
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap perusahaan pasti memiliki berbagai tujuan yang ingin dicapai. 

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber daya 

yang ada dalam perusahaan. Meskipun terdapat berbagai sumber daya yang 

penting dalam perusahaan, satu-satunya faktor yang menunjukkan keunggulan 

kompetitif suatu perusahaan adalah sumber daya manusia dan bagaimana 

pengelolahannya (Mangkunegara, 2000). 

Penggunaan sumber daya secara optimal dalam rangka meningkatkan 

produksi dituntut oleh dunia industri sejak beberapa tahun yang lalu. Hal ini 

memberikan konsekuensi terhadap perpanjangan jam kerja pekerja. Salah 

satunya adalah dengan mempekerjakan pekerja melampaui waktu yang telah 

ditetapkan dan atau memberlakukan shift kerja. Shift kerja berpengaruh 

terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini berhubungan dengan irama 

sirkadian (cyrcadian rhythm) yang berkaitan dengan kecelakaan kerja 

(Setyawati, 2008). 

Salah satu faktor penyebab utama kecelakaan kerja yang disebabkan 

oleh manusia adalah stress dan kelelahan (fatigue). Kelelahan kerja member 

kontribusi 50% terhadap terjadinya kecelakaan kerja (Setyawati, 2007). 

Menurut Wicken dalam Setyawati dan Djati (2008), kelelahan bisa 
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disebabkan oleh sebab fisik ataupun tekanan mental. Salah satu penyebab 

fatigue adalah gangguan tidur (sleep distruption) yang dapat dipengaruhi oleh 

kekurangan waktu tidur dan gangguan pada cyrcardian rhythm akibat jet lag 

atau shift work. Menurut Sharpe dalam Setyawati dan Djati (2008), pekerja 

pada shift malam memiliki risiko 28% lebih tinggi mengalami cidera atau 

kecelakaan. Gangguan tidur dan kelelahan menjadi dua faktor yang paling 

penting terjadinya human eror. 

Kelelahan merupakan masalah yang harus mendapat perhatian. Semua 

jenis pekerjaan baik formal dan informal menimbulkan kelelahan kerja. 

Kelelahan kerja akan menurunkan kinerja dan menambah kesalahan kerja. 

Penurunan kinerja berarti terjadi penurunan produktivitas kerja. Apabila 

tingkat produktivitas seorang tenaga kerja terganggu yang disebabkan oleh 

factor kelelahan fisik maupun psikis, maka akan berdampak terhadap 

penurunan produktivitas perusahaan (Silastuti, 2006). 

Kejadian kelelahan kerja di perusahaan juga terjadi pada pekerja di 

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

Adanya sistem kerja shift yang diterapkan bisa menjadi salah satu penyebab 

kelelahan tersebut. Hasil survey pendahuluan pada 12 pekerja diketahui 

sebanyak 58,3% di antaranya merasakan kelelahan pada shift malam karena 

penerangan yang kurang, mengantuk, sukar berkonsentrasi dan berkurangnya 

gairah untuk bekerja. Sedangkan 25% karyawan merasakan kelelahan pada 

shift pagi karena beban tugas yang lebih banyak, pelaksanaan pekerjaan pada 
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bagian daily check banyak dilakukan pada pagi hari serta kebisingan dari 

suara mesin dan terpaparnya sinar matahari langsung. Sebanyak 16,6% 

karyawan juga merasakan kelelahan pada shift siang. Meskipun beban tugas 

tidak begitu banyak seperti shift pagi, tetapi pencahayaan mulai berkurang. 

Shift kerja dapat memberikan dampak negatif yang salah satunya 

adalah kelelahan. Kelelahan bisa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain 

rotasi shift kerja, faktor individu (kesehatan/penyakit, jenis kelamin, umur, 

pendidikan, beban kerja, masa kerja dan status gizi) dan faktor lingkungan 

fisik (kebisingan, penerangan, suhu dan tekanan panas, vibrasi dan ventilasi). 

Kelelahan kerja di PT. Kereta Api Daerah Operasi VI Yogyakarta DIPO 

Kereta Solo Balapan antara lain kelelahan yang disebabkan faktor fisik seperti 

suhu, penerangan, kebisingan dan cyrcardian rhythm (terutama pada pekerja 

shift malam, sedangkan kelelahan non fisik disebabkan oleh faktor psikososial 

baik ditempat kerja maupun di rumah atau masyarakat sekeliling. 

Upaya untuk meminimalisir dampak negative dari shift kerja, pihak 

perusahaan melakukan perputaran shift setiap 1 minggu. Upaya ini diharapkan 

dapat menurunkan tingkat kelelahan kerja pada pekerja di bagian daily check. 

Akan tetapi, upaya perusahaan ini belum optimal karena masih adanya 

pengaruh negatif dari shift kerja. Meskipun perputaran jadwal dilakukan, 

tingkat kelelahan pada pekerja masih sangat tinggi. Oleh karena itu peneliti 

mengadakan penelitian mengenai hubungan shift kerja pagi, shift kerja siang, 

shift kerja malam dengan tingkat kelelahan kerja pada tenaga kerja bagian 
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daily check di PT. Kereta Api Daerah Operasi VI Yogyakarta DIPO Solo 

Balapan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah, “Adakah hubungan shift kerja dengan 

kelelahan kerja pada tenaga kerja bagian daily check di PT. Kereta Api 

Daerah Operasi VI Yogyakarta Dipo Solo Balapan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan shift kerja dengan kelelahan kerja pada tenaga 

kerja bagian daily check di PT. Kereta Api Daerah Operasi VI Yogyakarta 

Dipo Kereta Solo Balapan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mendiskripsikan shift kerja di bagian daily check. 

b. Untuk mendiskripsikan kelelahan kerja pada pekerja bagian daily 

check. 

c. Mengetahui hubungan shift kerja dengan kelelahan kerja di bagian 

daily check 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini memberikan informasi gambaran shift kerja dan 

kelelahan kerja pada tenaga kerja pada bagian daily check di PT. Kereta 

Api Daerah Operasi VI Yogyakarta Dipo Kereta Solo Balapan serta 

penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan 

upaya pengendalian kelelahan kerja di perusahaan. 

2. Bagi Tenaga Kerja. 

Bagi tenaga kerja PT. Kereta Api Daerah Operasi VI Yogyakarta Dipo 

Kereta Solo Balapan terutama pada bagian daily check diharapkan dapat 

memahami pengertian shift kerja dan efek kelelahan kerja terhadap 

kesehatan dan keselamatan kerja. 

3. Bagi Prodi Kesehatan Mayarakat 

Penelitian ini sebagai bahan masukan dan menambah kepustakaan 

yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan 

peningkatan kualitas pembakalan pengetahuan mengenai keselamatan dan 

kesehatan kerja khususnya tentang shift kerja dan kelelahan kerja. 

4. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan memberi pengalaman pada peneliti dalam 

melaksanakan dan merencanakan penelitian serta dapat membuat proposal 

ini dalam bentuk penulisan ilmiah. 
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5. Bagi Peneliti Lain 

Dijadikan referensi atau informasi untuk penelitian lanjutan yang 

berkaitan dengan hubungan shift kerja dengan kelelahan kerja. 


