
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek 

perlindungan tenaga kerja dengan cara penerapan teknologi pengendalian 

segala aspek yang berpotensi membahayakan para pekerja. Pengendalian 

ditujukan kepada sumber yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat 

pekerjaan, pencegahan kecelakaan, dan penyerasian peralatan kerja baik 

mesin dan karakteristik pekerja. Penerapan teknologi pengendalian 

keselamatan dan kesehatan kerja diharapkan tenaga kerja akan mencapai 

ketahan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi (Sucipto, 2014). 

Berdasarkan analisis kecelakaan kerja dan bencana di berbagai 

industri, menurut penelitian Wikaningrum (2014), PT. Indo Acidatama Tbk. 

Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar sendiri dalam tiga tahun terakhir masih 

terjadi kecelakaan, pada tahun 2011 dan 2012 terjadi 0 (zero) kecelakaan 

kerja, tahun 2013 terjadi kecelakaan kerja sebesar 17,02 %. Sedangkan 

menurut data yang diperoleh peneliti ketika melakukan survei pendahuluan 

pada tahun 2014 terjadi 0 (zero) kecelakaan kerja, dan pada tahun 2015 

terjadi kecelakaan kerja sebesar 17,05 %. 

Menurut Sholihah dan Wahyudi (2014), penyebab utama 

kecelakaan bukanlah ketersediaan peralatan keselamatan dan kesehatan 
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kerja yang minim atau peraturan dan prosedur keselamatan dan kesehatan 

kerja yang berlaku, melainkan dipengaruhi oleh budaya dan iklim 

keselamatan dan kesehatan kerja di dalam organisasi tersebut. Menurut 

Sucipto, (2014), kondisi fisik lingkungan tempat kerja mengandung banyak 

bahaya langsung maupun tidak langsung bagi keselamatan dan kesehatan 

kerja. Bahaya tersebut dapat terdiri dari ruangan yang terlalu panas, terlalu 

dingin, bising, kurang penerangan, getaran yang berlebihan, dan radiasi. 

Keadaan tempat kerja yang terlalu panas mengakibatkan karyawan cepat 

lelah karena kehilangan cairan dan garam. 

Sejumlah fasilitas, mesin, dan proses produksi dapat menghasilkan 

panas yang berdampak buruk pada pekerja (Iridiastadi dan Yassierli, 2015). 

Tempat yang memiliki sumber tekanan panas, meliputi: peleburan besi dan 

baja, pengecoran non logam, pabrik bata dan keramik, fasilitas produk kaca, 

utilitas listrik (terutama ruang boiler), pabrik roti, kembang gula, dapur 

komersial, pengalengan makanan, pabrik industri kimia, lokasi 

pertambangan, dan terowongan uap (Kuswana, 2014). 

Selain faktor lingkungan kerja fisik yang perlu diperhatikan adalah 

daya adaptasi dan ketahanan tubuh pekerja terkait dengan waktu penerimaan 

tekanan panas. Kondisi ketahanan tubuh yang dievaluasi adalah tekanan 

darah sistolik (pada saat terjadi kontraksi otot jantung), tekanan darah 

diastolik (pada saat jantung tidak sedang berkontraksi atau beristirahat), 

denyut nadi, dan suhu baku (Kuswana, 2014). Kemampuan beradaptasi 

manusia pada lingkungan panas dimungkinkan dengan adanya proses 
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pendinginan melalui keringat yang dengan mudah dikeluarkan melalui kulit 

(Iridiastadi dan Yassierli, 2015).  

Bekerja di tempat yang panas dapat berakibat pada meningkatnya 

denyut jantung, tekanan darah, temperatur tubuh, kelelahan, dan berdampak 

buruk pada keselamatan kerja (Iridiastadi dan Yassierli, 2015). Tekanan 

darah sangat bervariasi tergantung pada keadaan, akan meningkat saat 

aktivitas fisik, emosi, stres, dan turun dalam tidur (Huwon, 2002). 

Perubahan tekanan darah yang meningkat pada diri kita akibat dari 

lingkungan kerja yang panas dapat memicu proses terjadinya gangguan 

emosioanal (Triantoro dan Nofrans, 2009). 

Menurut Sobur (2010), gangguan emosional disebabkan oleh tiga 

kategori teori yaitu lingkungan, afektif, dan kognitif. Teori lingkungan 

menganggap bahwa gangguan emosional diakibatkan oleh berbagai kejadian 

yang menyebabkan timbulnya stress. Pandangan tersebut beranggapan 

bahwa kejadian ini sendiri adalah penyebab langsung dari ketegangan 

emosi. Teori afektif menganggap bahwa gangguan emosional adalah 

pandangan yang berusaha menemukan pengalaman emosional bawah sadar 

yang dialami seseorang yang bermasalah dan kemudian membawa ingatan 

yang dilupakan dan ditakuti ini ke alam sadar, sehingga dapat dilihat dari 

sudut yang lebih realistik. Sedangkan teori kognitif menganggap bahwa 

gangguan emosional tidak disebabkan langsung oleh masalah kita atau 

perasaan bawah sadar kita akan masalah tersebut, melainkan dari pendapat 
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yang salah dan irasional, yang disadari maupun tidak disadari akan masalah-

masalah yang kita hadapi. 

Menurut hasil penelitian Dewi (2011) tentang hubungan tekanan 

panas dengan tekanan darah pada karyawan di unit fermentasi PT. Indo 

Acidatama Tbk. Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar, menunjukkan adanya 

hubungan tekanan panas dengan tekanan darah pada karyawan. Sedangkan 

menurut penelitian yang dilakukan oleh Sugiyarto (2011) tentang 

peningkatan tekanan darah tenaga kerja akibat terpapar tekanan panas 

melebihi standar di unit weaving PT. Dan Liris Sukoharjo, menunjukkan 

ada hubungan antara tekanan panas dengan tekanan darah pada tenaga kerja. 

Sementara hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sulistyorini (2014), 

tentang hubungan tekanan panas dengan kelelahan kerja dan stress kerja 

pada pekerja bagian small packagings 2 di PT X Klaten, menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara tekanan panas dengan stress 

kerja, stress dapat timbul akibat adanya gangguan emosional. 

Berdasarkan data sekunder hasil pengukuran iklim kerja dengan 

menggunakan Heat Stress Area atau alat pengukur iklim kerja panas yang 

telah dilakukan oleh Bernyoman pada tahun 2010 di bagian Unit Boiler PT. 

Indo Acidatama Tbk. Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar terdapat suhu 

ISBB 32,32ºC dengan kriteria beban kerja ringan, dan pengaturan waktu 

kerja 75% bekerja dan 25% istirahat. Lingkungan panas berasal dari atap 

dan 3 buah mesin boiler, dengan kondisi seperti ini sangat membahayakan 

kesehatan tenaga kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
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Transmigrasi RI Nomor 13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas 

(NAB) Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja, suhu ruangan rata-

rata ISBB untuk beban kerja ringan dengan pengaturan waktu kerja 75% 

kerja dan 25% istirahat untuk 8 jam kerja dengan istirahat 1 jam, yaitu 31ºC. 

Berdasarkan peraturan tersebut, maka iklim kerja panas di bagian Unit 

Boiler melebihi atau diatas NAB yang telah ditetapkan. 

Sedangkan berdasarkan dari hasil wawancara survei pendahuluan 

yang telah dilakukan pada tahun 2016 terhadap 5 karyawan di bagian unit 

boiler biogas dan batubara diperoleh informasi bahwa semua karyawan 

merasa kurang nyaman bekerja dengan kondisi panas di tempat kerjanya 

terutama di bagian pusat mesin boiler yang merupakan dapur boiler 

digunakan untuk pembakaran bahan bakar. Selain itu sebagian besar 

karyawan mengalami keluhan, seperti 80% karyawan mengeluhkan merasa 

pusing, degup jantung menjadi lebih kencang, dan merasa mudah marah, 

60% karyawan merasa cepat haus, mengeluarkan banyak keringat, dan 

merasa cepat lelah, dan 40% karyawan merasa gangguan konsentrasinya 

menurun pada saat bekerja. 

Berdasarkan uraian tersebut dimana keadaaan tempat kerja di Unit 

Boiler PT. Indo Acidatam, Tbk. Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar, 

memiliki suhu yang tinggi diperkirakan dapat mempengaruhi perubahan 

tekanan darah dan gangguan emosional pada tenaga kerja. Oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan tekanan 
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darah dengan gangguan emosional tenaga kerja terpapar tekanan panas di 

unit boiler PT. Indo Acidatama, Tbk. Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar. 

 

B. Rumusan Masalah 

 “Apakah ada hubungan antara tekanan darah dengan gangguan 

emosional tenaga kerja terpapar tekanan panas di Unit Boiler PT. Indo 

Acidatama, Tbk. Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara tekanan darah dengan 

gangguan emosional tenaga kerja terpapar tekanan panas di Unit 

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

2. Tujuan Khusus 

a. Mengukur iklim kerja panas di Unit Boiler. 

b. Mengukur dan menganalisis tekanan darah tenaga kerja yang 

terpapar tekanan panas di Unit Boiler. 

c. Mengukur dan menganalisis gangguan emosional tenaga kerja 

yang terpapar tekanan panas di Unit Boiler. 

d. Menganalisis hubungan antara tekanan darah dengan gangguan 

emosional tenaga kerja yang terpapar tekanan panas di Unit 

Boiler. 
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D. Manfaat Penelitian 

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

Memberikan masukan bagi perusahaan dalam rangka 

pengambilan kebijakan untuk mengendalikan risiko paparan kerja 

pada tekanan panas sebagai upaya untuk meningkatkan efisien kerja, 

produktivitas kerja, dan derajat kesehatan tenaga kerja. 

2. Bagi Tenaga Kerja 

Memberikan informasi kepada tenaga kerja terutama di 

bagian unit boiler agar lebih memahami mengenai pengaruh tekanan 

panas terhadap tekanan darah dan gangguan emosional yang dapat 

mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja. 

3. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai 

hubungan tekanan darah dengan gangguan emosional tenaga kerja 

yang terpapar tekanan panas di PT. Indo Acidatama, Tbk. Kemiri, 

Kebakkramat, Karanganyar. 

4. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat 

Sebagai sarana untuk menambah informasi, edukasi, 

pengetahuan serta referensi di perpustakaan program studi Kesehatan 

Masyarakat. 
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5. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

peneliti lain di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta dapat 

dijadikan sebagai data dasar bagi peneliti selanjutnya untuk menggali 

dan melakukan penelitian lainnya. 


