
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Manusia mempunyai keinginan untuk memiliki kondisi diri yang 

sehat, baik secara fisik maupun secara psikis. Dengan kondisi yang baik 

inilah manusia akan dapat melakukan segala sesuatu aktivitas dengan 

optimal, misalnya saja berorganisasi dan bekerja. Pada dasarnya aktivitas 

kerja merupakan pengerahan tenaga dan pemanfaatan tubuh melalui 

koordinasi dan perintah oleh pusat syaraf. Besar kecilnya pengerahan tenaga 

oleh tubuh sangat tergantung dari jenis pekerjaan. Secara umum jenis 

pekerjaan yang bersifat fisik memerlukan pengerahan tenaga yang lebih 

besar dibandingkan jenis pekerjaan yang bersifat mental. Pada kerja fisik, 

peranan pengerahan tenaga otot lebih menonjol dan untuk kerja mental 

peranan kerja otak yang lebih dominan (Tarwaka, 2004). 

 Menurut Meshkati dalam Tarwaka (2015) beban kerja (workload) 

merupakan suatu perbedaan antara kapasitas atau kemampuan pekerja 

dengan tuntutan pekerjaan yang harus dihadapi. Secara umum hubungan 

antara beban kerja dan kapasitas kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor 

yang sangat komplek baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor 

internal beban kerja meliputi faktor somatik (jenis kelamin, umur, ukuran 

tubuh, kondisi kesehatan, status gizi, dll) dan faktor psikis (motivasi, 

persepsi, kepercayaan, keinginan, kepuasan, dll). Sedangkan faktor 
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eksternal beban kerja tersebut meliputi tugas – tugas (task), organisasi kerja, 

dan lingkungan kerja (Tarwaka, 2015). 

Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar 

tenaga kerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam melaksanakan tugas 

dan pekerjaaan yang dibebankan. Lingkungan kerja yang nyaman dapat 

membuat tenaga kerja nyaman dalam bekerja, sehingga para tenaga kerja 

akan semangat dalam bekerja, tidak mudah sakit, mudah untuk konsentrasi 

dan pekerjaan menjadi cepat selesai sesuai dengan target,  sedangkan 

lingkungan yang tidak sehat dan nyaman akan menurukan tingkat 

produktivitas, dapat menyebabkan tenaga kerja mudah stres, serta  tidak 

semangat untuk bekerja.  

Kondisi lingkungan kerja yang panas dapat menimbulkan beban 

tambahan terhadap tenaga kerja berupa tekanan panas, dimana dapat 

memperburuk kondisi kesehatan dan stamina selama kerja. Lingkungan 

kerja panas merangsang tubuh untuk berkeringat sebagai proses alamiah 

guna menurunkan suhu tubuh hingga pada temperatur normal tubuh 

manusia yaitu 37o C. Pengeluaran keringat yang banyak tanpa diimbangi 

dengan asupan cairan yang cukup akan mengakibatkan dehidrasi yang dapat 

pula berakibat pada timbulnya kelelahan (Suma’mur, 2009).  

Menurut Nurmianto (2003) semua jenis kerja akan menghasilkan 

kelelahan akibat kerja. Kelelahan itu sendiri tergantung pada jenis pekerjaan 

yang dilakukan. Kelelahan merupakan gejala yang wajar dialami oleh setiap 

orang yang diakibatkan oleh faktor psikis maupun fisik. Banyak penelitian 
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yang menunjukkan bahwa faktor individu dalam hal ini seperti umur, 

pendidikan, masa kerja, status perkawinan, dan status gizi mempunyai 

hubungan terhadap terjadinya kelelahan kerja. Gejala kelelahan akibat 

beban kerja dapat berkisar dari rasa sakit pada otot, rasa kaku pada bagian 

tubuh tertentu, rasa kantuk dan kejenuhan. tingkat kelelahan akibat kerja 

yang dialami bisa menyebabkan ketidaknyamanan dalam melaksanakan 

pekerjaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elyastuti 

(2011), membuktikan bahwa ada korelasi yang signifikan antara iklim kerja 

dengan kelelahan kerja karyawan produksi bagian fabrikasi di Pabrik Gula 

Trangkil Pati. Nilai Contigency Coefficient (CC) yang didapat sebesar 

0,428 menunjukan ada hubungan yang cukup kuat antara iklim kerja 

dengan tingkat kelelahan. 

Pabrik gula merupakan tempat kerja karyawan yang mempunyai iklim 

kerja panas dimana di pabrik gula terdapat berbagai sumber yang dapat 

menghasilkan panas seperti tungku pembakaran dan dari matahari langsung. 

Pabrik Gula Soedhono merupakan salah satu Pabrik Gula di wilayah Ngawi 

yang merupakan bagian dari PT Perkebunan Nusantara XI. Perusahaan 

BUMN ini bergerak di bidang produksi gula. Karyawan Pabrik Gula 

Soedhono terbagi menjadi delapan bagian yaitu bagian AKU (administrasi 

keuangan dan umum), bagian tanaman, bagian railban, bagian teknik, 

bagian pengolahan, bagian kendaraan, bagian loko dan bagian QC (Quality 

Control). Pabrik Gula Soedhono Ngawi memiliki dua jenis karyawan yaitu 

karyawan tetap yang terdiri dari karyawan pimpinan dan pelaksana, jenis 



4 
 

yang kedua yaitu karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang terdiri 

dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Kampanye, Luar Musim Giling 

(LMG), dan Dalam Musim Giling (DMG). 

Musim giling pada pabrik gula biasanya dilakukan pada akhir bulan 

Mei sampai dengan bulan November. Musim giling dimulai dari pemanenan 

tebu milik pabrik sendiri atau dengan membeli tebu milik petani. Musim 

giling ini dibagi menjadi 8 tahap meliputi stasiun ketel, stasiun gilingan, 

stasiun pemurnian, stasiun penguapan, stasiun masakan, stasiun 

pendinginan, stasiun putaran dan stasiun pengemasan, dimana keseluruhan 

proses tersebut masuk dalam bagian teknik. Selama musim giling Pabrik 

Gula Soedhono  beroperasi selama 24 jam per hari dan 7 hari tiap minggu. 

Dari hasil studi pendahuluan diketahui bahwa lingkungan kerja 

Pabrik Gula Soedhono  sebagian besar beratapkan seng dimana seng 

merupakan media penghantar panas yang dapat meningkatkan suhu ruangan 

sehingga tekanan panas dari seng berakibat pada iklim kerja yang tinggi, 

terutama pada bagian teknik. Dengan adanya tekanan panas akan dapat 

merangsang tubuh untuk berkeringat sehingga lama kelamaan tubuh 

mengalami kekurangan cairan. Hal tersebut merupakan sebagian dari tanda 

- tanda kelelahan kerja. Kelelahan yang disebabkan oleh iklim kerja tinggi 

akan berdampak pada tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. 

Tenaga kerja bagian teknik Pabrik Gula Soedhono juga 

mengeluhkan gangguan kesehatan seperti sering berkeringat, cepat haus, 

penurunan konsentrasi, gangguan pada mata, ketidaknyamanan pada bahu 
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dan punggung. Selain itu pengaturan jam kerja selama 8 jam tanpa adanya 

istirahat untuk setiap shift, sedangkan waktu kerja yang lama dan tanpa 

disertai istirahat akan menyebabkan kelelahan pada tenaga kerja .  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Iklim Kerja dengan 

Kelelahan Kerja Pada Karyawan Bagian Teknik di Pabrik Gula Soedhono 

Desa Tepas Geneng Kabupaten Ngawi.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara iklim kerja dengan kelelahan kerja  

karyawan pada bagian teknik di Pabrik Gula Soedhono Ngawi? 

 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara iklim kerja dengan kelelahan 

kerja bagian teknik di Pabrik Gula Soedhono Ngawi.  

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui iklim kerja bagian teknik di Pabrik Gula 

Soedhono Ngawi. 

b. Untuk mengetahui tingkat kelelahan tenaga kerja bagian teknik di 

Pabrik Gula Soedhono Ngawi. 

c. Untuk menganalisis hubungan iklim kerja dengan tingkat kelelahan  

pada tenaga kerja di bagian teknik Pabrik Gula Soedhono. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Perusahaan   

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi 

gambaran iklim kerja dan kelelahan pada tenaga kerja di bagian teknik 

Pabrik Gula Soedhono. 

2. Bagi Tenaga Kerja  

Dapat menghindari kelelahan kerja dengan selalu menjaga 

kesehatan tubuh agar tetap fit dalam bekerja di kondisi apapun melalui 

istirahat dan asupan makanan yang cukup. 

3. Bagi Penulis  

Menambah pengetahuan dan sarana pengembangan teori yang 

telah di dapat dalam perkuliahan sehingga diperoleh pengalaman 

langsung khususnya mengenai kondisi lingkungan dan iklim kerja yang 

ditulis dalam bentuk tulisan ilmiah. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini, dapat memberikan informasi dan sebagai dasar 

untuk penelitian selanjutnya tentang iklim kerja yang berhubungan 

dengan  kelelahan kerja. 


