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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tubuh manusia dirancang untuk dapat melakukan aktivitas pekerjaan 

sehari-hari. Adanya massa otot yang bobotnya hampir lebih dari berat tubuh, 

memungkinkan manusia untuk dapat menggerakan tubuh dan melakukan 

pekerjaan. Pekerjaan di satu pihak mempunyai arti penting bagi kemajuan dan 

peningkatan prestasi, sehingga dapat mencapai kehidupan yang produktif 

sebagai salah satu tujuan hidup. Dengan bekerja berarti tubuh akan menerima 

beban dari luar tubuhnya (Tarwaka, 2015). Tak jarang pekerjaan yang 

dilakukan menimbulkan resiko yang berbahaya karena beratnya beban kerja 

yang mereka tanggung (Suma’mur, 1996). 

Beban kerja dari setiap tenaga kerja berbeda-beda, sesuai dengan jenis 

pekerjaannya. Beban kerja dapat berupa beban mental, fisik dan sosial. Beban 

kerja yang dialami tenaga kerja saat akan menyelesaikan pekerjaannya, seperti 

mengangkat, berlari dan lain-lain. Setiap pekerjaan merupakan beban bagi 

pelakunya (Kemenkes RI, 2003). 

Menurut Manuaba dalam Tarwaka (2004), beban kerja yang melebihi 

batas kemampuan dapat menyebabkan kelelahan maupun cedera, sedangkan 

beban kerja yang terlalu ringan dapat menimbulkan efek kebosanan atau 

kejenuhan terhadap pekerjaannya. Sementara menurut Setyawati (2010), 

bahwa beban kerja yang di berikan pada pekerja perlu di sesuaikan dengan 
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kemampuan psikis dan fisik pekerja barsangkutan, keadaan perjalanan, waktu 

perjalanan dari tempat ke tempat kerja yang seminimal mungkin dan seaman 

mungkin berpengaruh terhadap kondisi kesehatan kerja pada umumnya dan 

kelelahan kerja khususnya. 

Berdasarkan data dari International Labour Organization (2010), 

menyimpulkan bahwa hampir setiap tahun terdapat 2 (dua) juta tenaga kerja 

meninggal dunia karena kecelakaan kerja yang disebabkan oleh faktor 

kelelahan. Hasil survei yang dilakukan oleh Baiduri (2008) dalam ILO (2010), 

bahwa di negara maju sekitar 10-50% masyarakat mengalami kelelahan. 

Kelelahan yang dialami tenaga kerja saat bekerja dapat dipengaruhi oleh 

beban kerja yang dialami saat bekerja. Tarwaka (2010) juga menyatakan 

bahwa dari sudut pandang ergonomi beban kerja yang diterima harus sesuai 

atau seimbang baik terhadap kemampuan fisik, kemampuan kognitif maupun 

keterbatasan manusia yang menerima beban tersebut. Hasil analisis ini juga 

menunjukkan bahwa berat beban semakin tinggi menyebabkan tingkat 

kelelahan yang tinggi pula (Tarwaka, 2010). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni (2015) 

tentang hubungan antara beban kerja fisik dengan kelelahan kerja pada tenaga 

kerja bagian produksi tulangan beton di PT Wijaya Karya Beton Tbk. PPB 

Majalengka, menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara beban 

kerja fisik dengan kelelahan kerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Hariyati (2011) tentang pengaruh beban kerja terhadap kelelahan 

kerja pada pekerja linting manual di PT Djitoe Indonesia Tobacco Surakarta, 
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menunjukkan sangat signifikan bahwa beban kerja mempunyai pengaruh pada 

kelelahan kerja. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di PT. Kosoema Nanda 

Putra Klaten di bagian Weaving, diketahui jenis aktivitas yang dilakukan yaitu 

mengamati mesin yang bekerja dalam proses pembuatan kain dengan bahan 

baku benang, dengan cara menyilangkan (menganyam) benang yang 

membujur (benang lusi) dengan benang pakan yang melintang untuk 

menghasilkan kain mentah. Jenis aktivitas yang dilakukan oleh 8 orang 

pekerja bagian Weaving yaitu mengamati mesin yang sedang berproses dan 

berjalan ringan untuk mengamati mesin apakah ada mesin yang terhambat 

karena benang menyangkut saat mesin bekerja. Beberapa pekerja merasakan 

kelelahan pada saat berdiri dan mengeluhkan pusing, pegal-pegal pada bagian 

kaki, merasa haus, gatel-gatel karena serbuk-serbuk benang yang menempel di 

bagian kaki, dan juga pekerja merasa mengantuk saat bekerja. Berdasarkan 

uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui apakah pekerjaan di bagian 

Weaving memikili hubungan terhadap kelelahan kerja di PT Kosoema Nanda 

Putra Klaten. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan permasalahan pada penelitian 

ini adalah “Apakah ada hubungan beban kerja dengan kelelahan kerja pada 

pekerja bagian Weaving PT Kosoema Nanda Putra Klaten?”   
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan beban kerja 

dengan kelelahan kerja pada pekerja bagian weaving PT Kosoema Nanda 

Putra Klaten. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik responden di bagian weaving PT Kosoema 

Nanda Putra Klaten. 

b. Mengetahui beban kerja di bagian weaving PT Kosoema Nanda Putra 

Klaten. 

c. Mengetahui tingkat kelelahan kerja pada pekerja di bagian weaving PT 

Kosoema Nanda Putra Klaten. 

d. Menganalisis hubungan beban kerja dengan kelelahan kerja pada 

pekerja bagian weaving PT Kosoema Nanda Putra Klaten. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemilik Industri 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

masukan serta sebagai bahan pertimbangan kepada pemilik industri untuk 

merencanakan upaya pengendalian kelelahan kerja pada pekerja. 
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2. Bagi Tenaga Kerja 

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan maupun informasi 

kepada pekerja mengenai beban kerja yang dilakukan dan efeknya pada 

kelelahan kerja. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan acuan 

untuk peneliti selanjutnya tentang beban kerja dengan kelelahan kerja. 

 

 

 


