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APAKAH ADA PERBEDAAN KELELAHAN KERJA PADA TENAGA 

KERJA INDUSTRI PEMBUATAN ROTI DI BAGIAN PRODUKSI DAN 

PENGEMASAN BERDASARKAN IKLIM KERJA PANAS DI DESA 

JANGKUNG GROBOGAN 

 

Abstrak 

Pekerja saat melakukan pekerjaan tidak terlepas dari berbagai faktor dan potensi 

bahaya disekitar lingkungan kerja. Salah satunya yaitu faktor fisika di tempat 

kerja seperti iklim kerja. Tekanan panas dapat menyebabkan meningkatnya 

pengeluaran cairan tubuh melalui keringat, sehingga dapat terjadi dehidrasi dan 

gangguan kesehatan lainnya seperti kelelahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan tingkat kelelahan pada pekerja terpapar iklim kerja panas 

bagian produksi dan pengemasan. Metode penelitian ini menggunakan 

Observasional Analitik dengan menggunakan rancangan pendekatan cross 

sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan 

jumlah sampel 30 responden. Analisis data menggunakan uji independent sample 

t-test dengan tingkat sig ⍺ =0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara tingkat kelelahan pada iklim kerja panas bagian 

produksi dan pengemasan dengan nilai (p = 0,015). Dapat disimpulkan bahwa 

iklim kerja panas mempengaruhi terjadinya kelelahan pada pekerja. 

Direkomendasikan kepada perusahaan untuk memperhatikan kembali iklim kerja 

di lingkungan kerja serta bagi tenaga kerja di sarankan untuk selalu 

mengkonsumsi air mineral minimal 8 gelas atau 2 liter setiap harinya, dan 

menyempatkan waktu untuk istirahat agar terhindar dari dehidrasi dan kekelahan. 

 

Kata kunci: iklim kerja, kelelahan 

 

Abstract 

Workers while doing work cannot be separated from various factors and potential 

hazards around the work environment. One of them is physical factors in the 

workplace such as the work climate. Heat pressure can cause increased 

expenditure of body fluids through sweat, so that dehydration can occur and other 

health problems such as fatigue. The purpose of this study was to determine 

differences in the level of fatigue in workers exposed to hot work climate in the 

production and packaging section. This research method uses Analytical 

Observational using cross sectional approach design. The sampling technique uses 

total sampling with a sample of 30 respondents. Data analysis used the 

independent sample t-test with a level of sig ⍺ = 0.05. The results showed that 

there was a significant difference between the level of fatigue in the hot working 

climate of the production and packaging section and the value (p = 0.015). It can 

be concluded that the hot work climate affects the occurrence of fatigue in 

workers. It is recommended to companies to pay attention to the work climate in 

the work environment and for workers to be advised to always consume a 

minimum of 8 glasses of mineral water a day or 2 liters, and take time to have a 

rest in order to avoid from dehydration and fatigue. 

 

Keyword: wok climate, fatigue 
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1. PENDAHULUAN 

Iklim kerja merupakan salah satu faktor fisik yang berpotensi menimbulkan 

potensi bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan terhadap tenaga 

kerja bila berada pada kondisi yang ekstrim panas dan dingin dengan kadar yang 

melebihi nilai ambang batas (NAB), yang diperkenankan menurut standar 

kesehatan (Tarwaka, 2008). Kondisi temperatur lingkungan kerja yang ekstrim 

meliputi panas dan dingin yang berada di luar batas standar kesehatan dapat 

menyebabkan meningkatnya pengeluaran cairan tubuh melalui keringat sehingga 

bisa terjadi dehidrasi dan gangguan kesehatan lainnya yang lebih berat. Persoalan 

tentang bagaimana menentukan bahwa kondisi temperatur lingkungan adalah 

ekstrim menjadi penting, mengingat kemampuan manusia untuk beradaptasi 

sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun demikian secara 

umum kita dapat menentukan batas kemampuan manusia untuk beradaptasi 

dengan temperatur lingkungan pada kondisi yang ekstrim dengan menentukan 

rentang toleransi terhadap temperatur lingkungan (Suma’mur, 2009). 

Salah satu efek yang dirasakan oleh pekerja karena tekanan panas yaitu 

kelelahan. Kelelahan adalah mekanisme perlindungan tubuh agar tehindar dari 

kerusakan yang lebih lanjut, sehingga untuk mengembalikan tenaga kembali 

dengan cara istirahat. Otak merupakan organ yang mengatur kelelahan, sedangkan 

pada syaraf pusat terdapat sistem aktifasi (bersifat simpatis) dan inhibisi (bersifat 

parasimpatis). Kelelahan dapat diartikan berbagai macam, namun pada intinya 

bermuara terhadap kehilangan efisiensi dan penurunan kapasitas kerja serta 

ketahanan tubuh (Tarwaka, 2008). 

Kelelahan kerja merupakan masalah yang harus mendapat perhatian. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.13 tahun 2003 yang menyebutkan 

bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk 

memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang 

layak di dalam atau di luar negeri, maka untuk memenuhi kelayakan tersebut 

perlu adanya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para tenaga 

kerja. 

Untuk efisiensi kerja yang optimal dan sebaik – baiknya, pekerjaan harus 

dilaksanakan dengan cara dan dalam linkungan yang memenuhi syarat kesehatan. 
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Lingkungan dan cara yang dimaksut meliputi tekanan panas, penerangan di 

tempat kerja, debu diudara ruang kerja, sikap badan, dan perserasian manusia dan 

mesin (Suma’mur, 2009). 

Apabila tenaga kerja terpapar oleh panas melebihi Nilai Ambang Batas 

(NAB) yang diperkenankan maka dapat menimbulkan terjadinya penyakit akibat 

kerja dan kecelakaan kerja yang berdampak pada menurunnya produktivitas kerja. 

Iklim kerja panas dapat menyebabkan gangguan baik fisiologis maupun 

psikologis pada tenaga kerja. Respon fisiologis yang terjadi antara lain adalah 

vasodilatasi, peningkatan denyut nadi dan suhu tubuh inti. Tenaga kerja yang 

terpapar oleh panas secara terus menerus dapat menyebabkan terjadinya heat rash, 

heat cramp, heat syncope,heat exhaustion, heat stroke, dehidrasi dan hipertermia 

(Soedirman dan Suma’mur, 2014). 

Hasil penelitian oleh Sari (2014), menunjukkan bahwa ada pengaruh 

antara iklim kerja dengan kelelahan (p=0,023). Hasil penelitian Lestari (2016), 

yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelelahan 

antara iklim kerja > NAB dan <NAB dengan hasil (p=0,221) 

Pabrik roti merupakan tempat kerja karyawan yang mempunyai iklim 

kerja panas dimana di pabrik roti terdapat berbagai sumber yang dapat 

menghasilkan panas seperti tungku pembakaran dan dari oven dibarik tersebut. 

Terdapat 3 – 4 pabrik roti di desa Jangkung, Grobogan yang masing-masing setiap 

pabrik memiliki 18 - 30 tenaga kerja, dan setiap pabrik rata-rata memulai produksi 

mulai jam 07.30 hingga jam 05.00 sore. Setiap musim panen tiba setiap pabrik 

dapat meningkatkan jumlah produksi, hal tersebut dikarenakan saat musim panen 

banyak konsumen dari para petani yang membeli produk roti di desa tersebut, 

karena harga produksi roti di desa jauh lebih murah.  

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan di industri pembuatan roti 

di Desa Jangkung, Grobogan terhadap 30 karyawan, dijumpai banyak pekerja 

yang bekerja dilingkungan kerja panas yang tidak memenuhi (NAB). Berdasarkan 

hasil pengukuran iklim kerja diperoleh Indeks Suhu Basah dan Bola (ISBB) 

sebesar 28,7°C pada bagian produksi dan 25,9°C pada bagian pengemasan. 

Berdasarkan dari hasil wawancara survei pendahuluan yang telah 

dilakukan terhadap 5 tenaga kerja di bagian produksi dan pengemasan roti, 
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diperoleh hasil bahwa 90% tenaga kerja mengalami keluhan seperti mudah haus, 

lelah, serta mudah berkeringat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Iklim Kerja Panas Terhadap Kelelahan Pada Tenaga 

Kerja Industri Pembuatan Roti di Desa Jangkung, Grobogan”. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatiobservasional analitik dengan metode pendekatan cross sectional. 

Penelitian ini dilakukan di Industri pembuatan roti yang berada di Desa Jangkung, 

Kabupaten Grobogan pada bulan Desember 2018. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh tenaga kerja dibagian produksi dan pengemasan di pabrik 

pembuatan roti di Desa Jamhkung, Kabupaten Grobogan yang berjumlah 30 

orang. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yang berjumlah 30 

orang yang terdiri dari 20 orang tenaga kerja dan 10 orang tenaga kerja bagian 

pengemasan. Teknik sampling yang digunakan adalah dengan metode total 

sampling. Jenis data dalam penelitian ini adalah adalah data kuantitatif dengan 

data primer sebagai sumber datanya. Data primer yang digunakan diperoh denga 

penyebaran kuesioner angsung kepada responden. Metode analisa data yang 

digunakan adalah analisa univariat, uji normalitas data dan analisa bivariat dengan 

uji independent sample t-test untuk menentukan hipotesisnya. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Responden 

Tabel 1. Data distribusi berdasarkan umur dibagian produksi dan 

pengemasan 

Produksi Pengemasan 

Kategori 

Umur 

Frekuensi Persentase 

(%) 

Kategori 

Umur 

Frekuensi Persentase 

(%) 

Remaja 

Akhir 

7 35% Remaja 

Akhir 

1 10% 

Dewasa 

Awal 

12 60% Dewasa 

Awal 

5 50% 

Dewasa 

Akhir 

1 5% Dewasa 

Akhir 

4 40% 

Jumlah 20 100% Jumlah 10 100% 

Mean 27.6    31.7 
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Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa  rata-rata umur tenaga kerja industri roti di 

bagian produksi adalah 27,6 tahun, sebagian besar termasuk dalam kategori 

dewasa awal sebanyak 12 tenaga kerja dengan persentase 60%. Kategori umur 

yang paling sedikit terdapat pada dewasa akhir sebanyak 1 tenaga kerja dengan 

persentase 5%. Sedangkan rata-rata umur tenaga kerja pada bagian pengemasan 

adalah 31,7 tahun, sebagian besar termasuk dalam kategori dewasa awal 5 tenaga 

kerja dengan persentase 50%. Kategori umur yang paling sedikit terdapat pada 

remaja akhir sebanyak 1 tenaga kerja dengan persentase 10%. 

Tabel 2. Data distribusi berdasarkan masa kerja dibagian produksi dan 

pengemasan 

Produksi Pengemasan 

Masa Krj 

(th) 

Frekuensi Persentase 

(%) 

Masa Krj 

(th) 

Frekuensi 

(%) 

Persentase 

≤5ͭ ͪ 9 45% ≤5ͭ ͪ 5 50% 

>5ͭ ͪ 11 55% >5ͭ ͪ 5 50% 

Jumlah 

Mean 

Min 

Max 

SD 

20 

4.6 

1 

10 

2.326 

100% Jumlah 

Mean 

Min 

Max 

SD 

10 

4.7 

1 

9 

2.584 

100% 

P-Value 0.127  P-Value 0.840  

 

Berdasarkan tabel 2 diketahui masa kerja bagian produksi yang kurang dari 5 

tahun berjumlah 9 tenaga kerja (45%) dan masa kerja yang lebih dari 5 tahun 

berjumlah 11 tenaga kerja (55%). Sedangkan pada bagian pengemasan masa kerja 

yang kurang dari 5 tahun berjumlah 5 tenaga kerja (50%) dan masa kerja yang 

lebih dari 5 tahun berjumlah 5 orang (50%). Pada bagian produksi masa kerja 

minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun, sedangkan pada bagian pengemasan 

masa kerja minimal 1 tahun dan maksimal 9 tahun. 

Tabel 3. Data distribusi berdasarkan Berat Badan, Tinggi Badan dan IMT 

di bagian produksi dan pengemasan. 

Produksi Pengemasan 

BB 

(Kg) 

TB 

(Cm) 

Kat 

IMT 

F (%) BB 

(Kg) 

TB 

(Cm) 

Kat 

IMT 

F (%) 

37-47 135-

145 

Kurus 

Berat 

2 10% 37-47 135-

145 

Kurus 

Berat 

- - 

48-57 146- Normal 15 75% 48-57 146- Normal 6 60% 
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155 155 

66-77 156-

165 

Gemuk 

Ringan 

2 10% 66-77 156-

165 

Gemuk 

Ringan 

3 30% 

78-87 165-

170 

Gemuk 

Berat 

1 5% 78-87 165-

170 

Gemuk 

Berat 

1 10% 

Jumlah                    20 100% Jumlah                   10 100% 

P-value               0.618 P-value             0.174 

 

Berdasarkan tabel 3. Dapat dilihat untuk berat badan tenaga kerja pada 

bagian produksi dan pengemasan minimal 39 kg dan 44 kg dengan maksimal 80 

kg dan 62 kg dengan rata-rata 55,7 kg pada bagian produksi dan 55,3 kg pada 

bagian pengemasan. Sedangkan untuk tinggi badan tenaga kerja pada bagian 

produksi dan pengemasan minimal 150 cm dan 148 cm dengan maksimal 170 cm 

dan 155 cm dengan rata-rata  156 cm pada bagian produksi dan 152 cm pada 

bagian pengemasan. 

Tenaga kerja yang berada pada bagian produksi memeiliki kategori IMT 

kurus berat sebanyak 2 tenaga kerja, normal sebanyak 15 tenaga kerja, gemuk 

ringan sebanyak 2 tenaga kerja, gemuk berat sebanyak 1 tenaga kerja dengan rata-

rata IMT pada bagian produksi yaitu normal. Sedangkan pada bagian pengemasan 

tenaga kerja dengan kategori normal sebanyak 6 tenaga kerja, gemuk ringan 

sebanyak 3 tenaga kerja , gemuk berat 1 tenaga kerja dengan rata-rata  IMT pada 

bagian pengemasan yaitu normal. 

Tabel 4. Data distribusi berdasarkan beban kerja dibagian produksi dan 

pengemasan. 

Produksi Pengemasan 

Beban 

Kerja 

Frekuensi Persentase 

(%) 

Beban 

Kerja 

Frekuensi Persentase 

(%) 

Ringan 

Jumlah 

20 

20 

100% 

100% 

Ringan 

Jumlah 

10 

10 

100% 

100% 

 

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat untuk beban kerja tenaga kerja pada bagian 

produksi dan pengemasan termasuk dalam kategori beban kerja ringan. 
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3.2 Hasil Analisa Univariat 

Tabel 5. Hasil Pengukuran Iklim Kerja. 

Produksi Pengemasan 

Titik 

Pengukuran 

ISBB 

Iklim 

Kerja 

(°C) 

Beban 

Kerja 

NAB 

(°C) 

Titik 

Pengukuran 

ISBB 

Iklim 

Kerja 

(°C) 

Beban 

Kerja 

NAB 

(°C) 

Produksi 29.1°C Ringan <NAB 

Sesuai 

Standar 

Pengemasan 28.1°C Ringan <NAB 

Sesuai 

Standar 

 

Berdasarkan hasil pengukuran ISBB iklim kerja dibagian produksi didapat 

nilai ISBB indoor 29.1°C < NAB. Sedangkan hasil pengukuran ISBB iklim kerja 

dibagian pengemasan didapat nilai ISBB 28.1°C ≤ NAB, dengan nilai ambang 

batas (NAB) didasarkan pada permenakertrabs No.Per13/MEN/X/2011 tentang 

faktor fisik dan kimia di tempat kerja dengan beban kerja kategori ringan yaitu 

30,0°C. 

Tabel 6. Hasil pengukuran kelelahan. 

Produksi Pengemasan 

Kriteria 

Kelelahan 

Frekuensi Presentase 

(%) 

Kriteria 

Kelelahan 

Frekuensi Presentase 

(%) 

Rendah 6 30% Rendah 6 60% 

Sedang 12 60% Sedang 4 40% 

Tinggi 2 10% Tinggi - - 

Jumlah 20 100% Jumlah 10 100% 

 

Berdasarkan tabel 9 terdapat hasil bahwa untuk bagian produksi rata-rata 

tenaga kerja  mengalami kriteria kelelahan sedang 12 tenaga kerja (60%), rendah 

sejumlah 6 tenaga kerja (30%) dan kelelahan tinggi 2 tenaga kerja (10%). 

Sedangkan bagian pengemasan rata-rata tenaga kerja mengalami kriteria 

kelelahan rendah sejumlah 6 tenaga kerja (60%) dan kelelahan sedang 4 tenaga 

kerja (40%). 

3.3 Hasil Uji Normalitas data 

Tabel 7. Hasil uji normalitas 

Parameter Iklim Kerja N P Ket 

Kelelahan Produksi 20 0.786 Normal 

Pengemasan 10 0.992 Normal 

 

Berdasarkan hasil penelitian diatas diketahui bahawa pada pengukuran kelelahan 

dengan ikim kerja panas bagian produksi dan pengemasan berdistribusi normal 
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dengan nilai p=0,786 (p>0,05) untuk bagian produksi dan p=0,992 untuk bagian 

pengemasan. Sehingga uji beda  pada paramneter menggunakan uji parametrik 

yaitu uji independent sample t-test. 

3.4 Hasil Uji Bivariat 

Tabel 8. Hasil pengukuran perbedaan tingkat kelelahan pada iklim kerja 

panas bagian produksi dan pengemasan. 

Parameter Iklim Kerja N Rerata SD P-Value 

Kelelahan Produksi 20 31.00 11.548 0.015 

 Pengemasan 10 20.90 5.896 

 

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa terdapat hasil tingkat kelelahan 

terpapar iklim kerja panas bagian produksi dengan rata-rata 31,00 ± 11,548 dan 

iklim kerja panas bagian pengemasan 20,90 ± 5,896 dengan nilai p = 0,015 (p < 

0,05) maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kelelahan dengan iklim panas bagian produksi dan pengemasan. 

3.5 Pembahasan  

3.5.1 Karakteristik responden berdasarkan umur 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tenaga kerja  bagian produksi rata-

rata 27,6 tahun, sebagian besar termasuk dalam kategori dewasa awal sebanyak 12 

tenaga kerja dengan persentase 60%. Kategori umur yang paling sedikit terdapat 

pada dewasa akhir sebanyak 1 tenaga kerja dengan persentase 5%. Sedangkan 

rata-rata umur tenaga kerja pada bagian pengemasan 31,7 tahun, sebagian besar 

termasuk dalam kategori dewasa awal 5 tenaga kerja dengan persentase 50%. 

Kategori umur yang paling sedikit terdapat pada remaja akhir sebanyak 1 tenaga 

kerja dengan persentase 10%. 

Menurut Oentoro (2004), tenaga kerja yang berumur 40 – 50 tahun akan 

rentan terhadap penyakit dibandingkan dengan tenaga kerja yang lebih muda. 

Sedangkan menurut Kuswana (2014), umur seseorang berbanding langsung 

dengan kapasitas fisik yaitu mencapai puncaknya pada umur 25 tahun. Bagi 

pekerja yang telah berusia 50 – 60 tahun, dalam menghadapi pekerjaan akan 

mengalami penurunan kinerja. 

 

 



9 
 

3.5.2 Karakterisitik responden berdasarkan masa kerja 

Masa kerja pada bagian produksi yaitu dengan rata-rata 4,6 ± 2,326 tahun dengan 

rentang 1 sampai 10 tahun masa kerja. Sedangkan masa kerja pada pengemasan 

yaitu dengan rata-rata 4,7 ± 2,584 tahun dengan rentang 1-9 tahun masa kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut karakterisitik masa kerja antara bagian 

produksi dan pengemasan tidak jauh berbeda. 

Masa kerja menunjukan lama papran di tempat kerja. Semakin lama bekerja di 

suatu tempat maka semakin besar pula kemungkinan terpapar lingkungan kerja 

baik fisik, kimia, biologi, dan sebagainya. Suma’mur (2009), menyatakan bahwa 

masa kerja menentukan lama paparan seseorang terhadap faktor risiko yaitu 

tekanan panas. Maka semakin lama masa kerja seseorang kemungkinan besar 

orang tersebut telah mengalami akliniatisasi terhadap iklim kerja (ISBB). Semakin 

lama bekerja akan menimbulkan rasa jauh pada tenaga kerja yang akan 

berpengaruh pada kelelahan kerja (Setyawati, 2011). 

3.5.3 Karaktersistik responden berdasarkan IMT 

Berdasarkan hasil untuk karakteristik IMT dapat di lihat bahwa pada bagian 

produksi rata-rata memliki kategori IMT normal dengan jumlah 15 tenaga kerja 

(75%), gemuk  berat 1 tenaga kerja (5%), gemuk ringan 2 tenaga kerja (10%) dan 

kurus berat 2 tenaga kerja (10%). Sedangkan pada bagian pengemasan rata-rata 

memiliki kategori IMT normal 6 tenaga kerja (60%), gemuk ringan 3 tenaga kerja 

(30%) dan gemuk berat 1 tenaga kerja (10%). Dari uraian diatas maka diketahui 

bahwa karaterisitik responden berdasarkan IMT antara bagian produksi dan 

pengemasan tidak jauh berbeda. 

Orang yang sedang berada dalam kondisi gizi yang kurang baik atau berlebih 

maka aka lebih mudah mengalami kelelahan dalam melakukan pekerjaan. 

Kesehatan kerja dan produktivitas kerja erat kaitannya dengan keadaan gizi. 

Status gizi yang baik akan mempengaruhi proses pekerjaan (Supariasa, dkk, 

2001). 

3.5.4 Karakterisitik responden berdasarkan beban kerja 

Pada bagian produktivitas maupun pengemasan didapatkan hasil yang sama 

pengukuran dengan nilai rata-rata beban kerja berdasarkan kebutuhan kalori dan 

berat badan  termasuk dalam kategori beban kerja ringan yaitu 100 – 200 kilo 
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kalori/jam. Berdasarkan uraian diatas beban kerja tenaga kerja bagian produksi 

dan pengemasan tidak ada perbedaan dalam kategori beban kerja. 

Menurut Standar Nasional Indonesia (2004), standar iklim kerja panas 

Indonesia Nilai Ambang Batas iklim kerja (panas) dengan Indeks Suhu Basa dan 

Bola (ISBB) dengan beban kerja kategori ringan tidak boleh melebihi 30,0°C. 

3.5.5 Hasil pengukuran iklim kerja panas 

Hasil pengukuran pada bagian produksi dan pengemasan dilakukan pengukuran 

pada waktu yang berbeda dan didapatkan hasil rata-rata pada bagian produksi 

(indoor) 29,1°C, dan pada bagian pengemasan (indoor) 28,1°C. Karena beban 

kerja termasuk kategori ringan sehingga pengukuran pada bagian produksi dan 

pengemasan termasuk tidak melebihi NAB < 30,0°C sehingga masih di 

perbolehkan. 

Menurut pemenakertrans No.PER.13/MEN/X?2011 tentang nilai ambang 

batas faktor fisika dan kimia ditempat kerja, nilai ambang batas faktor fisika dan 

kimia ditempat kerja, nilai ambang batas faktor fisika untuk iklim kerja panas 

adalah 30,0°C untuk jenis pekerjaan dengan beban kerja kategori ringan dimana 

bekerja secara terus menerus (8 iam perhari) dengan peraturan waktu kerja 75% 

dan eaktu istirahat 25% ISBB tidak boleh melebihi 30,0°C 

3.5.6 Hasil pengukuran kelelahan kerja 

Pengukuran kelelahan pada bagian produksi didapatkan nilai tenaga kerja yang 

kriteria kelelahan rendah sejumlah 6 tenaga kerja (30%), kelelahan sedang 12 

tenaga kerja (60%), dan kelelahan tinggi 2 tenaga kerja (10%). Sedangkan bagian 

pengemasan tenaga kerja yang kriteria kelelahan rendah sejumlah 6 tenaga kerja 

(60%), kelelahan sedang 4 tenaga kerja (40%). Dengan begitu dapat disimpulkan 

bahwa kategori kelelahan pada pekerja bagian produksi dan pengemasan termasuk 

sendang dan pengemasan termasuk rendah. 

Berdasarkan uraian hasil kelelahan kerja diatas pada bagian produksi dan 

pengemasan ada perbedaan dalam kategori kelelahan kerja. 

3.5.7 Perbedaan tingkat kelelahan pada iklim kerja panas bagian produksi dan 

pengemasan. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji paired sample t test didapatkan hasil bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan pada bagian produksi dimana hasil pada 



11 
 

kategori kelelahan pada tenaga kerja yaitu rendah (30%), sedang (60%), dan 

tinggi (10%). Sedangkan bagian pengemasan rendah (60%) dan sedang (40%). 

Tingkat kelelahan terpapar iklim kerja panas bagian produksi dengan hasil rata-

rata 31,00 ± 11,548 dan iklim kerja pada bagian pengemasan dengan 20,90 ± 

5,896 dimana nilai pada produksi dan pengemasan yaitu sig P = 0,015 (p <0,05). 

Berdasarkan hasil maka dapat diketahui bahwa ada perbedaan antara tingkat 

kelelahan tenaga kerja yang terpapar iklim kerja panas bagian produksi dan 

pengemasan di industri pembuata roti desa jangkung. Hal ini dikarenakan pada 

masing-masing bagian melakukan pekerjaan dengan beban kerja yang sama-sama 

ringan tetapi setiap bagian memiliki iklim kerja panas yang berbeda. 

Dengan demikian diketahui bahwa kelelahan pada bagian produksi disebabkan 

karena iklim kerja panas lebih tinggi dibandingkan pada bagian pengemasan. 

Sehingga hal ini yang mengalkibatkan pekerja mengalami kelelahan atau berat 

lebih sedikit. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bintarwati 

(2010), dari hasil analisa statistik perbedaan tingkat kelelahan kerja akibat 

terpapar panas antara tenaga kerja bagian Oven (pengeringan) dan bagian Packing 

di UD. Wreksa Rahayu, Boyolali didapatkan nilai koefisien p = 0,000. Oleh 

karena nilai p ≤ 0,01, maka dinyatakan sangat signifikan yang berarti Ho (tidak 

ada kesesuaian) ditolak dan Ha ( ada hubungan) diterima. 

Dari hasil analisis perbedaan tingkat kelelahan pada tenaga kerja terpapar 

iklim kerja di bagian produksi dan pengemasan diketahui bahwa ada perbedaan 

yang signifikan. Hal ini dikarenakan pada bagian produksi tingkat kelelahan 

terhadap tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan dengan bagian pengemasan. Hal 

tersebut kemungkinan dapat disebabkan karena perbedaan iklim kerja ataupun 

masa kerja yang tergolong lama sehingga dapat beraklimatisasai dengan 

lingkungan kerja. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut: 
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a. Hasil pengukuran ISBB  pada bagian produksi yaitu 29,1°C dan pada bagian 

pengemasan 28,1°C. 

b. Hasil pengukuran tingkat kelelahan pada bagian produksi dengan tingkat 

kelelaha rendah sejumlah 6 tenaga kerja (30%), kelelahan sedang 12 tenaga 

kerja (60%), kelelahan tinggi 2 tenaga kerja (10%). Sedangkan bagian 

pengemasan tingkat kelelahan rendah 6 tenaga kerja (60%) dan kelelahan 

sedang 4 tenaga kerja (40%). 

c. Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat kelelahan pada tenaga 

kerja terpapar iklim kerja panas di bagian produksi dan pengemasan p = 0,015 

(p <0,05). 
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