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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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 
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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. 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 
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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 
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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, 

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”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka masalah 

dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan kelelahan kerja pada 

tenaga kerja industri pembuatan roti di bagian produksi dan pengemasan 

berdasarkan  iklim kerja panas di Desa Jangkung, Grobogan ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui apakah ada perbedaan kelelahan kerja pada 

tenaga kerja industri pembuatan roti di bagian produksi dan 

pengemasan berdasarkan iklim kerja panas di Desa Jangkung, 

Grobogan. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengkur kondisi iklim kerja panas di bagian produksi dan 

pengemasan. 

b. Untuk mengukur dan menganalisis tingkat kelelahan pada tenaga 

kerja di bagian produksi dan pengemasan. 

c. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kelelahan akibat iklim kerja 

panas di bagian produksi dan pengemasan. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dari hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Tenaga Kerja 

Untuk dapat diketahui bahwa pekerjaan yang dilakukan mempunyai 

risiko terhadap kesehatan, sehingga dapat dilakukan upaya 

pencegahan. 

2. Bagi Pengusaha 

Sebagai salah satu sumber masukan dan pertimbangan mengenai 

tingkat kelelahan dan dehidrasi akibat iklim kerja panas bagi 

karyawan, sehingga dapat mencari solusi untuk mengatasi 

permasalahan di lingkungan kerja supaya tidak menimbulkan dampak 

yang lebih besar. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti 

lain di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta dapat dijadikan 
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sebagai data dasar bagi peneliti selanjutnya untuk menggali dan 

melakukan penelitian lainnya. 


