
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lingkungan kerja fisik di suatu tempat kerja baik terbuka maupun 

tertutup sangat mempengaruhi berbagai jenis proses produksi di dalamnya, 

salah satu faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja tersebut adalah iklim 

kerja (Kuswana, 2014). Orang Indonesia pada umumya memiliki iklim tropis, 

yang suhunya sekitar 28-32 0C dengan  kelembapan  sekitar 85-95% bahkan 

lebih. Perkerjaan dan tempat kerja pada umunya beriklim panas yang 

biasanya tekanan panasnya melebihi  keadaan sehari-hari pada umumnya 

(Suma’mur, 2009). Suhu panas dapat menurunkan kemampuan kerja berfikir. 

Penurunan kemampuan kerja berpikir demikian sangat luar biasa terjadi 

sesudah suhu melampaui 320C. 

Suhu panas merupakan faktor lingkungan kerja yang sangat erat 

kaitanya dengan kesehatan pekerja. Berbagai kasus kecelakaan dan penyakit 

akibat kerja, maupun gangguan kesehatan lainya, sering disebabkan oleh 

faktor lingkungan kerja yang tidak memenuhi syarat, di samping ada 

beberapa faktor lainya (Budiono, 2003). Pekerja di lingkungan panas seperti 

di sekitar peleburan, boiler, oven, tungku pemanas dan bekerja di luar 

ruangan di bawah terik matahari dapat mengalami tekanan panas.  Panas 

lingkungan kerja yang berlebihan, akan mengakibatkan suhu tubuh 

meningkat. Suhu tubuh yang tinggi dapat menimbulkan gangguan kesehatan. 
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Bahaya lingkungan kerja panas mengakibatkan pekerja cepat lelah karena 

kehilangan cairan dan garam (Sucipto, 2014). 

Menurut Suma’mur (2009), lingkungan kerja yang panas akan 

mempengaruhi kesehatan pekerja akibat suhu yang tinggi seperti miliaria, 

heat cramps, heat stroke, heat exhaustion yang ditandai dengan penderita 

berkeringat banyak, suhu tubuh normal, tekanan darah menurun, dan denyut 

nadi bergerak cepat. Selama aktivitas 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, 

2004). Kondisi panas sekeliling yang berlebihan akan mengakibatkan rasa 

letih dan kantuk, mengurangi kestabilan dan meningkatkan jumlah angka 

kesalahan kerja (Nurmianto, 2003). 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menekankan tentang upaya 

meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/ buruh dengan cara pencegahan 

kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, 

promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Dengan adanya upaya 

tersebut dapat meningkatkan derajat atau kesejahteraan buruh/pekerja akan 

semakin meningkat. 

 Menurut penelitian yang dilakukan Nugroho (2013), terdapat  

pengaruh antara iklim kerja panas terhadap kelelahan. Sedangkan menurut 

penelitian yang dilakukan Wilis (2010), terdapat perbedaan yang signifikan 

antara tingkat kelelahan pada iklim kerja >NAB dengan ≤NAB. Menurut 
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Nindi (2014) terdapat pengaruh iklim kerja panas terhadap kelelahan kerja 

yang bekerja di Outdoor, di bawah terik matahari langsung pada bagian boiler 

di PT. Albasia Sejahtera Mandiri Kabupaten Semarang dengan hasil  uji 

signifikan 0,000 < 0,005. 

PT. Kereta Api Daerah Operasi VI Yogyakarta DIPO Kereta Solo 

Balapan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Daily check  

(pengecekan dan perbaikan) yang terletak di jalan RM. Said Surakarta 

tepatnya berada di sebelah selatan Stasiun Balapan. Peneliti mengambil data 

pada  daily check. Pada bagian daily check ini terdiri dari 2 jenis pekerjaan 

yaitu, bagian perbaikan dan pengecekan. Bagian perbaikan berada di ruangan 

indoor yang ruangan kerjanya terdapat penutup atap. Sedangkan dalam 

bagian pengecekan berada dalam tempat kerja outdoor yang bekerja langsung 

terpapar sinar matahari secara langsung.  Pada bagian pengecekan dilakukan 

pengecekan diluar ruangan pada seluruh gerbong kereta yang datang hingga 

siap digunakan kembali. Komponen yang diperiksa meliputi roda, sus pensi, 

pengeriman, interior, jenset, dll. Sedangkan pada bagian perbaikan dilakukan 

perbaikan rutin gerbong didalam tempat yang terdapat penutup atapnya setiap 

dua bulan sekali. Komponen yang diperiksa lebih detail dibandingkan pada 

bagian pengecekan. Bagian ini juga memperbaikan gerbong-gerbong yang 

rusak atau tidak bisa diperbaiki pada waktu dilakukanya pengecekan. 

Pembagian jam kerja pada bagian pengecekan dan perbaikan menggunakan 

system kerja shift yaitu shift pagi jam (07.00-15.00), shift siang jam (15.00-
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23.00) dan shift malam (23.00-06.00) dengan  pengaturan  jam  kerja  selama 

8 jam sehari. Jumlah karyawan dari berbagai bidang sebanyak 107  karyawan.  

Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan di PT Kereta 

Api Daerah Operasi VI Yogyakarta Dipo Kereta Solo Balapan, peneliti 

melakukan pengukuran iklim kerja pada shift pagi di bagian pengecekan dan 

perbaikan dengan menggunakan alat ukur Questtemp diperoleh hasil suhu di 

bagian pengecekan sebesar 32,0oC dan pada bagian perbaikan sebesar 

27,75oC. Untuk beban kerja di bagian pengecekan kategori beban kerja 

sedang, hal ini diketahui dari hasil pengukuran denyut nadi pada 10 tenaga 

kerja dan didapatkan hasil rata-rata pengukuran denyut nadi 111 denyut per 

menit dengan waktu kerja 75% – 100%. Pada bagian perbaikan kategori 

beban kerja ringan, hal ini diketahui dari hasil pengukuran denyut nadi pada 

10 tenaga kerja dan didapatkan hasil rata-rata pengukuran denyut nadi 91 

denyut per menit dengan waktu kerja yang dianjurkan 75% – 100%. 

 Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan peneliti di 

lingkungan kerja dengan melakukan wawancara kepada 10 orang pekerja di 

bagian pengecekan yang berada dalam tempat kerja outdoor merasa kurang 

nyaman dengan kondisi panas di tempat kerjanya. Selain itu, sebagian besar 

karyawan mengalami keluhan, yaitu sebesar 80% karyawan mengeluhkan 

banyak mengeluarkan keringat, 70% karyawan merasa cepat haus, 40% 

karyawan cepat merasa letih, dan 20% karyawan merasa mudah marah. 

Keluhan tersebut dapat mempengaruhi kinerja para karyawan. Sedangkan 

hasil wawancara terhadap 10 karyawan di bagian  perbaikan  sebesar 50% 



 

5 
 

karyawan mengeluhkan banyak mengeluarkan keringat, 30% karyawan 

merasa cepat haus, 20% karyawan cepat merasa letih, dan 10% karyawan 

merasa mudah marah. 

Berdasarkan latar belakang inilah peneliti tertarik untuk menganalisis 

perbedaan kelelahan kerja yang terpapar iklim kerja panas pada pekerja bagian 

Pengecekan dan Perbaikan di PT. Kereta Api Daerah Operasi VI Yogyakarta 

Dipo Kereta Solo Balapan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adakah perbedaan kelelahan kerja yang terpapar iklim kerja panas 

pada pekerja bagian pengecekan dan perbaikan di PT Kereta Api Daerah 

Operasi VI Yogyakarta Dipo Kereta Solo Balapan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum: 

Menganalisis perbedaan kelelahan kerja yang terpapar iklim kerja pada 

pekerja bagian Pengecekan dan Perbaikan di PT. Kereta Api Daerah 

Operasi VI Yogyakarta DIPO Kereta Solo Balapan. 

2. Tujuan Khusus:    

a. Untuk menganalisis iklim kerja di bagian Perbaikan dan Pengecekan. 

b. Untuk menganalisis kelelahan kerja pada pekerja bagian Perbaikan 

dan Pengecekan. 
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c. Menganalisis perbedaan kelelahan kerja yang terpapar Iklim Kerja 

Panas di bagian Perbaikan dan Pengecekan. 

 

D. Manfaat Penelitian 
 
1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini memberikan informasi gambaran iklim kerja panas 

dan kelelahan kerja pada tenaga kerja di bagian Pengecekan dan Perbaikan 

PT. Kereta Api Daerah Operasi VI Yogyakarta DIPO Solo Balapan serta 

penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan untuk 

menentukan upaya pengendalian iklim kerja panas di perusahaan, 

2. Bagi Tenaga Kerja  

Bagi tenaga kerja PT. Kereta Api Daerah Operasi VI Yogyakarta 

DIPO Solo Balapan terutama pada bagian perbaikan dan pengecekan. 

Diharapkan dapat memahami efek iklim kerja panas terhadap kesehatan 

dan keselamatan kerja. 

3. Bagi Prodi Kesehatan Masyarakat 

Penelitian sebagai bahan masukan dan menambah kepustakaan 

yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan 

kualitas pembekalan pengetahuan mengenai keselamatan dan kesehatan 

kerja khususnya tentang iklim kerja. 
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4. Bagi Peneliti  

Menambah pengetahuan dan memberi pengalaman  pada peneliti 

dalam  melaksanakan dan  merencakan penelitian serta dapat serta dapat 

membuat proposal ini dalam bentuk penulisan ilmiah. 

5. Bagi Peneliti Lain 

Dijadikan  referensi atau sebagai sumber data atau informasi untuk 

penelitian lanjutan yang berkaitan dengan perbedaan kelelahan kerja yang 

terpapar iklim kerja panas. 

 

 

 

 

 

  




