
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lingkungan kerja merupakan lingkungan dimana pegawai melakukan 

pekerjaannya dalam sehari-hari. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi tingkat 

kenyamanan pegawai sehingga lingkungan kerja yang nyaman sangat dibutuhkan 

oleh pegawai untuk dapat bekerja secara  optimal dan produktif. Namun, ditempat 

kerja terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja seperti faktor 

fisik, faktor kimia, faktor biologis dan faktor psikologis. Semua faktor tersebut 

dapat menimbulkan gangguan terhadap suasana kerja dan berpengaruh terhadap 

kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Untuk itu upaya kesehatan bagi tiap 

individu perlu dijaga dan ditingkatkan di manapun individu itu berada, t idak 

terkecuali di tempat kerja. Karena di tempat kerja terdapat berbagai macam faktor 

fisik yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, salah 

satu faktor fisik yang ada di tempat kerja yaitu penerangan.  

Penerangan yang buruk dapat mengakibatkan kelelahan mata dengan 

berkurangnya daya efisiensi kerja, kelelahan mental, keluhan-keluhan pegal di 

daerah mata dan sakit kepala sekitar mata, kerusakan alat penglihatan dan 

meningkatnya kecelakaan kerja sedangkan penerangan yang baik adalah 

penerangan yang memungkinkan tenaga kerja dapat melihat objek yang 

dikerjakannya secara jelas, cepat dan tanpa upaya-upaya yang tidak perlu 

(Suma’mur, 2009). Menurut Pheasant (1991) kelelahan mata sendiri adalah 
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ketegangan pada mata karena disebabkan oleh penggunaan indera penglihatan 

dalam bekerja yang memerlukan kemampuan untuk melihat dalam jangka waktu 

yang lama dan biasanya disertai dengan kondisi pandangan yang tidak nyaman.  

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1405 tahun 2002, tentang 

Persyaratan Lingkungan Kerja Industri, untuk jenis kegiatan rutin pada ruang 

administrasi, ruang kontrol, pekerjaan mesin & perakitan/ penyusun tingkat 

pencahayaan yang dibutuhkan minimal 300 Lux, sehingga apabila pencahayaan di 

bawah standar maka dapat memicu kelelahan mata dini apalagi ditambah dengan 

beban mata yang harus memeriksa keadaan benang dan hasil jahitan.  

CV. Maju Abadi Garment merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

garment. Perusahaan garment adalah perusahaan yang memproses bahan baku 

kain menjadi pakaian jadi yang hasilnya akan dijual kepada konsumen. Dalam 

menghasilkan sebuah produk yaitu pakaian jadi, perusahaan garment harus 

mempunyai 3 aset yang paling utama yaitu bahan kain yang akan dibuat menjadi 

pakaian, mesin jahit, dan operator mesin jahit.  

Operator mesin jahit merupakan orang yang paling penting di dalam bagian 

produksi, karena banyak atau sedikitnya jumlah pakaian jadi yang dihasilkan 

tergantung oleh operator mesin jahit. Dalam membuat satu pakaian jadi, operator 

mesin jahit harus didukung dengan adanya bahan kain yang akan dibuat menjadi 

pakaian jadi dan mesin jahit yang mempunyai kualitas baik sehingga perusahaan 

garment dapat menghasilkan produk pakaian jadi yang memuaskan secara kualitas 

dan kuantitas. Selain didukung dengan adanya bahan dan mesin untuk 

menghasilkan produk yang berkualitas intensitas penerangan yang memenuhi 
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standar juga sangat diperlukan agar tidak memicu kelelahan mata dini operator 

sehingga meningkatkan produktivitas kerja. 

Hasil penelitian Widowati (2009), menunjukkan bahwa intensitas 

pencahayaan sangat berpengaruh terhadap kelelahan mata dan dari hasil penelitian 

diperoleh keluhan subjektif ketegangan mata yang dialami responden tertinggi 

adalah berupa mata terasa pedih yaitu sebanyak 11 orang (84,62%) dari 13 

responden, sedangkan untuk hasil keluhan subjektif mata terendah adalah berupa 

pandangan kabur saat melihat objek kerja dan harus memaksa mata ketika melihat 

benda kecil yaitu sebanyak 5 orang (38,46%) dari 13 responden hal ini disebabkan 

karena kondisi intensitas pencahayaan yang tidak maksimal yaitu dibawah standar 

105 Lux serta kondisi lampu yang kotor dan hampir putus. Selain itu penelitian 

Padmanaba (2006), menyatakan bahwa peningkatan penerangan dapat 

meningkatkan produtivitas kerja.  

Setelah melakukan survei awal pendahuluan dengan pengukuran intensitas 

penerangan pada bagian ruang produksi yang dilakukan pada salah satu meja kerja 

operator jahit didapatkan untuk hasil penerangan lokal yang dibawah nilai standar 

yaitu 154 Lux, serta penerangan lokal yang kurang merata, sehingga kondisi 

tersebut dapat menyebabkan kelelahan mata pada tenaga kerja di bagian operator 

jahit. Selain itu, berdasarkan hasil kuesioner survei pendahuluan dari 10 orang 

operator 7 orang diantaranya mengalami mata berat, kemudian 10 orang sering 

berkedip, 5 orang matanya kabur, 8 orang matanya terasa mengganjal, 10 orang 

mata gatal dan 9 orang matanya sering berair.  
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Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

pengaruh intensitas penerangan terhadap kelelahan mata dan produktivitas pada 

tenaga kerja bagian operator jahit di CV. Maju Abadi Garment Sukoharjo. 

B. Rumusan Masalah 

“Adakah pengaruh intensitas penerangan terhadap kelelahan mata dan 

produktivitas pada tenaga kerja bagian produksi di CV. Maju Abadi Garment 

Sukoharjo?” 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh intensitas penerangan terhadap kelelahan mata dan 

produktivitas pada tenaga kerja bagian operator jahit di CV. Maju Abadi 

Garment Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui besarnya intensitas penerangan di ruang bagian operator jahit 

di CV. Maju Abadi Garment Sukoharjo. 

b. Mengetahui tingkat kelelahan mata pada tenaga  kerja bagian operator 

jahit di CV. Maju Abadi Garment Sukoharjo. 

c. Mengetahui tingkat produktivitas pada tenaga kerja bagian operator jahit 

di CV. Maju Abadi Garment Sukoharjo. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

a.  Memberi masukan bagi perusahaan dalam upaya melaksanakan 

peraturan tentang intensitas penerangan agar dapat terciptanya 

lingkungan kerja yang nyaman dan produktif sehingga dapat 

menurunkan terjadinya kelelahan mata pada karyawan di CV. Maju 

Abadi Garment Sukoharjo. 

b. Memberi masukan bagi perusahaan tentang pengaruh intensitas 

penerangan terhadap produktivitas tenaga kerja. 

2. Bagi Program Studi 

Menambah kepustakaan dan referensi yang bermanfaat untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dan program belajar. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai referensi dan data dasar untuk melakukan penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh intensitas penerangan 

terhadap kelelahan mata dan produktivitas.  


