
   
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Desain stasiun kerja yang ergonomis merupakan suatu hal yang 

sangat penting untuk pencapaian suatu produktivitas kerja yang tinggi. 

Desain stasiun kerja akan berpengaruh pada sikap kerja yang dilakukan 

pekerja baik duduk maupun berdiri. Masing-masing sikap kerja mempunyai 

pengaruh yang berbeda terhadap tubuh. Di dalam mendesain suatu stasiun 

kerja, salah satu pertimbangan penting yang tidak boleh dilupakan adalah 

setiap manusia berbeda satu dengan yang lainnya (Tarwaka, 2015).  

Setiap manusia memiliki keterbatasan yang berbeda-beda. Manusia 

memiliki keterbatasan dalam memproses informasi dan melakukan aktivitas 

dalam bekerja. Beban kerja yang melebihi kemampuan manusia dapat 

menurunkan kinerja pekerja, bahkan dapat berujung pada kecelakaan. Selain 

beban kerja yang overload, pekerjaan yang di bawah kapasitas kerja pekerja 

juga dapat menyebabkan masalah kinerja seperti, kebosanan, mengurangi 

kewaspadaan dan mengantuk (Kuswana, 2015). 

Dari sudut pandang ergonomi, setiap beban kerja yang diterima oleh 

seseorang harus sesuai atau seimbang baik terhadap kemampuan fisik, 

kemampuan kognitif maupun keterbatasan manusia yang menerima beban 

tersebut (Tarwaka, 2015). Oleh sebab itu, penempatan seorang pekerja 

seharusnya sesuai dengan beban optimum yang sanggup dilakukan. Selain 
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itu juga dipengaruhi oleh pengalaman, keterampilan motivasi dan 

sebagainya (Notoatmodjo, 2003) 

Ditinjau dari higiene dan keselamatan kerja perusahaan industri 

tekstil memiliki segi-segi khusus yang tidak dimiliki industri lain, misalnya 

saja penyakit byssinosis dan demam pabrik (mill fever). Selain itu, kelelahan 

merupakan segi yang harus mendapat perhatian di perusahaan-perusahaan 

tekstil. Kelelahan berakibat kepada penurunan daya kerja dan berkurangnya 

ketahanan tubuh untuk bekerja. Kelelahan yang terus-menerus untuk jangka 

waktu yang panjang akan menyebabkan terjadinya kelelahan kronis 

(Suma’mur, 2009). 

World Health Organization (WHO) dalam model kesehatan yang 

dibuat sampai tahun 2020 meramalkan gangguan psikis berupa perasaan 

lelah yang berat dan berujung pada depresi akan menjadi penyakit 

pembunuh nomor dua setelah penyakit jantung. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Kementrian Tenaga Kerja Jepang terhadap 12.000 

perusahaan yang melibatkan sekitar 16.000 pekerja di negara tersebut yang 

dipilih secara acak menunjukkan bahwa 65% pekerja mengeluhkan 

kelelahan fisik akibat kerja rutin, 28% mengeluhkan kelelahan mental dan 

sekitar 7% pekerja mengeluh stress berat dan merasa tersisihkan. Hasil 

penelitian yang dilakukan pada salah satu perusahaan di Indonesia 

khususnya pada bagian produksi mengatakan rata-rata pekerja mengalami 

kelelahan dengan mengalami gejala sakit di kepala, nyeri di punggung, 

pening dan kekakuan di bahu (Irma dkk, 2014). 
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Berdasarkan Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan pasal 164 ayat 4 menjelaskan bahwa upaya kesehatan kerja 

ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari 

gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. 

Salah satu hambatan yang berhubungan dengan produktivitas karyawan di 

suatu perusahaan atau organisasi adalah kelelahan kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hariyono dkk 

(2009), diperoleh hasil bahwa ada hubungan yang signifikan antara beban 

kerja dengan kelelahan kerja perawat di Rumah Sakit Islam Yogyakarta 

Persaudaraan Djama’ah Haji Indonesia (PDHI). Penelitian Murleni dan 

Widodo (2011), menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara beban 

kerja dengan kelelahan kerja karyawan laundry di Kelurahan Warungboto 

Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. 

Pada penelitian Setyowati dkk (2013), umur berhubungan secara 

bermakna dengan kelelahan kerja dan beban kerja tidak berhubungan 

dengan kelelahan kerja karena pelaksanaan pekerjaan pada saat dilakukan 

penelitian tidak lebih dari 8 jam dan sesuai dengan peraturan yang 

ditetapkan pemerintah yaitu 75% bekerja dan 25% istirahat. Penelitian 

Mayasari (2011), terdapat perbedaan tingkat kelelahan antara perawat 

wanita shift pagi dan shift malam di bagian rawat inap Rumah Sakit Umum 

Daerah Sunan Kalijaga Demak. Penelitian Nugroho (2004) menunjukkan 

adanya perbedaan tingkat kelelahan pada sikap kerja berdiri dan duduk di 

clean area instalasi binatu Rumah Sakit (RS) Dr. Sardjito Yogyakarta. 



4 
 

Berdasarkan hasil observasi dan pengukuran yang dilakukan oleh 

peneliti di Perseroan Terbatas (PT) Iskandar Indah Printing Textile 

Surakarta, diperoleh data bahwa terdapat 35 tenaga kerja pada bagian 

operator pakan dengan dibebani 12 mesin pakan tiap pekerjanya dan 

semuanya dilakukan dengan sikap kerja berdiri. Pekerjaan ini berlangsung 

dari pukul 07.00-15.00 dengan jeda waktu istirahat 1 jam. Peneliti 

melakukan pengukuran beban kerja berdasarkan kebutuhan kalori pada 10 

tenaga kerja selama 4 jam kerja dalam satu hari kerja dan diambil rerata 

setiap jam. Hasil pengukuran diperoleh 80% termasuk beban kerja sedang 

dan 20% beban kerja ringan. Selanjutnya peneliti mewawancarai dan 

pengukur kelelahan kerja dengan menggunakan kuesioner kepada 10 tenaga 

tersebut yang diketahui 40% tingkat kelelahan tinggi dan 60% tingkat 

kelelahan sedang.  

Beralih ke bagian produksi lainnya yaitu pada operator cucuk yang 

memiliki tenaga kerja berjumlah 25 orang dengan sikap kerja duduk, 

peneliti juga mengukur beban kerja berdasarkan kebutuhan kalori kepada 10 

tenaga kerja. Hasilnya 100% tenaga kerja termasuk beban ringan. Tingkat 

kelelahan tenaga kerja diketahui dengan mewawancarai dan mengukur 

tingkat kelelahan menggunakan kuesioner kepada tenaga kerja tersebut. 

Hasilnya menunjukkan bahwa 60% tingkat kelelahan sedang dan 40% 

tingkat kelelahan rendah.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang perbedaan beban kerja dan kelelahan kerja antara sikap kerja berdiri 
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dan duduk pada karyawan bagian produksi di PT Iskandar Indah Printing 

Textile Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah “Apakah ada perbedaan beban kerja dan 

kelelahan kerja antara sikap kerja berdiri dan duduk pada karyawan bagian 

produksi di PT Iskandar Indah Printing Textile Surakarta?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan beban kerja dan kelelahan kerja antara sikap 

kerja berdiri dan duduk pada karyawan bagian produksi di PT 

Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui dan menganalis karakteristik tenaga kerja 

bagian produksi di PT Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. 

b. Untuk mengukur dan menganalisis perbedaan beban kerja antara 

sikap kerja berdiri dan duduk pada karyawan bagian produksi di 

PT Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. 

c. Untuk mengukur dan menganalisis perbedaaan kelelahan kerja 

antara sikap kerja berdiri dan duduk pada karyawan bagian 

produksi di PT Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi PT Iskandar Indah Printing Textile Surakarta 

Hasil penelitian ini dapat memberi bahan masukan perusahaan untuk 

mengetahui perbedaan beban kerja dan kelelahan kerja antara sikap 

kerja berdiri dan duduk pada karyawan bagian produksi di PT 

Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. 

2. Bagi Tenaga Kerja 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan masukan 

dan informasi mengenai kondisi yang diamali pekerja. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan acuan bagi penelitian 

selanjutnya. 


