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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Industri saat ini menerapkan sistem produksi yang kontinyu untuk 

mengoptimalkan daya kerja mesin industri yang umumnya mahal demi 

meningkatkan keuntungan perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang 

menerapkan sistem kerja shift untuk pekerjanya (Winarsunu, 2008). Shift 

kerja yang diterapkan oleh suatu perusahaan dapat menyebabkan kelelahan 

karena kondisi fisik maupun kondisi mental pekerja yang menurun 

(Wicken,et al, 2004). 

Josling (1998) dalam Nurmianto (2004) menyebutkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh The Circadian Learning Centre di Amerika Serikat yang 

menyatakan bahwa para pekerja shift, terutama yang bekerja dimalam hari, 

dapat terkena beberapa permasalahan kesehatan antara lain: gangguan tidur, 

kelelahan, penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan gangguan 

gastrointestinal. Tarwaka (1999) mengatakan bahwa 63% pekerja menderita 

kelelahan kerja akibat pengaruh shift kerja, secara fisiologis pekerja shift 

memiliki beban kerja yang lebih besar dari pekerja standar karena bekerja 

diluar kondisi alamiah manusia yang dijadwalkan diluar jam standar, yaitu 

selain waktu antara jam 8 pagi hingga jam 4 sore (Jaffe dan Smolensky dalam 

Pease dan Raether, 2003). Beban kerja yang besar dapat menyebabkan 
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menurunnya kinerja otot yang berakibat kelelahan pada pekerja. Menurut 

Anies (2014) kelelahan dapat mengganggu pekerjaan, menurunkan 

produktivitas, meningkatkan kesalahan, bahkan berpotensi mengakibatkan 

kecelakaan. Menurut penelitian yang ada 85% faktor manusia yang tidak 

memenuhi keselamatan seperti kelengahan, kecerobohan, dan kelelahan, 

dapat menimbulkan kecelakaan kerja (Irianto, 2014). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei pendahuluan yang 

dilakukan pada tanggal 9 April 2018 di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 

Surakarta diketahui bahwa pembagian waktu kerja diperusahaan tersebut, 

meliputi: 1) Sistem kerja non shift yang diberlakukan untuk bagian non 

produksi yaitu 5 hari kerja dengan jam kerja hari senin-kamis 7.30-16.30 

WIB dan hari jumat 7.00-16.30 WIB dan 2) Sistem kerja shift yang 

diberlakukan untuk bagian produksi (printing, finishing dan prepress) yaitu 6 

hari kerja dengan pembagian jam kerja shift pagi dimulai dari jam 7.00-16.00 

WIB ditambah 2 jam overtime dan shift malam dimulai dari jam 19.00-4.00 

WIB ditambah 2 jam overtime yang dilakukan dengan tujuan untuk efisiensi 

tenaga kerja. Ditinjau dari segi keselamatan dan kesehatan kerja kondisi ini 

akan menimbulkan masalah terutama bagi pekerja yang tidak dapat 

menyesuaikan diri dengan lama jam kerja yang dijalaninya. Kondisi ini jika 

terus berlangsung maka akan mengganggu faal tubuh dan menyebabkan 

kelelahan.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada 10 pekerja bagian produksi 

di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Surakarta. Diketahui bahwa pekerja 
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mengalami tanda-tanda kelelahan yaitu 9 orang (90%) merasa lelah pada 

seluruh tubuh, 7 orang (70%) pekerja sukar berpikir, sering menguap saat 

bekerja, merasa nyeri bagian punggung, 6 orang (60%) merasa ingin 

berbaring, merasa sakit bagian kepala, dan 5 orang (50%) merasa sulit untuk 

mengontrol sikap. Waktu kerja yang diterapkan yaitu 8 jam sehari dengan 

pernyataan dari 6 orang (60%) mengalami waktu istirahat yang tidak pasti.   

Berdasarkan data tersebut peneliti ingin melakukan penelitian terkait 

hubungan shift kerja dan beban kerja dengan kelelahan kerja pada pekerja 

bagian produksi di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adakah hubungan shift kerja dan beban kerja dengan kelelahan kerja 

pada pekerja bagian produksi di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 

Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan shift kerja dan beban kerja dengan 

kelelahan kerja pada pekerja bagian produksi di PT. Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri Surakarta 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui jenis shift kerja yang diterapkan pada pekerja 

bagian produksi di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Surakarta 
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b. Untuk mengetahui kategori beban kerja pada pekerja bagian 

produksi di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Surakarta. 

c. Untuk mengetahui tingkat kelelahan kerja pada pekerja bagian 

produksi di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Surakarta. 

d. Untuk menganalisa hubungan shift kerja dengan kelelahan kerja 

pada pekerja bagian produksi di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 

Surakarta. 

e. Untuk menganalisa hubungan beban kerja dengan kelelahan kerja 

pada pekerja bagian produksi di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 

Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat 

memberikan manfaat, sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

evaluasi bagi pihak perusahaan agar lebih memperhatikan segi kesehatan 

dan keselamatan kerja untuk mengatur pembagian shift kerja yang lebih 

tepat dan efisien dengan mempertimbangkan beban kerja agar pekerja 

terhindar dari kelelahan kerja. 
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2. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam 

mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh mengenai shift kerja, 

beban kerja dan kelelahan kerja. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

dan informasi untuk memberikan tambahan pustaka berkaitan dengan 

tema shift kerja, beban kerja dan kelelahan kerja.  

4. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan 

untuk pendalaman materi yang berhubungan dengan shift kerja, beban 

kerja dan kelelahan kerja dan dapat digunakan sebagai referensi pada 

penelitian selanjutnya.  

 


