanyak 
30 responden yang telah memenuhi kriteria inklusi. Stress kerja diukur dengan menggunakan 
kuesioner dan kelelahan kerja diukur menggunakan reaction timer. Analisa data menggunakan 
statistik korelasi product moment yang dibantu dengan program SPSS. Hasil penelitian 
diketahui bahwa tidak ada hubungan stress kerja dengan kelelahan kerja pada tenaga kerja 
bagian weaving  di PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. Hal ini dibuktikan dengan 
nilai signifikansi (? value) sebesar 0,115 > 0,05.  
Kata Kunci : Stress Kerja, Kelelahan Kerja  

 

ABSTRACT 
One of negativ ity impact generated from ineligible work environment factor safety and health 
work is work stress.  Work stress is worker disability to face the duty demand with the effect of 
an uncomfortable in working. Environmental factor of ineligible job of K3 like excessive in 
working usage and or excessive work load will generate the fatigue work. This research 
purpose is to know the relation of work stresses to fatigue work at worker part of weaving in 
Iskandar Indah Printing Textile Company of Surakarta. This research method used analytic 
observational with the approach of cross sectional. Sample which is taken away from labor in 
shares weaving of counted 30 respondents which have fulfilled the criterion inclusions. Work 
stresses measured using questioner and fatigue work measured to use the reaction timer. The 
data analyze using correlation product moment statistic test is assisted SPSS program. 
Research result known  that there is no relation work stresses to fatigue work at worker part of 
weaving in Iskandar Indah  Printing Textile Company of Surakarta. This matter proved with 
significance value (? value) equal to 0,115 > 0,05.  
Key word: Work Stresses, Fatigue Work.  



Hubungan Stress Kerja Dengan Kelelahan Kerja Pada Tenaga Kerja 
Bagian Weaving di PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta 
 

2 
 

PUBLIKASI ILMIAH 

Program Studi Kesehatan Masyarakat – Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta ® 2014 
 

PENDAHULUAN 
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 da pat menjadi ancaman 
bagi keselamatan dan kesehatan 
tenaga kerja (Tarwaka, 2004).  

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).   

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 pengelo la 
Megamall Manado (p = 0,962), 
dimana mayoritas karyawan 
termasuk ke dalam kategori stress 
sedang (84%) dan tingkat kelelahan 
kerja mayoritas 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), dima na 
sebanyak 53,1% pekerja mengalami 
tingkat kelelahan ringan dan 
mayoritas mengalami tidak 
mengalami stress  sebesar 66,2%. 

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 
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dengan “Hubungan stress kerja 
dengan kelelahan kerja pada tenaga 
kerja bagian weaving di PT. Iskandar 
Indah Printing Textile Surakarta”. 

 
TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui adanya hubungan 
stress kerja dengan kelelahan kerja 
pada tenaga kerja bagian weaving di 
PT. Iskandar Indah Printing Textile 
Surakarta.  

 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan 
adalah observasional analitik  dengan 
menggunakan pendekatan cross 
sectional. Penelitian dilaksanakan di 
PT. Iskandar Indah Printing Textile 
Surakarta pada tenaga kerja di bagian 
weaving , pada bulan Juni 2014 
dengan sampel penelitian sebanyak 
30 orang pekerja yang diambil 
dengan teknik purposive sampling 
dan random sampling . Skala stress 
kerja dikur dengan menggunakan 
kuesioner dan dikategorikan menjadi 
4 kategori yaitu normal, stress 
ringan, sedang dan berat serta skala 
kelelahan kerja diukur dengan 
Reaction Timer tipe Lakassidaya dan 
dikategorikan menjadi 4 kategori 
yaitu normal, kelelahan ringan, 
sedang dan berat. Teknik analisis 
data menggunakan korelasi product 
moment. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil Karakteristik Responden 

a. Umur Responden 
Hasil pengumpulan data 

karakteristik responden menurut 
umur dapat dilihat pada tabel 1 
sebagai berikut. 

Tabel 1. Umur Tenaga Kerja 
Bagian Weaving  di PT. Iskandar 
Indah Printing Textile Surakarta 
No Umur  n % Rata-

rata±
SD  

1.  
2.  
3.  
4.  

26 – 30 tahun 
31 – 35 tahun  
36 – 40 tahun  
41 – 45 tahun  

6 
5 
12 
7 

20 
16.7 
40 

23.3 

 
36,93
±5,66 

 
Total 30 100  

 
Berdasarkan hasil analisa 

pada tabel 1 diatas diketahui 
bahwa mayoritas tenaga kerja 
bagian weaving di PT. Iskandar 
Textile Surakarta berumur 36 – 
40 tahun yaitu sebanyak 12 orang 
atau sebesar 40% dan paling 
sedikit adalah responden yang 
berumur 31-35 tahun yaitu 
sebanyak 5 orang atau sebesar 
16,7%, dengan rata-rata usia 
pekerja sebesar 36,93 tahun dan 
standar deviasi sebesar 5,66 
tahun.  
b. Masa Kerja Responden 

Hasil pengumpulan data 
karakteristik responden menurut 
massa kerja dapat dilihat pada 
tabel 2 sebaga i berikut. 

Tabel 2. Masa Kerja Tenaga Kerja 
Bagian Weaving  di PT. Iskandar 
Indah Printing Textile Surakarta 

No Masa Kerja  n % Rata-
rata±
SD  

1.  
2.  
3.  
4.  

7 – 12  tahun 
13 – 18 tahun  
19 – 24 tahun  
25 – 31 tahun  

10 
3 
12 
5 

33.3 
10 
40 

16.7 

 
18,0±
6,98 

 
Total  30 100  

 
Berdasarkan hasil analisa 

pada tabel 2 diatas diketahui 
bahwa mayoritas tenaga kerja 
bagian weaving di PT. Iskandar 
Textile Surakarta mempunyai 
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masa kerja selama 19 – 24 tahun 
yaitu sebanyak 12 orang atau 
sebesar 40% dan paling sedikit 
adalah responden yang 
mempunyai masa kerja 13 - 18 
tahun yaitu sebanyak 3 orang 
atau sebesar 10%, dengan rata-
rata masa kerja pekerja sebesar 
18 tahun dan standar deviasi 
sebesar 6,98 tahun.  

 
2. Hasil Analisa Univariat  

a. Stress Kerja Tenaga Kerja 
Bagian Weaving  di PT. 
Iskandar Indah Printing 
Textile Surakarta 

Hasil pengkategorian 
stress kerja dapat dilihat pada 
tabel 3 sebagai berikut: 
Tabel 3. Stress Kerja Tenaga 
Kerja Bagian Weaving di PT. 

Iskandar Indah Printing  
Textile Surakarta 

No Stress Kerja n % Rata-
rata±
SD  

1.  
2.  

Stress Ringan  
Stress Sedang 

24 
6 

80 
20 

26,60
±5,23 

Total 30 100  
 

Berdasarkan hasil analisis 
seperti pada tabel 3 diatas 
diketahui bahwa mayoritas tenaga 
kerja bagian weaving  di PT. 
Iskandar Indah Printing Textile 
mengalami stress kerja kategori 
ringan yaitu sebanyak 24 
responden atau sebesar 80% dan 
sisanya tenaga kerja bagian 
weaving mengalami kategori 
stress kerja sedang yaitu 
sebanyak 6 responden atau 
sebesar 20% dengan rata-rata 
stress kerja sebesar 26,60 dan 
standar deviasi sebesar 5,23. Hal 
ini dapat diartikan bahwa rata-

rata pekerja bagian weaving 
mempunyai stress kerja ringan. 

Hal ini berarti para tenaga 
kerja bagian weaving  di PT. 
Iskandar Indah Printing Tekstil 
ternyata tidak mengalami beban 
kerja yang berat dengan terbukti 
mereka hanya mengalami stress 
ringan saja. Pekerjaan bagian 
weaving memang tidak terlalu 
berat bila dikerjakan oleh kaum 
wanita. Pada bagian ini mereka 
hanya melakukan tahapan 
penenunan benang menjadi kain 
yang semuanya dilakukan secara 
otomatis bahkan kain yang 
selesai ditenun akan menggulung 
secara otomatis juga, sehingga 
bagian ini tidak memerlukan 
pekerjaan yang terlalu berat 
hanya sedikit membutuhkan 
konsentrasi karena biasanya 1 
orang pekerja mengoperasikan 12 
mesin tenun. Meskipun mereka 
diberikan tanggung jawab 
mengoperasikan, mengawasi 12 
mesin tenun, karena semuanya 
dijalankan secara otomatis, maka 
tingkat stress mereka pun juga 
ringan.  

Menurut Cooper, Marrshall 
dan Levi dalam Tarwaka (2011) 
Akibat stress pada organisasi 
kerja akan memberikan pengaruh 
yang kurang baik. Pengaruhnya 
dapat berupa tingginya angka 
tidak masuk kerja, turnover, 
hubungan kerja jadi tegang dan 
rendahnya kualitas kerja. Dari 
keadaan tersebut dapat 
mengganggu performansi kerja 
dan meningkatkan resiko 
terjadinya kecelakaan kerja. 
Terjadinya stress akibat kerja, 
secara khusus dapat menurunkan 
produktifitas kerja, menyebabkan 
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biaya kompetensi pekerja 
meningkat. 

Stress  dapat dianggap suatu 
hal yang positif ataupun negatif, 
tergantung pada tingkat toleransi 
individu. Orang bereaksi secara 
berbeda pada situasi yang 
sepertinya menghasilkan tuntutan 
psikologi yang sama. Beberapa 
individu mengatasinya dengan 
positif dengan terus 
meningkatkan motivasi dan 
komitmen untuk menyelesaikan 
pekerjaan, sedangkan individu 
yang mengatasinya secara negatif 
yaitu dapat dengan cara pelarian 
dengan mengkonsumsi alkohol 
ataupun obat-obatan (Ivancevich 
et al, 2007 dalam Syahdianto, 
dkk, 2012). 

Rangsangan psikologis 
(stresssor) seringkali 
berhubungan langsung dengan 
sistem tugas, volume pekerjaan, 
lingkungan kerja atau 
ketidakharmonisan hubungan 
dengan individu lain di tempat 
kerja serta faktor budaya 
organisasi tempat kerja. Sistem 
tugas sebagai stressor dalam 
stress kerja diantaranya adanya 
kerja lembur. Kerja lembur yang 
terlalu sering ternyata  tidak hanya 
mengurangi kuantitas dan 
kualitas kerja tetapi juga sering 
meningkatkan jumlah absensi 
dengan alasan sakit atau 
kecelakaan kerja. Volume 
pekerjaan yang berlebihan akan 
dibatasi oleh waktu sehingga 
sering pekerjaan dilakukan secara 
tergesa-gesa karena waktu yang 
terbatas, sedangkan volume kerja 
yang kurang akan menyebabkan 
kurangnya rangsangan untuk 
bekerja, kurangnya variasi, tidak 

ada kreativitas atau tuntutan 
untuk mengatasi masalah. 
Lingkungan kerja sebagai 
stressor dalam stress kerja hal ini 
akibat adanya ancaman kondisi 
fisik tempat kerja yang kurang 
menyenangkan atau kontak 
dengan bahan-bahan beracun 
(Harrianto, 2009 dalam 
Syahdianto, 2012).  

 
b. Kelelahan Kerja Tenaga 

Kerja Bagian Weaving  di PT. 
Iskandar Indah Printing 
Textile Surakarta 

Adapun hasil  
pengkategorian kelelahan kerja 
dapat dilihat pada tabel 4 sebagai 
berikut: 

Tabel 4. Kelelahan Kerja Tenaga 
Kerja Bagian Weaving di PT. 

Iskandar Indah Printing  
Textile Surakarta 

No Kategori 
Kelelahan Kerja 

n % Rata-
rata±  SD 

1.  
2.  

Kelelahan Ringan 
Kelelahan Sedang 

26 
4 

86,7 
13,3 

315,78± 
65,02 

Total  30 100  
 
Berdasarkan hasil analisis 

seperti pada tabel 4 diatas 
diketahui bahwa mayoritas tenaga 
kerja bagian weaving  di PT. 
Iskandar Indah Printing Textile 
memiliki kategori kelelahan kerja 
ringan yaitu sebanyak 26 
responden atau sebesar 86,7% 
dan tenaga kerja bagian weaving 
yang termasuk ke dalam kategori 
kelelahan kerja sedang sebanyak 
4 responden atau sebesar 13,3%, 
dengan rata-rata pekerja bagian 
weaving mempunyai kelelahan 
kerja sebesar 315,78 dan standar 
deviasi sebesar 65,02. Hal ini 
dapat diartikan bahwa rata-rata 
pekerja bagian weaving kelelahan 
kerja termasuk kategori ringan. 
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Mayoritas tenaga kerja 
bagian weaving mengalami 
kelelahan kerja ringan hal ini 
dikarenakan meskipun mereka 
mengoperasikan atau diberi 
tanggung jawab 12 mesin tenun 
semuanya dijalankan secara 
otomatis, sehingga tingkat 
kelelahan kerja menjadi ringan 
bahkan mereka bekerja dalam 3 
shift dan setiap 1 shift diberi jeda 
untuk istirahat dengan jumlah 
waktu yang cukup untuk mereka 
beristirahat mengembalikan 
stamina mereka kembali fit atau 
bugar untuk bekerja kembali. 
Kelelahan kerja ringan dari para 
pekerja tersebut dapat diperbaiki 
dengan memberikan waktu 
istirahat yang cukup apabila para 
pekerja bagian weaving 
mengalami kelelahan dalam 
bekerja. 

Tarwaka (2004) 
berpendapat bahwa pekerjaan 
dengan tingkat ketelitian tinggi 
akan mudah menyebabkan 
kelelahan kerja daripada 
pekerjaan dengan tingkat 
ketelitian rendah yang akan 
berdampak pada penurunan 
konsentrasi. Sesuai dengan 
penelitian ini responden 
merupakan tenaga kerja 
perempuan bagian weaving. 
Dimana tahap weaving/loom 
merupakan tahap penenunan 
benang menjadi kain. Benang lusi 
dan benang pakan masuk 
kedalam mesin tenun. Benang 
lusi yang berada dalam mesin 
weaving/loom secara otomatis 
akan ditenun oleh benang pakan. 
Output dari tahap penenunan ini 
secara otomatis akan 
menggulung. Setiap tenaga kerja 
bertanggung jawab 12 mesin 
tenun. Hal ini membutuhkan daya 
konsentrasi yang cukup tinggi 

dengan ketelitian yang cukup 
tinggi pula, sehingga akan mudah 
menyebabkan kelelahan kerja . 

Kelelahan kerja dapat 
dicegah terutama dengan upaya 
menekan faktor-faktor yang 
berpengaruh secara negatif pada 
kelelahan kerja dan 
meningkatkan faktor yang 
berpengaruh secara positif. 
Faktor-faktor yang berpengaruh 
secara negatif yang perlu ditekan 
misalnya adanya stress kronis dan 
stress akut yaitu dengan tidak 
menciptakan atau menghindarkan 
stress buatan manusia. Memilih 
usia-usia yang berpeluang baik 
dalam mengendalikan kelelahan 
kerja,  memilih pekerja yang 
mempunyai semangat kerja yang 
tinggi, berpendidikan memadai 
sesuai jenis pekerjaannya 
sehingga mampu bertanggung 
jawab sesuai dengan bidangnya 
(Setyawati, 2010 dalam 
Syahdianto, 2012).  

 
3. Hasil Analisa Bivariat 

Adapun pengujian analisis 
menggunakan uji statistik 
korelasi product moment. Hasil 
analisis korelasi product moment 
ditampilkan pada tabel 5 berikut 
ini. 

Tabel 5.  Hasil Analisis Hubungan 
Stress Kerja dengan Kelelahan 

Kerja pada Tenaga Kerja Bagian 
Weaving  di PT. Iskandar Indah  

Printing Textile Surakarta 
Variabel  ?  r11 a  

Stress Kerja –
Kelelahan Kerja 

0,115 0,294 0,05 

 
Berdasarkan hasil analisa 

korelasi product moment seperti 
yang tersaji pada tabel 5 diatas 
dapat diketahui bahwa hasil uji 
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korelasi dengan product moment 
diperoleh nilai signifikansi (? 
value) sebesar 0,115 > 0,05. Hal 
ini berarti Ho diterima yang 
artinya tidak ada hubungan antara 
stress kerja dengan kelelahan 
kerja dengan tingkat korelasi (r) 
sebesar 0,294 (rendah) pada 
tenaga kerja bagian weaving di 
PT. Iskandar Indah Printing 
Textile Surakarta. 

Dalam penelitian ini 
mayoritas pekerja bagian 
weaving mempunyai stress kerja 
ringan setelah bekerja dan 
kelelahan kerja yang ringan juga. 
Hal inilah yang menyebabkan 
tidak adanya hubungan stress 
kerja dengan kelelahan kerja. 
Para tenaga kerja bagian weaving 
merasa santai (enjoy) dalam 
menjalankan tugas dan 
kewajibannya dalam bekerja 
meskipun hal itu dilakukan 
secara terus -menerus bahkan 
dalam waktu bertahun-tahun 
serta monoton, mereka tidak 
menganggap pekerjaan tersebut 
menjadi sebuah beban kerja yang 
sangat tinggi sehingga mereka 
hanya menimbulkan tingkat 
stress yang ringan dan kelelahan 
kerja yang ringan juga. 
Kemungkinan besar kelelahan 
kerja pada tenaga kerja bagian 
weaving dipengaruhi oleh faktor 
lain selain stress kerja seperti 
faktor usia, beban kerja, kondisi 
kerja yang kurang nyaman bagi 
pekerja. 

Hasil penelitian ini sejalan 
dengan hasil penelitian yang 
telah dilakukan oleh Priscilla 
Kandou (2013) yang dilakukan di 
Kantor Pengelola Megamall 
Manado menyatakan bahwa tidak 

ada pengaruh 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 normal sebanyak 57%. 
Begitu pula sejalan dengan 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%. 

Menurut Suma’mur (2009) 
beberapa hal yang dapat memicu 
timblnya kelelahan kerja 
diantaranya adalah faktor usia. 
Pada usia meningkat akan diikuti 
dengan proses degenerasi dari 
organ, sehingga dalam hal ini 
kemampuan organ akan 
menurun. Dengan menurunnya 
kemampuan organ, maka hal ini 
akan menyebabkan tenaga kerja 
akan semakin mudah mengalami 
kelelahan. Keadaan psikis tenaga 
kerja yaitu suatu respon yang 
ditafsirkan bagian yang salah, 
sehingga merupakan suatu 
aktivitas secara primer suatu 
organ, akibatnya timbul 
ketegangan-ketegangan yang 
dapat meningkatkan tingkat 
kelelahan seseorang.  Selain itu 
faktor lain yang dapat 
mempengarui kelelahan kerja 
adalah beban kerja. Pekerjaan 
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yang terlalu berat dan berlebihan 
akan mempercepat kontraksi otot 
tubuh, sehingga hal ini dapat 
mempercepat pula kelelahan 
seseorang. Beban kerja meliputi: 
iklim kerja, penerangan, 
kebisingan, debu, dan lain-lain.  

Penyebab stres yang 
berhubungan dengan struktur 
organisasi dan suasana kerja 
biasanya berawal dari budaya 
organisasi dan model manajemen 
yang digunakan. Beberapa faktor 
penyebabnya antar lain, 
kurangnya pendekatan 
partisipatoris, konsultasi yang 
tidak efektif, kurangnya 
komunikasi dan kebijaksanaan 
kantor. Selain itu seringkali 
pemilihan dan penempatan 
karyawan pada posisi yang tidak 
tepat juga dapat menyebabkan 
stres (Tarwaka, 2010). Aspek 
psikologis atau subyektif dari 
kelelahan lebih sulit diukur, 
meskipun dirasakan pula oleh 
tenaga kerja sebagai gangguan 
dengan hasil kerjanya. Dapat 
dibayangkan jika seorang tenaga 
kerja merasa sangat lelah, akan 
muncul pula suatu ketegangan, 
rasa lemah, cepat marah, sulit 
berkonsentrasi maupun bekerja 
secara efektif. Hal-hal ini 
termasuk dalam gejala stres kerja 
(Anoraga, 2001 dalam 
Syahdianto, 2012). 

 
SIMPULAN DAN SARAN  

Dari uraian hasil penelitian 
dan pembahasan yang diperoleh, 
maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Para pekerja bagian weaving di 

PT. Iskandar Indah Printing 

Textile Surakarta mengalami 
stress kerja ringan sebesar 80%. 

2. Tingkat kelelahan kerja para 
pekerja bagian weaving di PT. 
Iskandar Indah Printing Textile 
Surakarta  tergolong ke dalam 
kategori kelelahan kerja ringan 
sebesar 86,7%.  

3. Tidak ada hubungan stress kerja 
dengan kelelahan kerja pada 
tenaga kerja bagian weaving di 
PT. Iskandar Indah Printing 
Textile Surakarta. 

Berdasarkan simpulan di atas, 
maka penulis memberikan beberapa 
saran sebagai berikut: 
1. Bagi Tenaga Kerja di PT. 

Iskandar Indah Printing 
Textile  
Diharapkan lebih memperhatikan 
kesehatan fisik dan psikisnya 
agar tidak terjadi stress kerja 
sehingga kinerja selalu baik. 
Untuk mengatasi kelelahan kerja 
maka diharapkan para pekerja 
setiap jam istirahat harus dapat 
menjaga kualitas waktu 
istirahatnya dengan maksimal, 
sehingga tubuh kembali fit  dan 
segar untuk beraktifitas kembali. 

2. Bagi PT. Iskandar Indah 
Printing Textile  
a. Dalam mengatasi masalah 

stress kerja, diharapkan 
manajemen perusahaan dapat 
menerapkan adanya 
konseling bagi karyawan, 
menyediakan sarana untuk 
karyawan bagi yang ingin 
melakukan relaksasi atau 
meditas dengan tetap 
mempertahankan program 
jaminan kerja dan tunjangan 
kesehatan, mengadakan 
kegiatan olahraga atau 
kesenian secara rutin.. 
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b. Untuk mengatasi masalah 
kelelahan kerja, diharapkan 
mana jemen perusahaan tetap 
mempertahankan aturan-
aturan dalam jam kerja, 
waktu istirahat, dan 
pengaturan cuti sesuai 
ketentuan yang berlaku dalam 
perusahaan. 

3. Bagi Program Studi Kesehatan 
Masyarakat 
Dapat mampu mengembangkan 
ilmu keselamatan dan kesehatan 
kerja serta meningkatkan 
pembentukan sumber daya 
manusia yang lebih baik bagi 
masyarakat khususnya terkait 
dengan pengaruh stress kerja 
dengan kelelahan kerja.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini mengunakan satu 
faktor yang mempengaruhi 
kelelahan kerja, sebenarnya 
masih banyak faktor lain yang 
dapat mempengaruhi kelelahan 
kerja antara lain faktor 
psikologis, kesehatan fisik 
pekerja, sikap kerja di 
perusahaan, beban kerja yang 
diberikan ataupun gangguan fisik 
selama bekerja. Sehingga faktor-
faktor.lain tersebut dapat 
ditambahkan dan diteliti sebagai 
variabel independen dalam 
mempengaruhi kelelahan kerja 
para pekerja dalam sebuah 
perusahaan.  

 

DAFTAR PUSTAKA  

Kandou, Priscilla. 2013. Pengaruh 
Stres Kerja Dengan Kelelahan 
Kerja Pada Karyawan Di 
Kantor Pengelola Megamall 
Manado. Karya Ilmiah. 

Manado: Fakultas Kesehatan 
Masyarakat  Universitas Sam 
Ratulangi.  

Suma’mur. 2009. Higene 
Perusahaan dan Kesehatan 
Kerja. Jakarta : PT. Toko 
Gunung Agung. 

Syahdianto. Jootje M.L. Umboh,  
Paul A.T. Kawatu dan Nancy 
SH. Malonda. 2012. Hubungan 
Antara Stress Kerja Dengan 
Tingkat Kelelahan Kerja Pada 
Pekerja Lapangan Bagian 
Produksi PT. J Resources 
Bolaang Mongondow. Karya 
Ilmiah. Manado: Fakultas 
Kesehatan Masyarakat  
Universitas Sam Ratulangi. 

Tarwaka. 2004. Ergonomi untuk 
Keselamatan Kesehatan Kerja 
dan Produktivitas. Surakarta: 
UNIBA PRESS. 

Tarwaka. 2010. Ergonomi Industri. 
Surakarta : Harapan Press Solo. 

 


