
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

1992 tentang kesehatan ditetapkan bahwa keadaan sejahtera dari badan, jiwa 

dan sosial yang memungkinkan dari setiap orang hidup secara produktif baik 

sosial dan ekonomi. Upaya kesehatan bagi tiap individu perlu dijaga dan 

ditingkatkan di manapun individu itu berada, tidak terkecuali ditempat 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. Penerangan yang baik memungkinkan tenaga kerja 

dapat melihat objek yang dikerjakannya secara jelas, cepat dan tanpa upaya-

upaya yang tidak perlu (Suma’mur, 2009).  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 7 Tahun 

1964, tentang syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan dalam tempat 

kerja pasal 14 ayat 5 bahwa standar penerangan pada pekerjaan membedakan 

barang kecil harus paling sedikit mempunyai kekuatan 100 lux. Penerangan di 

bawah 100 lux dapat menyebabkan kelelahan mata. 
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Pencahayaan yang kurang memadai dapat menyebabkan berbagai 

keluhan kesehatan terutama akan menimbulkan dampak yang terasa pada 

mata yang dikenal dengan istilah kelelahan mata. Kelelahan mata ditandai 

dengan penglihatan kabur, penglihatan rangkap, sakit kepala, mata merah, 

mata berair, mata terasa pedih, maupun mengantuk, serta kemampuan daya 

akomodasi mata berkurang. Kelelahan mata ditandai dengan perpanjangan 

waktu reaksi, perlambatan gerak, dan gangguan psikologi. Kelelahan mata 

dapat menurunkan produktivitas kerja, kepekaan kontras, dan turunnya 

kecepatan persepsi. Kondisi pencahayaan di lingkungan kerja yang kurang 

memadai dapat menyebabkan mata terasa tegang dan sulit untuk 

berkonsentrasi. Pengaturan tingkat pencahayaan menjadi sangat penting agar 

kondisi mata terpelihara dan performa kerja tidak menurun (Suma’mur, 

2009). 

Mata dalam fungsinya untuk melihat harus tidak dihadapkan pada 

beban tambahan seperti penerangan obyek yang kurang intensitasnya sesuai 

dengan keperluan. Oleh karena mata meliput daerah yang lebih luas, dapat 

mendeteksi tingkat cahaya yang sangat minim dalam pandangan malam hari 

(Nurmianto, 1996). Penelitian yang dilakukan oleh Puha (2014) pencahayaan 

baik yang tinggi, rendah, maupun yang menyilaukan berpengaruh terhadap 

kelelahan mata maupun ketegangan syaraf para pekerja yang pencahayaan 

tempat kerjanya tidak memadai atau tidak sesuai standar. Penelitian 

selanjutnya yang dilakukan oleh organisasi di New York pada tahun 1999, 

pencahayaan yang buruk dapat memicu terjadinya kelelahan mata pekerja 
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sebanyak 56% dan pekerja yang mengalami sakit kepala akibat pencahayaan 

yang buruk sebanyak 30% (Bussiness Wire, 1999). Pada tahun 2004, di 

Amerika Serikat terdapat 37.000 kasus trauma mata termasuk kelelahan mata, 

yang dapat memicu terjadinya kecelakaan di tempat kerja (National Eye 

Institute, 2010). 

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan peneliti di PT. 

Kereta Api Daerah Operasi VI Yogyakarta DIPO Kereta Solo Balapan 

terhadap penerangan di lingkungan kerja dengan cara observasi dan 

melakukan wawancara di bagian daily check. Hasil observasi didapatkan luas 

2652 m
2
 tempat kerja bagian daily check dengan panjang 102 meter dan lebar 

26 meter. Penerangan yang digunakan di bagian daily check yaitu lampu 

buatan untuk penerangan sekitar tempat kerja (penerangan umum), sedangkan 

penerangan di bawah gerbong kereta (penerangan setempat) menggunakan 

hand lamp (senter tangan). Pengukuran penerangan dengan menggunakan 

Lux Meter menunjukkan hasil pada shift malam pukul 21.00 WIB sekitar 

tempat kerja bagian daily check (penerangan umum) dengan nilai 

pencahayaan 114,05 lux dan bawah gerbong (penerangan setempat) dengan 

nilai pencahayaan 27,3 lux. Hasil pengukuran didapatkan penerangan yang 

digunakan masih di bawah standar (penerangan setempat) untuk jenis 

pekerjaan perbaikan dan pengecekan kereta api, dan penerangannya tidak 

merata, secara teori kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan mata pada 

tenaga kerja shift malam bagian daily check. Pekerjaan ini termasuk jenis 
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pekerjaan yang memerlukan ketelitian sehingga membutuhkan intensitas 

penerangan yang sesuai standar PMP No.7 Tahun 1964 yaitu 100 lux. 

Hasil dari wawancara dengan 11 pekerja pada setiap bidang yaitu 6 

tenaga kerja (8,3%) pada bagian pengecekan, 3 tenaga kerja (4,2%) pada 

bagian perbaikan, 1 manajer DIPO (1,4%), dan 1 pengawas (1,4%). Pada 

bagian DC shift malam, jenis pekerjaan perbaikan dan pengecekan sebanyak 

72 pekerja dibagi menjadi shift pagi, shift siang, dan shift malam masing-

masing sebanyak 24 pekerja. Pekerja shift malam mengalami tiga kali 

pergantian shift setiap satu minggu dengan hari yang berbeda. Tenaga kerja 

yang melakukan pekerjaan di bawah gerbong kereta sebanyak 32 orang. 

Pekerja merasakan adanya keluhan mata pada saat perbaikan dan pengecekan, 

disebabkan penerangan yang kurang baik untuk pekerja shift malam. Keluhan 

kelelahan mata yang paling banyak dirasakan yaitu sakit kepala sebanyak 5 

orang (45,5%), mata terasa pedih sebanyak 3 orang (27,3%), dan mata merah 

sebanyak 3 orang (27,3%). Pekerjaan yang dilakukan di malam hari 

berpengaruh terhadap kelelahan mata tenaga kerja. 

Hasil wawancara menunjukkan 11 pekerja mengeluhkan adanya 

gejala kelelahan mata. Kondisi penerangan di bagian daily check pada shift 

malam yang belum memenuhi syarat sesuai PMP N0. 7 Tahun 1964 yaitu 100 

lux, maka hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan mata 

pekerja meliputi dapat mengganggu proses pengecekan dan perbaikan kereta 

api, menurunkan tingkat konsentrasi, dan kurangnya efektivitas pada 

pekerjaan. Oleh karena itu, peneliti tertarik menganalisis hubungan intensitas 
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penerangan dengan kelelahan mata pada pekerja shift malam bagian daily 

check di PT. Kereta Api Daerah Operasi VI Yogyakarta DIPO Kereta Solo 

Balapan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan intensitas penerangan dengan kelelahan mata 

pada pekerja shift malam bagian daily check di PT. Kereta Api Daerah Operasi 

VI Yogyakarta DIPO Kereta Solo Balapan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

  Menganalisis hubungan intensitas penerangan dengan kelelahan 

mata pada pekerja shift malam bagian daily check di PT. Kereta Api 

Daerah Operasi VI Yogyakarta DIPO Kereta Solo Balapan. 

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mendeskripsikan besarnya intensitas penerangan pada pekerja 

shift malam bagian daily check di PT. Kereta Api Daerah Operasi VI 

Yogyakarta DIPO Kereta Solo Balapan. 

b. Untuk mendeskripsikan tingkat kelelahan mata pada pekerja shift 

malam bagian daily check di PT. Kereta Api Daerah Operasi VI 

Yogyakarta DIPO Kereta Solo Balapan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk perusahaan 

mengenai pencahayaan, informasi tentang kondisi lingkungan kerja 

terbaru dan penerapan K3. 

2. Bagi Tenaga Kerja  

Dapat menambah pengetahuan tenaga kerja tentang pengaruh 

intensitas penerangan terhadap kelelahan mata dalam upaya melindungi 

diri akibat penerangan yang tidak sesuai standar di lingkungan kerja bagi 

kesehatan. 

3. Bagi Progdi Kesehatan Masyarakat 

Menambah kepustakaan yang bermanfaat untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas pembekalan pengetahuan 

mengenai keselamatan dan kesehatan kerja khususnya tentang 

pencahayaan. 

4. Bagi Peneliti 

a. Dapat mengaplikasikan teori-teori mata kuliah yang didapatkan di 

bangku kuliah dan mendapat pengalaman secara langsung melalui 

pengamatan secara langsung. 

b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru terkait dengan 

penelitian yang dilaksanakan. 
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5. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau sebagai sumber data 

atau informasi untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pengaruh 

intensitas penerangan terhadap kelelahan mata pekerja pada sebuah 

perusahaan. 


