
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Industrialisasi akan selalu diiringi oleh penerapan teknologi tinggi. 

Namun dalam penerapan teknologi tinggi tersebut sering tidak diikuti oleh 

kesiapan sumber daya manusianya. Keterbatasan manusia sering menjadi 

faktor penentu terjadinya musibah seperti kecelakaan kerja dan timbulnya 

penyakit akibat kerja. Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian jiwa dan 

material, baik bagi pengusaha, tenaga kerja, dan bahkan masyarakat luas. 

Untuk mencegah dan mengendalikan kerugian-kerugian yang lebih besar, 

maka diperlukan langkah-langkah tindakan yang mendasar yang dimulai dari 

perencanaan. Sedangkan tujuannya adalah agar tenaga kerja mampu 

mencegah dan mengendalikan berbagai dampak negatif yang timbul akibat 

proses produksi (Aulia, 2010). 

       Menurut Tarwaka (2008) bahwa setiap tempat kerja selalu mengandung 

berbagai potensi bahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan tenaga kerja 

atau dapat menyebabkan timbulnya penyakit akibat kerja. Untuk menciptakan 

kesehatan kerja pada karyawan di perusahaan diperlukan upaya preventif 

yaitu dengan menyediakan alat pelindung diri (APD) pada setiap perusahaan. 

APD selain berguna untuk melindungi diri dari kecelakaan kerja, juga untuk 

menjaga stabilitas kesehatan kerja. Penggunaan APD merupakan tahap akhir 
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dari pengendalian kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Meskipun 

demikian, penggunaan APD akan menjadi penting apabila pengendalian 

secara teknis dan administratif telah dilakukan secara maksimal namun 

potensi risiko masih tergolong tinggi. 

       Suhu setempat dan eksistensi kehidupan sangat erat berhubungan, 

demikian pula efek cuaca kerja terhadap daya kerja. Efisiensi kerja sangat 

dipengaruhi oleh cuaca kerja dalam daerah nikmat kerja, jadi tidak dingin dan 

tidak kepanasan. Suhu nikmat demikian sekitar 24º-26ºC bagi orang-orang 

Indonesia. Suhu panas mengurangi kelincahan, memperpanjang waktu reaksi 

dan waktu pengambilan keputusan, menganggu kecermatan kerja otak, 

menganggu koordinasi syaraf perasa dan motoris, serta memudahkan untuk 

dirangsang. Suhu yang tinggi mengakibatkan heat cramps, heat exhaustion, 

heat stroke, dan miliaria (Suma’mur, 2009). 

       Pekerja di lingkungan panas seperti disekitar peleburan, boiler, oven, 

tungku pemanas atau bekerja diluar ruangan di bawah terik matahari dapat 

mengalami tekanan panas. Selama aktifitas pada lingkungan panas tersebut, 

tubuh secara otomatis akan memberikan reaksi untuk memelihara suatu 

kisaran panas lingkungan yang konstan dengan menyeimbangkan antara 

panas yang diterima dari luar tubuh dengan kehilangan panas dari dalam 

tubuh (Tarwaka,dkk 2004). 

       Tekanan panas merupakan salah satu faktor penting yang harus 

diperhatikan agar produktivitas, penyakit akibat kerja, dan kecelakaan kerja 

dapat dikendalikan secara maksimal mungkin. Tekanan panas merupakan 
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faktor bahaya yang berpengaruh terhadap tenaga kerja, karena tekanan panas 

akan memberikan beban tambahan disamping beban kerja dari tenaga kerja 

itu sendiri. Jika tidak dikendalikan dengan baik sehingga melebihi nilai batas 

yang di perkenankan maka dapat menyebabkan penyakit akibat kerja dan 

dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja (Annuriyana, 2010). 

       Dari hasil survei awal dan observasi yang dilakukan peneliti pada bagian 

Workshop di PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar 

pada bulan April 2015 ditemukan tingkat penggunaan APD seperti body 

protection, safety helmets, hand protection, googles, dan feet protection pada 

pekerja di bagian Workshop dari 15 responden ditemukan sebanyak 46,67% 

pekerja menggunakan APD yang tidak lengkap saat bekerja, 26,67% pekerja 

menggunakan APD dengan cara yang tidak benar, 13,33% pekerja 

menggunakan alat pelindung diri yang tidak lengkap dan dengan cara yang 

tidak benar, serta 13,33% saja pekerja yang menggunakan alat pelindung diri 

secara lengkap dan dengan cara yang benar. 

       Paparan iklim kerja di bagian Wokshop juga tergolong tinggi, 

berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan pada tanggal 27 April 2015 

dengan menggunakan alat Heat Stress Area dengan merek Questempº32 pada 

saat cuaca cerah diperoleh suhu dalam ruangan antara pukul 10.00-14.00 

WIB menunjukkan indeks suhu basah dan bola (ISBB) terendah 28,96ºC dan 

ISBB tertinggi 29,95ºC. Sedangkan pada tempat kerja di luar ruangan antara 

pukul 10.30-14.30 WIB menunjukkan ISBB terendah 31,39ºC dan ISBB 

tertinggi 32,56ºC . Untuk beban kerja tenaga kerja dikategorikan beban kerja 
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sedang yaitu 100-125 denyut/ menit, dengan waktu kerja 75% dan waktu 

isirahat 25%. Hasil pengukuran tekanan panas tersebut dibandingkan dengan 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

PER.13/MEN/X/2011 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika 

dan Kimia di Tempat Kerja. 

       Menurut Apriyani (2014) dalam penelitiannya tentang pengaruh iklim 

kerja terhadap dehidrasi pada karyawan di bagian Workshop PT. Indo 

Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar  menunjukkan hasil 

yang signifikan pengaruh antara iklim kerja terhadap dehidrasi pada 

karyawan. Pada penelitian Cahyaningtyas (2013) tentang pengaruh iklim 

kerja panas terhadap produkivitas tenaga kerja di unit boiler PT. Indo 

Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar menunjukkan hasil yang 

signifikan pengaruh iklim kerja panas terhadap produktivitas tenaga kerja.   

       Berdasarkan data rekam medis dari poliklinik pada bulan Maret 

ditemukan 6 kasus miliaria dengan keluhan kulit merah dan gatal atau suatu 

keadaan seperti biang keringat dimana 3 diantaranya merupakan karyawan 

bagian Workshop. Pada bulan April ditemukan 9 kasus miliaria dimana 4 

diantaranya merupakan karyawan bagian Workshop. Dari hasil wawancara 

dengan 11 responden karyawan bagian Workshop 63,63% karyawan 

menyatakan pernah mengalami iritasi kulit, 72,72% orang sering mengalami 

bibir kering, 72,72% karyawan menyatakan air urin berwarna lebih kuning, 

dan 45,45% karyawan sering melakukan istirahat curian karena cepat merasa 

lelah. 
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       Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan 

penelitian tentang hubungan tingkat penggunaan APD dengan tingkat risiko 

gangguan kesehatan pada karyawan terpapar iklim kerja panas di bagian 

Workshop PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar. 

 

B. Rumusan Masalah 

       Apakah ada hubungan tingkat kedisiplinan penggunaan APD dengan 

tingkat risiko gangguan kesehatan pada karyawan terpapar iklim kerja panas 

di bagian Workshop PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, 

Karanganyar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

       Mengetahui hubungan tingkat kedisplinan penggunaan APD dengan 

tingkat risiko gangguan kesehatan pada karyawan terpapar iklim kerja 

panas di bagian Workshop PT. Indo Acidatama Tbk Kemiri, 

Kebakkramat, Karanganyar. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengukur iklim kerja panas di bagian Workshop PT. Indo 

Acidatama Tbk Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar. 

b. Menilai tingkat kedisiplinan penggunaan APD pada karyawan di 

bagian Workshop PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, 

Karanganyar. 
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c. Menilai tingkat risiko gangguan kesehatan pada karyawan terpapar 

iklim kerja panas di bagian Workshop PT. Indo Acidatama Tbk 

Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Tenaga Kerja 

       Sebagai tambahan informasi untuk meningkatkan kesadaran dalam 

menggunakan alat pelindung diri dan sebagai upaya untuk mencegah 

penyakit akibat kerja. 

2. Bagi PT. Indo Acidatama Tbk Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar. 

       Sebagai masukan kepada manajemen dalam rangka pengambilan 

kebijakan untuk mengendalikan risiko paparan kerja fisik sebagai upaya 

untuk meningkatkan produkifitas kerja. 

3. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat 

       Menambah kepustakaan Program Studi Kesehatan Masyarakat, 

Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

4. Bagi Peneliti 

       Meningkatkan pengetahuan dan pemikiran dalam hal hubungan 

tingkat kedisiplinan penggunaan APD dengan tingkat resiko gangguan 

kesehatan pada karyawan terpapar iklim kerja panas di bagian Workshop 

PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar. 
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5. Bagi Peneliti Lain 

       Memperdalam dan mengembangkan pengetahuan di bidang 

keselamatan dan kesehatan kerja serta dapat dijadikan dasar bagi peneliti 

lain untuk melakukan penelitian lanjutan yang mendalam berkaitan 

dengan tingkat penggunaan APD dengan tingkat risiko gangguan 

kesehatan pada karyawan terpapar iklim kerja panas dengan ruang 

lingkup lebih luas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


