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BAB I  

PENDAHULUAN 
I.1 Latar Belakang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah 

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan 

tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat 

kerja (PERMENAKER No 5, 2018). Tujuan diadakannya Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) untuk memberikan kemanan dan kenyamanan pada 

pekerja sehingga pekerja dapat bekerja dengan semaksimal mungkin dan 

meminimalisir resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja juga menunjuk pada 

suatu kondisi kerja yang aman dan selamat dari penderitaan, kerusakan atau 

kerugian di tempat kerja atas pengawasan terhadap orang, mesin, material dan 

metode yang mencakup lingkungan kerja (Friend dan Khon, 2007). 

Keterbatasan manusia sering menjadi faktor penentu terjadinya keadaan 

yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, ledakan, kebakaran, timbulnya 

penyakit sampai dengan kematian. Dalam kondisi tersebut bagi pengusaha, 

pemerintah, pekerja maupun masyarakat luas mengalami kerugian secara jiwa 

dan material. Oleh karena itu, perlu tindakan pencegahan dan pengendalian 

terhadap kerugian-kerugian yang akan datang dimulai dari tahap perencanaan. 

Tujuannya adalah tidak lain supaya pekerja mampu mencegah dan 

mengendalikan berbagai akibat yang timbul dalam proses kerja/produksi. 

Maka, tercipta situasi dan kondisi dengan lingkungan kerja yang sehat, nyaman, 

aman dan produktif (Soeripto, 2008). 
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Kelelahan kerja merupakan bagian dari permasalah umum yang sering 

dijumpai pada tenaga kerja. Setiap tahun ada lebih dari 2,78 juta pekerja 

meninggal setiap tahun di tempat kerja karena kecelakaan kerja dan penyakit 

akibat kerja. Selain itu, sebanyak 374 juta pekerja mengalami cedera setiap 

tahun yang mengakibatkan lebih dari 4 hari absen dari pekerjaan (ILO, 2017). 

Data mengenai kecelakaan kerja pada tahun 2017, di Indonesia terjadi 

sebanyak 123 ribu kecelakaan kerja, dengan jumlah yang meninggal 3 ribu. 

(WSO, 2018). Sedangkan di Kalimantan Barat, data kecelakaan pada tahun 

2011 sebanyak 164, 2012 (103) dan 2013 (1.561) (Infodatin, 2015). Oleh karena 

itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus kecelakaan di Kalimantan Barat 

mengalami flukluatif yang artinya berubah-berubah di setiap tahun. 

Kelelahan kerja dapat menimbulkan beberapa keadaan seperti motivasi 

kerja menurun, fungsi fisiologis motorik menurun, badan terasa tidak nyaman 

sehingga kualitas kerja menurun. Disamping itu kelelahan kerja juga berisiko 

meningkatkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan cidera sehingga 

dapat merugikan pekerja sendiri dan pihak perusahaan karena penurunan 

produktifitas kerja (Suma’mur, 2013). 

Kondisi fisik lingkungan tempat kerja dimana pekerja beraktifitas sehari-

hari mempunyai pengaruh terhadap gangguan bahaya baik langsung dan tidak 

langsung bagi keselamatan dan kesehatan kerja. Bahaya kondisi tempat kerja 

ruangan yang terlalu panas akan mengakibatkan rasa letih, kantuk, kestabilan 

kerja menurun (Nurmianto, 2008). Kelelahan kerja dipengaruhi oleh iklim kerja, 

umur, jenis kelamin, beban kerja dan massa kerja (Suma’mur, 2009).  
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Pengaturan shift kerja yang tidak sesuai dapat menimbulkan kelelahan, 

apabila pekerja mendapatkan jam kerja melebihi 8-12 jam selama terus menerus 

(dalam kurun waktu yang lama) maka akan menimbulkan tingkat kelelahan 

yang tinggi (ILO, 2005). Sekitar 20% pekerja memiliki gejala kelelahan kerja 

seperti faktor fisik dan psikologi yang dapat mempengaruhi kelelahan kerja 

yaitu shift kerja (Wiyarso, 2018).  

Pada data BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2014, data kecelakaan 

tertinggi di Indonesia terjadi pada sektor usaha pengolahan sebanyak 1.271.059 

sehingga tidak dipungkiri bahwa pada sektor usaha pengolahan menjadi 

penyumbang terbesar  kecelakaan pada pekerja. Ada 2 jenis perusahaan industri 

besar di sektor usaha pengolahan di Kalimantan Barat yaitu perusahaan sawit 

dan karet (WS0, 2018). 

Jumlah perusahaan sawit yang berada di Indonesia yaitu sebanyak 1.799  

yang tersebar di 25 provinsi. Provinsi dengan jumlah perusahaan perkebunan 

kelapa sawit terbanyak yaitu pada Provinsi Sumatera Barat (336 perusahaan), 

Provinsi Kalimantan Barat (322 perusahaan) dan Provinsi Riau (200 

perusahaan) sedangkan jumlah perusahaan karet yang berada di Indonesia yaitu 

sebanyak 317 yang tersebar di 20 provinsi. Provinsi dengan jumlah perusahaan 

karet terbanyak yaitu pada Pulau Jawa (159 perusahaan), Pulau Sumatra (129 

perusahaan) dan Pulau Kalimantan (22 perusahaan). Dengan demikian, 

perusahaan sawit lebih banyak dibandingkan perusahaan karet (Badan Pusat 

Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, 2017). 
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   PT. X Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya merupakan 

industri pengolahan kelapa sawit dengan beberapa tahapan seperti perebusan, 

pengempasan atau pelepasan brondolan, pengepressan, klarifikasi atau 

penyaringan dll. Pada proses produksi ini, pekerja dituntut bekerja semaksimal 

mungkin untuk mendapatkan produksi yang baik dan terus meningkat yang 

mana hanya memiliki 2 shift kerja untuk pekerja yaitu pagi dan malam.  

Hasil dari pengambilan data sekunder pada pabrik pengolahan kelapa 

sawit di PT. X Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya diperoleh data 

kebisingan pada tahun 2018 yaitu di area Power House sebesar 95,6 dB (A), 

Kernel sebesar 100,0 dB (A), Boiler sebesar 90,4 dB (A), Klarifikasi sebesar 

93,5 dB (A), Press sebesar 95,1 dB (A) dan Sterilizer sebesar 97,9 dB (A). 

Dengan demikian, dari 6 area tersebut melebihi NAB yang diatur pada 

PERMENAKER No 5 tahun 2018 yaitu sebesar 85 dB (A). 

 Berdasarkan hasil survey pendahuluan di PT. X Pabrik Pengolahan 

Kelapa Sawit Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan metode 

wawancara menggunakan media kuesioner KAUPK2 (Kuesioner Alat Ukur 

Perasaan Kelelahan Kerja) dari 10 orang terdapat 7 orang mengalami kelelahan. 

Faktor lingkungan fisik kerja (tekanan panas dan kebisingan) dan faktor 

individu (status gizi, umur, jenis kelamin dan masa kerja) mempengaruhi 

kelelahan pada pekerja. Hal ini juga didukung oleh penelitian Shintia Yunita 

Ariani (2015) yang berjudul “Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan 

Terjadinya Kelelahan Kerja Pada Pengumpul Tol Di Perusahaan Pengembang 

Jalan Tol Surabaya” dan Paulina dan Salbiah (2016) “Faktor-Faktor Yang 
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Berhubungan Dengan Kelelahan Pada Pekerja Di Pt Kalimantan Steel” 

mengemukakan beberapa variabel yang memiliki hubungan yaitu tekanan 

panas, kebisingan, masa kerja, umur, status gizi terhadap kelelahan kerja Akan 

tetapi dari kedua hasil penelitian sebelumnya, tidak ada yang meneliti variabel 

beban kerja dan shift kerja sehingga peneliti ingin meneliti kedua variabel 

tersebut yang mana memiliki pengaruh terhadap kelelahan kerja. 

Berdasarkan perolehan data kebisingan pada tahun 2018 dan hasil 

survey pendahuluan, maka perlu dilakukan penelitian tentang Faktor yang 

Berhubungan dengan Kelelahan Kerja Pada Bagian Proses di PT X Pabrik 

Pengolahan Kelapa Sawit Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 

I.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan data sekunder kebisingan di PT. X Pabrik Pengolahan 

Kelapa Sawit didapatkan dari 6 area tersebut melebihi NAB dan hasil survei 

pendahuluan pada 10 pekerja terdapat 7 orang yang mengalami kelelahan. Oleh 

karena itu, peneliti ingin mengetahui “Faktor yang Berhubungan dengan 

Kelelahan Kerja Pada Pekerja Bagian Proses di PT.X Pabrik Pengolahan Kelapa 

Sawit Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya”. 

I.3 Tujuan 

   I.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui Faktor yang Berhubungan Dengan Kelelahan Kerja 

Bagian Proses di Pabrik Pengolahan Karet Kecamatan Ambawang 

Kabupaten Kubu Raya. 
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 I.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menggambarkan karakteristik responden (umur, jenis kelamin, 

pendidikan dan pendapatan) 

2. Menggambarkan (massa kerja, beban kerja, status gizi, tekanan panas, 

kebisingan dan kelelahan kerja)  pada pekerja bagian Proses di PT. X 

Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kecamatan Ambawang Kabupaten 

Kubu Raya. 

3. Menganalisis Hubungan Massa Kerja dengan Kelelahan Kerja pada 

pekerja bagian Proses di PT.X Pabrik Pengolahan Karet Kecamatan 

Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 

4. Menganalisis Hubungan Shift Kerja dengan Kelelahan Kerja pada 

pekerja bagian Proses di PT. X Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit 

Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 

5. Menganalisis Hubungan Beban Kerja dengan Kelelahan Kerja  pada 

pekerja bagian Proses di PT. X Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit 

Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 

6. Menganalisis Hubungan Status Gizi dengan Kelelahan Kerja  pada 

pekerja bagian Proses di PT. X Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit 

Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 

7. Menganalisis Hubungan Tekanan Panas dengan Kelelahan Kerja pada 

pekerja bagian Proses di PT. X Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit 

Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 
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8. Menganalisis Hubungan Kebisingan dengan Kelelahan Kerja pada 

pekerja bagian Proses di PT. X Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit 

Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 

I.4  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Pontianak 

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi perkembangan 

ilmu dan informasi kesehatan tentang Faktor yang Berhubungan dengan 

Kelelahan Kerja sebagai bahan kepustakaan di lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Pontianak. 

2. Bagi Pihak Perusahaan 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi  

rekomendasi bagi pihak perusahaan. 

3. Bagi Responden 

Mendapatkan informasi mengenai Faktor yang Berhubungan 

dengan Kelelahan Kerja. 

4. Bagi Peneliti 

Dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh pada saat kuliah, dapat 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan di lapangan. 
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I.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Peneliti Judul Variabel Hasil Persamaan Perbedaan 

1 Shintia 

Yunita 

Ariani 

(2015) 

Analisis Faktor 

Yang 

Berhubungan 

Dengan 

Terjadinya 

Kelelahan 

Kerja Pada 

Pengumpul Tol 

Di Perusahaan 

Pengembang 

Jalan Tol 

Surabaya 

Jenis 

Kelamin, 

Kebiasaan 

Olah Raga, 

Tekanan 

Panas, 

Kebisingan, 

Keadaan 

Monoton dan 

Kelelahan 

Kerja 

Ada hubungan jenis 

kelamin, kebiasaan 

olah raga, tekanan 

panas dan 

kebisingan 

terhadap kelelahan 

kerja. 

Variabel 

(Tekanan 

Panas, 

Kebisingan 

dan 

Kelelahan 

Kerja) 

Variabel (Jenis 

Kelamin, Status 

Gizi,  

Massa Kerja, 

Kebiasaan 

Olahraga, 

Keadaan 

Monoton, 

Beban Kerja 

dan Shift Kerja) 

Lokasi 

Penelitian) 

2 Sukmal 

Fahri  

dan Eko 

Pasha 

(2010) 

Kebisingan 

Dan Tekanan 

Panas Dengan  

Perasaan 

Kelelahan 

Kerja Pada 

Tenaga Kerja   

Bagian Drilling 

Pertamina Ep 

Jambi 

Kebisingan, 

Tekanan 

Panas, Umur, 

Jenis 

Kelamin, 

Massa Kerja 

dan 

Kelelahan 

Kerja 

Ada hubungan 

yang bermakna 

antara tekanan 

panas dan 

kebisingan dengan 

perasaan kelelahan 

kerja tenaga kerja 

di Bagian Drilling 

Pertamina Ubep 

Kenali Asam 

Jambi. 

 

Variabel 

(Tekanan 

Panas, 

Kebisingan, 

Massa Kerja 

dan 

Kelelahan) 

Variabel (Jenis 

Kelamin, Umur, 

Beban Kerja, 

Shift Kerja dan 

Status Gizi). 

Lokasi 

Penelitian 

 

3 Paulina 

dan 

Salbiah 

(2016) 

Faktor-Faktor 

Yang 

Berhubungan 

Dengan 

Kelelahan Pada 

Pekerja Di Pt 

Kalimantan 

Steel 

Suhu 

Lingkungan, 

Massa Kerja, 

Umur, 

Kebisingan, 

Status Gizi 

dan 

Kelelahan. 

Ada hubungan 

antara suhu 

lingkungan panas . 

kebisingan, usia, 

massa kerja dan 

status gizi dengan 

kelelahan pekerja. 

Variabel  

(Massa 

Kerja, Suhu 

Lingkungan, 

Kebisingan, 

Status Gizi 

dan 

Kelelahan) 

Variabel (Umur, 

Shift Kerja dan 

Beban Kerja). 

Lokasi 

Penelitian. 

 

Berdasarkan tabel di atas, adapun perbedaan penelitian yang akan 

dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu : 

1. Subjek : Pada pekerja di bagian Proses Pengolahan Kelapa Sawit. 

2. Variabel : Berdasarkan penelitian sebelumnya, tidak ada yang meneliti 

variabel Beban kerja dan Shift Kerja. 
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3. Lokasi : Berdasarkan penelitian sebelumnya, tidak ada yang melakukan 

penelitian di lokasi yang sama maupun jenis sektor usahanya. Penelitian ini 

dilakukan di PT. X Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kecamatan Ambawang 

Kabupaten Kubu Raya 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 
II.1 Kelelahan Kerja 

II.1.1 Definisi Kelelahan Kerja 

Kelelahan adalah keadaan yang menunjukkan tubuh fisik dan 

mental berbeda, tetapi semuanya berakibat kepada penurunan daya kerja 

dan berkurangnya ketahanan tubuh untuk bekerja (Suma’mur, 2013). 

Kelelahan dapat meunjukkan kondisi yang berbeda-beda untuk setiap 

individu, tetapi kelelahan semuanya berasal dari kehilangan efesiensi 

maupun penurunan daya tahan tubuh serta kapasitas kerja. Kelelahan akan 

menurunkan efektifitas dalam bekerja dan dapat mempengaruhi 

konsentrasi bekerja (Hartoyo, 2015).  

Kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh 

terhindar dari kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah 

istirahat. Kelelahan diatur secara sentral oleh otak. Pada susunan syaraf 

pusat terdapat sistem aktivasi (bersifat simpatis) dan inhibisi (bersifat 

parasimpatis). Istilah kelelahan biasanya menunjukkan kondisi yang 

berbeda-beda dari setiap individu, tetapi semuanya bermuara kepada 

kehilangan efisiensi dan penurunan kapasitas kerja serta ketahanan tubuh 

(Tarwaka dkk, 2004). 
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Kelelahan adalah perasaan subjektif lelah pada pekerja yang 

mengalami kelelahan kerja , yang merupakan semua perasaan yang tidak 

menyenangkan. Kelelahan berbeda dengan kelemahan dan memiliki sifat 

bertahap. Kelelahan dapat diatasi dengan periode istirahat tidak seperti 

kelemahan. Secara medis, kelelahan adalah gejala non spesifik, yang 

berarti bahwa ia memiliki bnyak kemungkinan penyebab (Kuswana, 

2014). 

Kelelahan kerja tidak hanya menyangkut kelelahan fisiologis dan 

psikologis, tetapi kelelahan kerja merupakan kriteria kompleks yang 

berhubungan dengan penurunan kinerja fisik, adanya perasaan lelah dapat 

menurunkan motivasi kerja dan penurunan produktivitas kerja (Hartoyo, 

2015). Sehingga menurut Suma’mur (2013) bahwa kelelahan sama halnya 

lapar dan haus yang mana sebagai pilar-pilar penting dalam mekanisme 

penyangga untuk melindungi berlangsungnya kehidupan.  

    II.1.2 Mekanisme Kelelahan 

Kelelahan diatur oleh sentral otak. Pada susunan syaraf pusat, 

terdapat sistem penghambat ( inhibisi ) dan sistem pengerak ( aktvasi ). 

Kedua sitem saling mengimbangi tetapi kadang - kadang salah satu 

daripadanya lebih dominan sesuai dengan kebutuhan. Apabila sistem 

penghambat lebih kuat, seseorang berada dalam keadaan segar untuk 

bekerja. Agar tenaga kerja tetap berada dalam keserasian dan 

kesinambungan, kedua sistem tersebut berada pada kondisi yang 

memberikan stabilitas pada tubuh (Suma'mur, 2013). 
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   II.1.3 Gejala Kelelahan 

Menurut Suma’mur (2013), mengemukakan bahwa gejala atau 

suatu perasaan atau suatu tanda yang ada hubungannya dengan 

kelelahan adalah: 

Tabel II.1 Gejala Kelelahan 

Gejala kelelahan 

Perasaan berat kepala Perasaan berat kepala  Badan terasa tidak 

sehat 

Cenderung untuk Lupa  Menjadi lelah 

diseluruh badan  

Kurang kepercayaan 

diri  

 

Merasa susah berfikir Kaki merasa berat    Merasa pernafasan 

Tertekan  

Kaku dan canggung 

dalam gerakan  

Sakit kepala  Tidak dapat tekun 

dalam  melakukan 

pekerjaan  

Merasa nyeri dipunggung  

Mau berbaring     

Tidak seimbang dalam 

berdiri   

Kekakuan  dibahu   

 

Merasa haus Merasa lelah berbicara Suara terasa serak 

Merasa kacau pikiran    Tidak dapat 

mengontrol sikap 

Merasa berat pada 

mata    

Menguap Mengantuk Cemas terhadap 

sesuatu  

Gugup Pusing Spasme kelopak mata 

Tidak dapat fokus 

perhatian terhadap 

sesuatu 

Tremor pada kelopak 

mata 

Tidak dapat 

berkonsentrasi 

    Sumber : Suma’mur 2013 

Menurut Grandjean 1993, tanda-tanda kelelahan biasanya ditandai 

dengan menurunnya kemauan untuk bekerja yang disebabkan oleh karena 

bekerja secara monoton, tingkatan pekerjaan (intensitas), durasi dalam 

bekerja, lingkungan fisik, gangguan psikologis, status kesehatan dan 

keadaan gizi. 
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  II.1.4 Jenis Kelelahan 

Kelelahan kerja dapat dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu : 

1. Berdasarkan Proses 

a. Kelelahan Otot 

Fenomena berkurangnya kinerja otot setelah terjadinya 

tekanan melalui fisik untuk suatu waktu disebut kelelahan otot 

secara fisiologis dan gejala yang ditunjukkan tidak hanya berupa 

berkurangnya tekanan fisik, namun juga pada makin rendahnya 

gerakan. Pada akhirnya kelelahan seperti ini membawa dampak 

negatif bagi tubuh seperti melemahnya kemampuan tenaga kerja 

dalam melakukan pekerjaan, meningkatnya tingkat kesalahan 

dalam bekerja sehingga dapat mempengaruhi produktivitas kerja 

(Budiono, 2003) 

b. Kelelahan Umum 

Kelelahan umum dicirikan dengan menurunnya perasaan 

ingin bekerja serta kelelahan umum biasanya disebut juga dengan 

kelelahan fisik dan kelelahan syaraf atau mental (Suma’mur 2013).  

Menurut Tarwaka (2004) Kelelahan umum adalah suatu 

perasaan yang menyebar yang disertai adanya penurunan kesiagaan 

dan kelambanan pada setiap aktivitas. Kelelahan umum biasanya 

ditandai dengan berkurangnya kemauan untuk bekerja yang 

disebabkan oleh monotoni, intensitas dan lamanya kerja fisik, 
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keadaan lingkungans eperti panas dan kebisingan, sebab-sebab 

mental, status kesehatan dan keadaan Gizi.  

2. Kelelahan Berdasarkan Waktu 

a. Kelelahan Akut 

Kelelahan akut disebabkan oleh terutama pada kerja suatu 

organ atau tubuh secara berlebihan dan datangnya secara tiba-tiba. 

b. Kelelahan Kronis 

Kelelahan kronis merupakan kelelahan yang terjadi sepanjang 

waktu atau sepanjang hari dalam jangka waktu yang lama dan 

terkadang terjadi sebelum melakukan pekerjaan dan menimbulkan 

keluhan ataupun gangguan secara mental seperti ketidakstabilan 

jiwa, berkurangnya gairah atau lesu, meningkatnya keluhan 

sejumlah penyakit fisik seperti sakit kepala, perasaan pusing, susah 

tidur, gangguan pada pencernaan, berdebar-debar dan lain-lain 

(Budiono dkk, 2003) 

3. Kelelahan Berdasarkan Penyebab 

a. Kelelahan Fisiologis 

Beberapa jenis kelelahan fisik menurut Kroemer dan 

Grandjean (2005) dapat dikelompokan sebagai berikut : 

1) Kelelahan penglihatan, muncul dari terlalu letihnya mata. 

2) Kelelahan seluruh tubuh, sebagai akibat terlampau besarnya 

beban fisik bagi seluruh organ tubuh. 
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3) Kelelahan mental, penyebabnya dipicu oleh pekerjaan yang 

bersifat mental dan intelektual. 

4) Kelelahan syaraf, disebabkan oleh terlalu tertekannya salah satu 

bagian dari sistem psikomotorik. 

5) Kelelahan kronis, sebagai akibat terjadinya akumulasi efek 

kelelahan pada jangka waktu yang panjang. 

6) Kelelahan siklus hidup sebagai bagian dari irama hidup siang 

dan malam serta petukaran periode tidur. 

b. Kelelahan Psikologis 

Kelelahan psikologis adalah kelelahan yang disebabkan oleh 

faktor psikologis seperti monotoni pekerjaan sehingga 

menimbulkan kebosanan, bekerja karena terpaksa dan pekerjaan 

yang menumpuk. Kelelahan psikologis biasanya bersumber pada 

kebosanan pekerja (Anies, 2005). 

   II.1.5  Dampak Kelelahan  

Kelelahan kerja dapat berakibat menurunnya kewaspadaan, 

konsentrasi, ketelitian, penurunan kapasitas kerja, ketahanan tubuh, yang 

pada akhirnya dapat  menyebabkan kecelakaan kerja dan terjadi 

penurunan produktivitas kerja (Suma’mur, 2009). Kerja fisik yang 

memerlukan konsentrasi yang terus menerus dapat menyebabkan 

kelelahan fisiologis hingga terjadi perubahan faal dan menyebabkan 

kelelahan psikologis yang artinya penurunan keinginan untuk melakukan 

suatu aktivitas kerja. Semakin berat beban kerja seseorang maka akan 
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semakin pendek waktu kerja yang dijalankan untuk bekerja tanpa merasa 

kelelahan (Tarwaka, 2004).  

Menurut Wowo Sunaryo Kuswana (2014) kelelahan 

diklasifikasikan menjadi 2 yaitu efek jangka pendek dan efek jangka 

panjang.  

1. Efek jangka pendek antara lain 

a. Kesulitan dalam konsntrasi dan mudah terganggu  

b. Mengurangi kapasitas komunikasi interpersonal yang efektif  

c. Kewaspadaan berkurang  

d. Waktu reaksi lebih lambat 

2. Efek jangka panjang antara lain : 

a. Gangguan pencernaan  

b. Tekanan darah tinggi  

c. Kecemasan dan depresi 

   II.1.6  Pengukuran Kelelahan  

1. Uji Psikomotor (Psicomotor Test) 

Pada metode ini melibatkan fungsi persepsi, interpretasi dan 

reaksi motor. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan 

pengukuran waktu reaksi. Waktu reaksi adalah jangka waktu dari 

pemberian suatu rangsang sampai kepada suatu saat kesadaran atau 

dilaksanakan kegiatan. Dalam uji waktu reaksi dapat digunakan nyala 

lampu, denting suara, sentuhan kulit atau goyangan badan. Terjadinya 
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pemanjangan waktu reaksi merupakan petunjuk adanya pelambatan 

pada proses faal syaraf dan otot. 

Waktu reaksi adalah suatu parameter untuk kelelahan kerja, 

dimana merupakan waktu yang terjadi antara pemberian rangsang 

tinggi atau reaksi yang memerlikan koordinasi sampai timbulnya 

respon terhadap rangsang tersebut (Suma’mur, 2009). 

Alat ukur waktu reaksi yang telah dikembang di Indonesia 

biasanya menggunakan nyala lampu dan denting suara sebagai stimuli 

adalah Reaction Timer (Tarwaka dkk, 2004).  

 

Gambar II.1 Reaction Timer 

Adapun indikator kelelahan berdasarkan metode ini sebagai 

berikut : 

a. Normal   : waktu reaksi 150,0 – 240,0 mili detik  

b. Kelelahan Kerja Ringan (KKR) : waktu reaksi > 240,0 - 410, 0 

mili detik  

c. Kelelahan Kerja Sedang (KKS) : waktu reaksi > 410,0 - < 580,0 

mili detik  

d. Kelelahan Kerja Berat (KKB) : waktu reaksi ≥ 580,0 mili detik. 
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2. Kuesioner Alat Ukur Perasaan Kelelahan Kerja (KAUPK2) 

Kuesioner Alat Ukur Perasaan Kelelahan Kerja (KAUPK2) 

merupakan parameter untuk mengukur perasaan kelelahan kerja sebagai 

gejala subjektif yang dialami  oleh pekerja dengan perasaan yang tidak 

menyenangkan. Keluhan yang dialami oleh pekerja setiap harinya 

membuat mereka mengalami kelelahan kronis (Suma’mur, 2009). 

3. Perasaan Kelelahan secara Subjektif (Subject Feeling Fatigue) 

Subjective Self Rating Test dari Industrial Fatigue Research 

Committee (IFRC) Jepang, merupakan salah satu kuesioner yang dapat 

untuk mengukur tingkat kelelahan subjektif. Kuesioner tersebut berisi 

30 daftar pertanyaan yang terdiri dari : 

a. 10 Pertanyaan tentang pelemahan kegiatan sebagai berikut : 

1) Perasaan berat di kepala  6) Mengantuk 

2) Lelah seluruh badan   7) Ada beban pada mata 

3) Berat di kaki    8) Gerakan canggung dan kaku 

4) Menguap     9) Berdiri tidak stabil 

5) Pikiran kacau    10) Ingin berbaring  

b. 10 pertanyaan tentang pelemahan motivasi:  

1) Susah berpikir    6) Mudah lupa 

2) Lelah untuk bicara    7) Kurang percaya diri 

3) Gugup     8) Merasa cemas 

4) Tidak berkonsentrasi   9) Sulit mengontrol sikap 

5) Sulit memusatkan perhatian  10) Tidak tekun  
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c. 10 Pertanyaan tentang gambaran kelelahan fisik:  

1) Sakit di kepala    6) Suara serak 

2) Kaku di bahu    7) Merasa pening 

3) Nyeri di punggung    8) Bintik di kelopak mata 

4) Sesak nafas    9) Tremor di anggota badan 

5) Haus     10) Merasa kurang sehat 

4. Uji Hilangnya Kelipan  

Dalam kondisi yang lelah, kemampuan tenaga kerja untuk 

melihat kelipan akan berkurang. Semakin lelah akan semakin panjang 

waktu yang diperlukan untuk jarak antara dua kelipan. Uji kelipan, di 

samping untuk mengukur kelelahan juga menunjukkan keadaan 

keadaan kewaspadaan tenaga kerja (Tarwaka dkk, 2004). 

II.2 Faktor Yang Berhubungan Dengan Kelelahan Kerja 

Faktor yang mempengaruhi kelelahan menurut (Tarwaka dkk, 2004).  

    II.2.1 Umur 

Umur dapat mempengaruhi kekuatan fisik seseorang, seorang 

tenaga kerja berpengaruh terhadap adanya perasaan kelelahan. Seseorang 

dengan umur yang lebih muda cenderung memiliki kekuatan fisik dan 

tenaga yang lebih besar, sedangkan orang yang umurnya lebih tua 

cenderung memiliki kekuatan fisik dan tenaga yang lebih rendah sehingga 

mudah mengalami perasaan kelelahan. Meningkatnya umur akan diikuti 

proses degenerasi dari organ dalam hingga kemampuan kerja organ dalam 

menurun. Dengan adanya penurunan fungsi organ maka dapat memicu 
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tenaga kerja semakin sering mengalami perasaan kelelahan (Tarwaka, 

2004). 

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Mentari, Kalsum dan 

Umi Salmah tahun 2012 menyebutkan bahwa presentase individu pada 

usia diatas 45 tahun sebanyak 57,6% lebih mudah mengalami kelelahan 

dibandingkan dengan individu pada usia dibawah 45 tahun. Maka dalam 

penelitian tersebut disimpulkan bahwa seseorang pada usia dibawah 45 

tahun dianggap usia muda yang mampu melakukan pekerjaan dengan 

beban lebih berat dibandingkan dengan usia tua (Mentari, 2012). 

    II.2.2  Massa kerja 

Massa kerja dapat berpengaruh pada kelelahan kerja khususnya 

kelelahan kerja kronik (bekerja minimal 3 tahun). Semakin lama tenaga 

kerja bekerja pada lingkungan kerja pada lingkungan kerja yang kurang 

nyaman dan tidak menyenangkan maka kelelahan pada orang tersebut 

akan terus menumpuk terus dari waktu ke waktu (Suma’mur 2009). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sofli Kaunang pada tahun 

2016 mengatakan bahwa masa kerja >5 tahun kemungkingan 

menghasilkan kelelahan 31,000 kali dibandingkan dengan masa kerja ≤5 

tahun (Kaunang, 2016).  

   II.2.3  Shift Kerja 

Shift kerja dibagi berdasarkan waktu kerja yaitu shift pagi, shift 

siang dan shift malam yang mana lamanya seseorang bekerja dengan baik 

dalam sehari pada umumnya sebanyak 6-10 jam. Sisanya (14-18jam) 
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dipergunakan untuk kehidupan dalam keluarga dan masyarakat, istirahat, 

tidur dan lain-lain. Memperpanjang waktu kerja lebih dari kemampuan 

lama kerja tersebut biasanya tidak disertai efisiensi, efektivitas dan 

produktivitas kerja yang optimal, bahkan biasanya terlihat penurunan 

kualitas dan hasil kerja serta bekerja dengan waktu yang berkepanjangan 

timbul kecenderungan untuk terjadinya kelelahan, gangguan kesehatan, 

penyakit dan kecelakaan serta ketidakpuasan (Suma’mur, 2013). 

Sebagaimana telah diketahui, sejak dini tubuh manusia sudah 

terpola mengikuti siklus alam. Pada siang hari tubuh manusia aktif 

berkerja dan malam hari dalam keadaan istirahat. Untuk mengukur atau 

mengetahui pola kerja dan istirahat ini, secara alamiah tubuh manusia 

memiliki pengatur waktu (internal timekeeper) yang sering disebut 

dengan istilah a body clock atau cycardian rhytm (Grandjean dan 

Kroemer, 2005). 

Peningkatan aktifitas pada siang hari dapat mendorong adanya 

peningkatan denyut nadi dan tekanan darah. Pada malam hari, semua 

fungsi tubuh akan menurun dan timbulah rasa kantuk (Grandjean dalam 

Tarwaka dkk, 2004). Oleh karena itu, pekerja pada shift kerja malam 

tubuhnya mulai merasa tidak enak atau kurang nyaman karena fungsi 

tubuh yang tidak sesuai dimana tubuh beraktivitas pada malam hari dan 

istirahat pada siang hari (Yulinda, 2015).  
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    II.2.4  Beban Kerja 

Beban kerja adalah volume pekerjaan yang dibebankan kepada 

pekerja secara fisik maupun mental dan menjadi tanggung jawabnya. 

Beban kerja memiliki 2 jenis yaitu beban kerja kuantitatif dan beban 

kerja kualitatif. Beban kerja kuantitatif adalah tugas-tugas yang 

diberikan terlalu banyak atau sedikit. Sedangkan beban kerja kualitatif 

adalah suatu tanggung jawab yang diberikan tidak sesuai dengan 

kemampuan atau keterampilan sehingga tidak mampu dalam melakukan 

pekerjaan (Suma’mur, 2009). 

Berat ringannya beban kerja yang diberikan kepada orang lain 

atau pekerja dapat digunakan untuk menentukan berapa lama kerja 

seseorang pekerja atau tenaga kerja yang dapat melakukan aktivitas 

sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kerjanya dimana semakin berat 

beban kerja, maka akan semakin pendek masa kerja seseorang untuk 

bekerja tanpa merasa kelelahan (Tarwaka dkk, 2004). Akan tetapi, masa 

kerja yang semakin lama berdasarkan beban kerja yang berat maka 

kelelahan akan dirasakan dengan cepat. 

Seorang tenaga kerja memiliki kemampuan tersendiri dalam 

hubungannya terhadap beban kerja. Diantara mereka ada yang cocok 

secara fisik, mental maupun sosial. Akan tetapi, banyak juga dijumpai 

kasus kelelahan kerja disebabkan oleh beban kerja yang berlebihan 

(Budiono dkk, 2003). Beban kerja mengangkat dan memindahkan 

dengan frekuensi tinggi atau cepat dalam posisi berdiri serta 
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pekerjaannya yang berulang-ulang atau monoton akan mempercepat 

terjadinya kelelahan otot seperti kaki, tangan dan bahu (Nurmianto, 

2008). 

Penilaian beban kerja fisik dapat dilakukan dengan dua metode 

secara objektif, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode 

pengukuran langsung dengan cara yaitu mengukur energi yang 

dikeluarkan (energy expenditure) melalui asupan oksigen selama 

bekerja. Semakin berat beban kerja seseorang maka semakin banyak 

energi yang dibutuhkan. Metode ini sangat akurat dalam pengukurannya 

namun biaya yang dikeluarkan dalam penggunaan alat cukup mahal. 

Sedangkan metode tidak langsung adalah mengukur denyut nadi pekerja 

pada saat bekerja (Astrand dan Rodhal dalam Tarwaka dkk, 2004). 

Dalam metode tidak langsung, maka menggunakan Stopwatch dengan 

cara penilaian 10 denyut (Kilbon dalam Tarwaka dkk, 2004). Dengan 

metode tersebut dapat dihitung nadi kerja sebagai berikut : 

Denyut jantung (denyut/menit) =     10    

                       Waktu Perhitungan 

 

    

  Tabel II.2 Kategori Beban Kerja Berdasarkan Denyut Nadi 

Kategori Beban Kerja Denyut Nadi (denyut/menit) 

Ringan 75-100 

Sedang 100-125 

Berat 125-150 

Sangat Berat 150-175 

Sangat Berat Sekali >175 
(Cristensen (199:1699). Encyclopaedia of Accupational Health and Safety.ILO. 

Geneva dalam Tarwaka dkk, (2004)). 

 

 

X 60 
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   II.2.5 Status Gizi 

Status gizi berhubungan erat dan berpengaruh pada produktivitas 

dan efesiensi kerja. Dalam melakukan pekerjaan tubuh memerlukan 

energi, apabila kekurangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif 

kapasitas kerja akan terganggu (Tarwaka, dkk 2004). Orang dengan status 

gizi kurang, biasanya akan lebih cepat mengalami kelelahan akibat 

kurangnya gizi yang terpenuhi untuk menghasilkan energi saat bekerja, 

gizi yang tidak terpenuhi juga dapat menyebabkan seseorang cepat 

mengantuk dan kurang fokus dalam melaksanakan pekerjaannya, 

sehingga dapat mempengaruhi pekerjaan yang dilakukan (Malonda, 

2015). 

Dalam menentukan status gizi seseorang, maka menggunakan 

metode antropometri yaitu pengukuran dimensi tubuh dan komposisi 

tubuh dengan melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. 

Metode antropometri untuk menentukan status gizi seseorang adalah IMT 

(Indeks Masa Tubuh) (Sudarto dkk 2014).   

Rumus menentukan IMT : 

IMT =    BB (kg) 

      TB (m2) 

Keterangan : 

IMT  : Indeks Masa Tubuh 

BB  : Berat Badan 

TB  : Tinggi Badan 

Berikut ini adalah klarifikasi status gizi berdasarkan IMT (Indeks 

Masa Tubuh) menurut Departemen Kesehatan RI (2003). 
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Tabel II.3 Klasifikasi Status Gizi Usia >18 Berdasarkan IMT 

Kategori IMT (kg/m2) 

Kurus (Underweight) < 18,5 

Normal (Ideal) 18,5 – 24,9 

Badan Lebih (Gemuk) 25,0 – 26,9 

Obesitas ≥ 27 

               (Depkes RI, 2003) 

 

Masalah kekurangan atau kelebihan gizi pada orang dewasa (usia 

18 tahun ke atas) merupakan masalah penting, karena selain mempunyai 

resiko penyakit tertentu juga dapat mempengaruhi produktivitas kerja. 

Akibat kekurangan zat gizi, maka simpanan zat gizi pada tubuh 

akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan.  Bila hal ini berlangsung 

lama, maka simpanan zat gizi akan habis dan terjadi kemerosotan 

jaringan, dengan meningkatkan defisiensi zat gizi maka muncul 

perubahan biokimia dan zat gizi dalam darah rendah, berupa tingkat Hb 

rendah, serum vitamin A dan karoten. Terjadi peningkatan beberapa hasil 

metabolisme seperti asam laktat dan pirivat pada kekurangan tiamin. Bila 

keadaan ini berlangsung lama, akan mengakibatkan terjadinya perubahan 

fungsi tubuh yang bertandayaitu kelemahan, pusing, kelelahan, nafas 

pendek dan lainnya (Supariasa dkk, 2002) 

   II.2.6  Tekanan Panas 

Tekanan panas adalah produksi panas yang berasal dari tubuh 

yang dipadankan dengan kombinasi dari suhu udara, kelembaban udara, 

kecepatan gerakan udara, dan panas radiasi.Tekanan panas juga diartikan 

sebagai batasan kemampuan penerimaan  panas yang diterima pekerja dari 

kontribusi kombinasi metabolisme tubuh akibat melakukan pekerjaan dan 



26 
 

 
 

faktor lingkungan (temperatur udara, kelembaban, pergerakan udara, dan 

radiasi perpindahan panas) dan pakaian yang digunakan (Suma’mur 

2013). 

Tekanan panas diartikan sebagai jumlah beban panas yang 

merupakan hasil dari kegiatan (pelaksanaan pekerjaan) tenaga kerja dan 

kondisi lingkungan dimana tenaga kerja tersebut bekerja (Soeripto, 2008). 

Selama beraktifitas pada lingkungan panas, secara otomatis tubuh 

akan memberikan reaksi untuk memelihara suatu kisaran panas 

lingkungan yang konstan dengan menyeimbangkan antara panas yang 

diterima dari luar tubuh dengan kehilangan panas dari dalam tubuh 

(Suma’mur. 2009). Indikator tekanan panas terdiri dari : 

1. Indeks Suhu Bola Basah (ISBB) 

Indeks Suhu Basah dan Bola (Wet Bulb-Globe Temperature 

Index), yaitu : 

Rumus-rumus sebagai berikut :  

ISBB = 0,7 x suhu basah + 0,2 x suhu radiasi + 0,1 x suhu kering 

(untuk bekerja dengan sinar matahari)  

ISBB = 0,7 x suhu basah + 0,3 x suhu radiasi (untuk pekerjaan tanpa 

sinar matahari). 

Pada Permenaker No 5 tahun 2018, menerangkan Nilai 

Ambang Batas (NAB) pada Tekanan Panas atau Iklim Kerja. 
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        Tabel II.4. Nilai Ambang Batas (NAB) Tekanan Panas atau Iklim 

Kerja 

Pengaturan Waktu Kerja 

Setiap Jam 

ISBB 

Iklim Kerja 

Beban Kerja 

Ringan Sedang Berat Sangat Berat 

75%-100% 31,00 28,00 - - 

50%-75% 31,0 29,0 27,5 - 

25%-70% 32,00 30,00 29,00 28,0 

0%-25% 32,5 31,5 30,5 30,0 

Tarwaka dkk (2004) mengatakan paparan panas yang terus 

berlanjut, mengakibatkan gangguan kesehatan reaksi fisiologis akibat 

pemaparan panas yang berlebihan dapat dimulai dari gangguan 

fisiologis yang sangat sederhana sampai dengan terjadinya penyakit 

yang sangat serius. Pemaparan terhadap tekanan panas juga 

menyebabkan penurunan berat badan. Secara lebih rinci gangguan 

kesehatan akibat pemaparan suhu lingkungan panas yang berlebihan 

dapat dijelaskan sebagai berikut :  

a. Gangguan kesehatan dan performansi kerja 

Sering terjadinya kelelahan pada saat bekerja, sering 

melakukan istirahat curian, dan lain-lain. 

b. Dehidrasi 

 Dehidrasi merupakan suatu keadaan tubuh kehilangan 

cairan yang berlebihan yang disebabkan baik oleh pergantian 

cairan yang tidak cukup maupun karena gangguan kesehatan. 

Kehilangan cairan tubuh < 1,5% gejalanya tidak akan tampak, 

kelelahan muncul lebih awal dan mulut mulai kering. 
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c. Heat Stroke 

Heat Stroke merupakan keadaan yang terjadi bila sistem 

pengaturan tubuh gagal dan temperatur tubuh meningkat sampai 

tingkat kritis. Kondisi ini disebabkan oleh kombinasi berbagai 

faktor, dan keterjadiannya sulit diprediksi. Heat Stroke adalah 

keadaan darurat. 

d. Heat Cramps 

Heat Cramps merupakan kejang-kejang otot tubuh 

(tangan dan kaki) akibat keluarnya keringat yang menyebabkan 

hilangnya garam natrium dari tubuh yang kemungkinan besar 

disebabkan karena minum terlalu banyak dengan sedikit garam 

natrium.  

e. Heat Rash 

Heat Rash yaitu suatu keadaan seperti biang keringat 

atau keringat buntat, gatal kulit akibat kondisi kulit terus basah. 

Kondisi ini mengaharuskan pekerja perlu beristirahat pada 

tempat yang lebih sejuk dan menggunakan bedak penghilang 

keringat.  

f. Heat Syncope atau Fainting 

Heat Syncope atau Fainting yaitu suatukeadaan yang 

disebabkan karena aliran darah ke otak tidak cukup karena 

sebagian besar aliran darah dibawa ke permukaan kulit atau 

perifer yang disebabkan karena pemaparan suhu tinggi.  
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g. Heat Exhaustion 

Heat Exhaustion  yaitu suatu keadaan dimana tubuh 

kehilangan terlalu banyak cairan dan atau kehilangan garam. 

Gejalanya mulut kering, sangat haus, lemah, dan sangat lelah. 

Gangguan ini biasanya banyak dialami pekerja yang belum 

beraklimatisasi terhadap suhu udara panas. 

2. Alat Ukur Tekanan Panas 

 

 

 

Gambar II.2  Questemp. 

Alat ukur tekanan panas yang digunakan saat ini adalah 

Questemp. Di mana alat tersebut dioperasikan secara digital yang 

meliputi parameter suhu basah, suhu kering, suhu radiasi dan ISBB 

yang hasilnya tinggal membaca pada alat dengan menekan tombol 

operasional dalam satuan oC atau oF. Pada waktu pengukuran alat 

ditempatkan disekitar sumber panas di mana pekerja melakukan 

pekerjaannya (Tarwaka, 2004). 

   II.2.7  Kebisingan  

Kebisingan adalah bunyi atau suara didengar sebagai rangsangan 

pada sel saraf pendengar dalam telinga oleh gelombang longitudinal yang 

ditimbulkan getaran dari sumber bunyi atau suara dan gelombang tersebut 
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merambat melalui media udara atau penghantar lainnya, dan manakala 

bunyi atau suara tersebut tidak dikehendaki oleh karena mengganggu atau 

timbul di luar kemauan orang yang bersangkutan, maka bunyi-bunyian 

atau suara demikian dinyatakan sebagai kebisingan (Suma’mur, 2013). 

Jadi, kebisingan merupakan bunyi yang tidak dikehendaki (Soeripto, 

2008). 

Kebisingan mengganggu perhatian dan konsentrasi pada tenaga 

kerja sedang bekerja sehingga dapat membuat kesalahan-kesalahan yang 

dapat membahayakan diri sendiri dan maupun teman kerja sendiri. 

Namun, kebisingan yang tinggi dapat menyebabkan gangguan tehadap 

tenaga kerja salah satunya yaitu gangguan fisiologis dan gangguan 

psikologis mengakibatkan kelelahan pada tenaga kerja selain itu juga 

dapat menyebabkan gangguan komunikasi dan gangguan pendengaran 

pada alat pendengaran (Fahri dan Pasha, 2010). 

Alat utama dalam pengukuran kebisingan adalah Sound Level 

Meter. Alat ini mengukur kebisingan diantara 30-130 dB dan dari 

frekuensi 20-20.000 Hz (Suma’mur, 2013). 

 

Gambar II.3 Sound Level Meter 



31 
 

 
 

Permenaker nomor 5 tahun 2018 sudah mengatur terkait NAB 

untuk kebisingan di lingkungan kerja yang bertujuan untuk melindungi 

keselamatan dan kesehatan pekerja. 

 

  Tabel.II.5 NAB Kebisingan menurut Permenaker Nomor 5 Tahun 

2018 

Waktu Pemaparan Perhari 
Intensitas Kebisingan 

dalam dB (A) 

8 Jam 85 

4  88 

2  91 

1  94 

   

30 Menit 97 

15  100 

7,5  103 

3,75  106 

1,88  109 

0,94  112 

   

28,12 Detik 115 

14,06  118 

7,03  121 

3,52  124 

1,76  127 

0,88  130 

0,44  133 

0,22  136 

0,11  139 

   Catatan : Kebisingan ≥ 140 tidak diperkenankan untuk bekerja 
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II.3 Kerangka Teori  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 Kerangka Teori 

Keterangan:  

Garis Lurus: diteliti 

Garis Putus-Putus: tidak diteliti 

Sumber: Modifikasi teori Tarwaka dkk (2004), Budiono dkk (2003), Suma’mur 

(2013), Soeripto (2008), Sukmal (2010), Anggi (2015).  
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

III.1 Kerangka Konsep 

  Variabel Bebas    Variabel Terikat 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1 Kerangka Konsep 

III.2 Variabel Penelitian 

     III.2.1 Variabel Terikat 

  Variabel terikat pada penelitian ini yaitu Kelelahan. 

     III.2.2 Variabel Bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini yaitu : 

1. Massa Kerja 

2. Shift Kerja 

Masa Kerja 

Kelelahan 

Beban Kerja 

Shift Kerja 

Kebisingan 

Tekanan Panas 

Status Gizi 
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3. Beban Kerja 

4. Status Gizi 

5. Tekanan Panas 

6. Kebisingan 

III.3 Definisi Operasional 

Tabel III.1 Definisi Operasional 

No  Nama Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

1 Kelelahan Keadaan yang bersifat 

umum yang dialami tenaga 

kerja, ditandai adanya 

penurunan kecepatan reaksi 

rangsang cahaya pada 

tenaga kerja bagian Proses 

di PT.X Kecamatan 

Ambawang Kabupaten 

Kubu Raya 

Pengukuran 

langsung 

Reaction 

Timer  

1. Normal (150,0 

– 240,0 

milidetik) 

2. Kelelahan 

Ringan ( > 240,0 

– 410,0 

milidetik) 

3. Kelelahan 

Sedang ( > 410,0 

- < 580,0 

milidetik) 

Ordinal 

2 Massa kerja Lama responden bekerja 

pada bagian Proses di PT.X 

Kecamatan Ambawang 

Kabupaten Kubu Raya yang 

terhitung mulai saat masuk 

kerja sampai dengan 

wawancara dlakukan. 

Wawancara Kuesioner 1. > 8 tahun 

2. ≤ 8 

Ordinal 

3 Shift Kerja Pembagian waktu kerja 

dalam 1 hari di PT. X Pabrik 

Pengolahan Kelapa Sawit 

Kecamatan Ambawang 

Kabupaten Kubu Raya 

Wawancara Kuesioner 1. Shift Sore 

2. Shift Pagi 

Ordinal 

4 Beban Kerja 

 

 

Beban kerja yang diberikan 

kepada pekerja yang 

dianggap sebagai tanggung 

jawab diukur melalui 

denyut nadi responden.  

Pengukuran Stopwatch 1. Berat 125-150 

(denyut/menit)   

2. Sedang 100-

15 denyut/menit) 

3. Ringan 75-

100 

(denyut/menit) 

Ordinal 

5 Status Gizi Frekuensi massa tubuh 

responden berdasarkan 

berat badan dan tinggi 

badan. 

Pengukuran  Timbangan 

injak 

dengan 

ketelitian 

1. Kurus (IMT < 

18,5) 

2. Normal (IMT 

18,5-24,9) 

Ordinal 
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0,1 kg dan 

microtoise 

dengan 

nilai 

ketelitian 

0,1 cm. 

3. Gemuk (25,0-

26,9) 

(Depkes RI, 

2003) 

6 Tekanan Panas Kombinasi suhu udara, 

kelembaban udara, 

kecepatan gerakan udara 

dan suhu radiasi yang 

dihubungkan dengan 

produksi panas tubuh 

pekerja. 

Pengukuran  Questemp 

test 

ISBB 31 OC 

 

Rasio 

7 Kebisingan Bunyi yang ditimbulkan 

oleh mesin atau aktifitas 

pekerjaan dan dirasakan 

langsung oleh pekerja. 

(Permenaker No 5, 2018) 

Pengukuran  Sound 

Level 

Meter 

85 dB (A)  Rasio 

 

III.4 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih 

bersifat praduga. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

hipotesis alternatif (Ha). Hipotesis kerja menyatakan adanya hubungan antara 

Variabel X dan Y (Sugiono, 2009). Adapun hipotesis dalam penelitian ini 

yaitu : 

1. Ada hubungan antara massa kerja dengan kelelahan pada pekerja bagian 

Proses di PT. X Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kecamatan Sungai 

Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 

2. Ada hubungan antara beban kerja dengan kelelahan pada pekerja bagian 

Proses di PT. X Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kecamatan Sungai 

Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 
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3. Ada hubungan antara shift kerja dengan kelelahan pada pekerja bagian 

Proses di PT. X Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kecamatan Sungai 

Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 

4. Ada hubungan antara status gizi dengan kelelahan pada pekerja bagian 

Proses di PT. X Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kecamatan Sungai 

Ambawang Kabupaten Kubu Raya.  

5. Ada hubungan antara kebisingan dengan kelelahan pada pekerja bagian 

Proses di PT. X Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kecamatan Sungai 

Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 

6. Ada hubungan antara tekanan panas dengan kelelahan pada pekerja 

bagian Proses di PT. X Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kecamatan 

Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.  
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

IV. 1 Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah observasi analitik dengan rancangan penelitian 

metode cross sectional yaitu penelitian dilakukan dalam satu waktu untuk 

mengetahui faktor yang berhubungan dengan kelelahan pada pekerja bagian Proses 

di PT. X Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit  Kecamatan Sungai Ambawang 

Kabupaten Kubu Raya (Notoadmojo, 2011). 

IV.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

     VI.2.1 Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. X Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit 

pada bagian Proses Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya 

IV.3 Populasi dan Sampel 

     IV.3.1.  Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja bagian Proses di 

PT. X Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kecamatan Sungai Ambawang 

Kabupaten Kubu Raya yang berjumlah 47 orang pekerja. 

      IV.3.2 Sampel 

Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik total sampling yang 

dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. 
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IV.4 Teknik Pengambilan Data 

      IV.4.1 Data Primer 

  Data primer pada penelitian ini meliputi : 

1. Karakteristik Responden 

Data identitas sampel diperoleh dengan metode wawancara 

langsung kepada sampel menggunakan kuesioner yang meliputi data 

nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, alamat responden, 

riwayat penyakit. 

2. Data Kelelahan 

Data kelelahan didapatkan melalui pengukuran terhadap pekerja 

menggunakan alat Reaction Timer dengan melihat reaksi pekerja terhadap 

cahaya yang dikeluarkan alat tersebut. 

3. Data Tekanan Panas 

Data tekanan panas didapatkan melalui pengukuran kombinasi 

suhu udara, kelembaban udara, kecepatan gerak udara dan suhu radiasi 

yang dihubungkan terhadap panas tubuh pekerja dengan melihat nilai 

ISBB dari alat ukur Quest temp. 

4. Data Kebisingan 

Data kebisingan didapatkan melalui pengukuran intensitas bunyi 

pada sumber bunyi dan area lokasi pekerja menggunakan alat Sound Level 

Meter. 
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5. Data Masa Kerja 

Data masa kerja didapatkan melalui wawancara kepada pekerja 

secara langsung. 

6. Data Shift Kerja 

Data shift kerja didapatkan melalui wawancara kepada pekerja 

secara langsung. 

7. Data Beban Kerja 

Data beban kerja didapatkan melalui pengukuran denyut nadi 

pekerja ketika bekerja dengan metode 10 denyut dalam waktu perhitungan 

menggunakan Stopwatchs. 

8. Data Status Gizi 

Data status gizi didapatkan melalui pengukuran tinggi badan dan 

berat badan menggunakan timbangan setelah itu membandingkan nilai 

IMT dengan hasil perhitungan dari pengukuran sebelumnya. 

      IV.4.2  Data Sekunder  

Data sekunder meliputi gambaran umum lokasi penelitian yang 

didapat dari Profil PT X Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu 

Raya. Data skunder yang diambil juga meliputi data staff pekerja yang 

meliputi jumlah keseluruhan staff pekerja, nama bagian bidang kerja masing-

masing, pangkat dan lain-lain. 
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IV. 5  Instrumen Pengambilan Data 

Instrumen penelitian merupakan peralatan untuk mendapatkan data sesuai 

dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peralatan yang digunakan untuk 

pengambilan data beserta pendukungnya adalah : 

1. Reaction Timer 

Reaction Timer adalah  alat pengukuran kelelahan kerja dengan satuan 

milidetik. Berikut tekhnik pengukurannya adlaah:  

a. Alat dihubungkan dengan sumber tenaga (listrik/baterai). 

b. Alat dhidupkan dengan menekan tombol on atau off pada on (hidup). 

c. Reset angka penampilan sehingga menunjukkan angka “0,000” dengan 

menekan tombol “nol”. 

d. Dipilih rangsang cahaya dengan menekan tombol cahaya. 

e. Subjek yang akan diperiksa diminta menekan tombol subjek dan diminta 

secepatnya menekan tombol setelah melihat cahaya dari sumber rangsang 

(lampu). 

f. Untuk memberi rangsang, pemeriksa menekan tombol pemeriksa. 

g. Setelah diberi rangsang , subjek menekan tombol rangsangan maka pada 

layar kecil akan menunjukkan angka waktu reaksi dengan satuan 

milidetik. 

h. Pemeriksaan diulangi 20 kali. 

i. Data yang dianalisis (diambil rata-rata) yaitu skor hasil 10 kali pengukuran 

ditengah artinya 5 pengukuran diawal dan diakhir dibuang. 
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j. Catat seluruh hasil dari pemeriksaan. Setelah itu, alat dimatikan melalui 

tombol “on/off” menjadi off.   

2. Sound Level Meter 

Sound Level Meter adalah alat pengukuran kebisingan dengan satuan dB 

(A). Berikut teknik pengukurannya adalah :  

a. Menentukan lokasi pengukuran, penentuan lokasi pengukuran 

berdasarkan data dalam penelitian ini. 

b. Menyiapkan denah area sumber bising yang ada di lokasi pengukuran. 

c. Menentukan titik pengukuran di lokasi pengukuran. 

d. Memasukan batrai pada SLM (apabila power posisi on dilayar tertera 

“lowbat” ganti batrai yang baru). 

e. Memasang filter pada mikrofon SLM. 

f. Menekan tombol on kemudian mendiamkan alat selama 15 menit untuk 

memanaskan. 

g. Mengarahkan mikrofon kearah sumber bising. 

h. Baca hasil dilayar monitor setiap 10-15 detik, lakukan pengukuran selama 

1 menit untuk setiap lokasi pengukuran. 

i. Mencatat hasil setiap pengukuran pada lembar data. 

j. Setelah selesai melakukan pengukuran, pastikan alat dalam posisi off.  

k. Lepas kembali batrai dari alat. 

3. Quest tempt 

Quest tempt adalah alat pengukuran tekanan panas di area lingkungan 

kerja dengan satuan oC atau oF. Berikut teknik pengukurannya : 
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a. Persiapkan alat dan bahan. 

b. Cek keadaan baterai.  

c. Basahi kain yang ada pada ujung atas Questemp test.  

d. Nyalakan alat sampai muncul tombol menu.  

e. Kalibrasi alat dengan meletakan alat selama 5 menit, tanpa ada perlakuan 

apapun. 

f. Menentukan titik-titik lingkungan terpanas yang akan dilakukan 

pengukuran.  

g. Mulai mengukur di salah satu titik selama 5 menit, dan lihat 

perubahannya setiap 1 menit sekali.  

h. Lakukan langkah (e) sampai semua titik selesai dilakukan pengukuran.  

i. Menghitung ISBB indoor = Suhu Basah alami + suhu Bola   

j. Hasil pengukuran dibandingkan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

nomor 5 tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas faktor fisik di tempat 

kerja yaitu iklim kerja berdasarkan indeks suhu bola basah (ISBB) yang 

diperkenankan.  

4. Timbangan Badan 

Timbangan badan adalah alat pengukuran berat badan dengan satuan 

cm. Berikut teknik pengukurannya : 

a. Letakkan timbangan dalam keadaan rata dan tidak beralaskan karpet 

b. Aturlah jarum timbangan pada posisi “0”.  
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c. Subyek yang akan ditimbang naik di atas timbangan dengan posisi kaki 

seimbang dan tidak memakai alas kaki karena mempengaruhi berat 

timbangan.  

d. Jarum akan berputar menandakan berat badan subyek.  

e. Baca berat badan dan catat hasilnya. 

5. Stopwatch 

Stopwatch adalah alat pengukuran terhadap beban kerja dengan denyut 

nadi pekerja selama10 denyut dalam satuan detik. Berikut teknik 

pengukurannya : 

a. Lihat dan aturlah posisi jarum pada posisi “0”.  

b. Tekan tombol “on/off” untuk memulai perhitungan.  

c. Tekan tombol “on/off” untuk menghentikan perhitungan.  

d. Tekan tombol “on/off” 2 kali untuk mereset keposisi awal untuk memulai 

perhitungan baru. 

IV.6  Teknik Pengolahan dan Penyampaian Data 

     IV.5.1  Teknik Pengolahan Data 

1. Editing 

Pengolahan data dengan cara editing bertujuan untuk mengoreksi 

dan meneliti kembali data yang telah diperoleh dari hasil pengukuran 

sesuai variabel yang diteliti meliputi  kelengkapan dan kesesuaian 

pengisian jawaban dengan pertanyaan. 
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2. Entry 

Data yang diperoleh dari penelitian dengan melalukan pengukuran 

dan hasil dari kuesioner di input kedalam perangkat computer dengan 

menggunakan Microsoft excel dan aplikasi SPSS. 

3. Coding 

Pemberian kode yaitu mengklasifikasi atau mengkategorikan 

variabel menurut kriteria, pengkodean diberikan angka 1 apabila 

mempengaruhi, angka 2 apabila tidak mempengaruhi. 

4. Scoring 

Menentukan jumlah skor pada isi kuesioner apabila jawaban benar 

diberikan skor 1 demikian pula apabila jawaban salah maka diberi skor 0. 

Pemberian skor juga berbeda berdasarkan pertanyaan yang mengarah ke 

positif atau negatif. 

5. Cleaning 

Memeriksa dan memastikan data sudah benar atau salah. Proses 

untuk menguji kebenaran data sering disebut dengan tahap pembersihan. 

Pada tahap ini dilakukan uji validitas data dan memeriksa konsistensi 

jawaban. 

6. Analiting 

Data di analisis menggunakan uji bivariat untuk mengetahui hasil 

penelitian atau hubungan antara tekanan panas dengan kelelahan pada 

pekerja bagian Proses di PT X Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten 

Kubu Raya dengan menggunakan aplikasi SPSS. 
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IV.6  Tekhnik Analisa Data 

     IV.6.1   Analisis Bivariat 

Analisis Bivariat digunakan untuk menganalisa hubungan antara 

variabel dependen dengan variabel independen dengan menggunakan 2 alat 

Uji yaitu Uji Chi Square dan Uji Korelasi Pearson. 

 Pada Uji Chi Square menggunakan data kategorik dengan derajat 

kepercayaan 95% atau α 0,05. Jika jumlah sel yang mengandung nilai lebih 

dari 20% maka uji statistik menggunakan uji Fisher Exact. Ukuran asosiasi 

yang di gunakan adalah Prevalens Ratio (PR) untuk mengetahui faktor resiko 

sebagai berikut: 

1. Bila PR > 1, faktor yang diteliti merupakan faktor resiko. 

2. Bila PR = 1, faktor yang diteliti bukan merupakan faktor resiko. 

3. Bila PR < 1, faktor yang diteliti merupakan faktor protektif. 

Pada Uji Korealsi Pearson menggunakan data numerik dengan derajat 

kepercayaan 95% atau α 0,05. Kemudian mengetahui arah tingkat hubungan 

dalam pengambilan keputusan dengan cara melihat pedoman derajat 

hubungan : 

1. Nilai Pearson Correlation 0,00 s/d 0,20 =  tidak ada korelasi  

2. Nilai Pearson Correlation 0,21 s/d 0,40 = korelasi lemah 

3. Nilai Pearson Correlation 0,41 s/d 0,60 = korelasi sedang  

4. Nilai Pearson Correlation 0,61 s/d 0,80 = korelasi kuat 

5. Nilai Pearson Correlation 0,81 s/d 1,00 = korelasi sempurna 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

V.1 Hasil 

    V.1.1 Gambaran Umum Lokasi  

Gambar V.1 PT. Bumi Pratama Khatulistiwa 

Lokasi perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit PT. Bumi 

Pratama Khatulistiwa beralamat di jalan MT. Haryono No. 23-A Pontianak 

Kalimantan Barat No. Telepon & Fak : (0561) 747363. Lokasi proyek secara 

administratif (setelah terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Pontianak) terdapat 

di Kecamatan Sungai Ambawang dan Kuala Mandor, Kabupaten Kubu Raya 

Provinsi Kalimantan Barat dengan luas 6.814,96  Ha,  dan  secara  geografis  

berada  pada  koordinat  0000’11,3’’- 0005’17,8’’LU dan 

109022’46,2’’109028’17,8’’BT. Lokasi perkebunan dapat dicapai melalui jalan 

darat dengan jarak 10 Km dari Kota Pontianak.  
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Luas PT. Bumi Pratama Khatulistiwa yang dikaji dalam studi AMDAL 

seluas ± 6.814,94 Ha, lahan tersebut telah memiliki HGU. Perusahaan pada saat 

ini secara umum kegiatannya telah  memasuki  tahap  pasca konstruksi (operasi),  

adapun  tahap  konstruksi  yang  masih berjalan berupa pemeliharaan TBM. 

Pabrik kelapa sawit PT. Bumi Pratama Khatulistiwa dibangun pada areal ± 40 

ha dengan kapasitas olah 30 ton TBS/ jam. Lokasi pabrik pengolahan kelapa 

sawit terletak di Sungai Tempayan daerah aliran sungai Landak Desa Mega 

Timur Kecamatan Sui. Ambawang Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan 

Barat. Pabrik ini mulai beroperasi pertengahan bulan Januari 2004.  

Adapun Visi dan Misi Pabrik kelapa sawit PT. Bumi Pratama 

Khatulistiwa yaitu sebagai berikut : 

1. Visi : Perusahaan kelas dunia yang dinamis di bisnis agrikultur dan industry 

terkait dengan pertumbuhan yang dinamis dengan tetap mempertahankan 

posisinya sebagai pemimpin pasar di dunia melalui kemitraan dan 

manajemen yang baik. 

2. Misi : Menjadi mitra bisnis yang unggul dan layak dipercaya bagi 

stakeholder. 

   V.1.2 Gambaran Umum Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menghubungkan dua analisis secara 

kuantitatif  dengan tujuan menganalisis Faktor Yang Berhubungan Dengan 

Kelelahan Kerja Pada Pekerja Bagian Proses Di PT. X Pabrik Pengolahan 

Kelapa Sawit Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 
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Penelitian ini dilakukan di PT. X Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit 

Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan sasaran penelitian ini 

pada pekerja bagian proses di perusahaan tersebut. Pada proses penelitian, 

peneliti melakukan pengukuran lingkungan fisik diantaranya di 9 titik area yaitu 

Loading Ramp, Sterilizer, Chainman, Hosting Craine, Press, Kernel, Boiler, 

Power House juga pengukuran pada kesehatan pekerja yang diantaranya 

kelelahan, beban kerja dan status gizi dan wawancara terkait masa kerja, shift 

kerja maupun karakteristik responden. 

Penelitian dilakukan selama ±2 minggu yaitu dimulai pada tanggal 9-18, 

yang mana diminggu pertama melakukan pengukuran beban kerja dan status 

gizi yang memakan waktu selama 4 hari. Selanjutnya, melakukan pengukuran 

Lingkungan Fisik yaitu Tekanan Panas dan Kebisingan juga melakukan 

pengukuran Kelelahan Kerja selama 3 hari. 

Pengukuran pada Tekanan Panas menggunakan alat Questemp di 9 titik 

pengukuran dengan satuan OC, Kebisingan menggunakan alat Sound Level 

Meter di 9 titik pengukuran dengan satuan dB (A), Kelelahan Kerja 

menggunakan alat Reaction Timer  pada responden atau pekerja bagian proses, 

peneliti juga melakukan pengukuran Status Gizi yaitu pada berat badan 

responden dengan menggunakan timbangan injak dengan tingkat ketelitian 0.1 

kg dan tinggi badan menggunakan data sekunder yang terdapat di perusahaan 

tersebut, kemudian pengukuran Beban Kerja menggunakan Stopwatch pada 

denyut nadi dihitung berapa detik dalam 10 denyut yang dikeluarkan oleh 

responden, selanjutnya melakukan wawancara dengan kuesioner secara 
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langsung dengan responden terkait Masa kerja dan Shift kerja untuk mengetahui 

berapa lama responden bekerja di bagian kerjanya dan shift yang diberikan 

dengan metode secara langsung kepada responden yang berjumlah 47 orang.  

Adapun alur proses penelitian digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V.2 Alur Proses Penelitian 

Tahap Persiapan Penelitian 1. Persiapan Instrumen Pengumpulan Data 

2. Penyerahan Surat Izin Pengambilan Data 

Tahap pelaksanaan penelitian Pengambilan data penelitian 

Data Skunder 

1. Profil Perusahaan 

2. Data Profil Pekerja 

Perusahaan 

 

Data Primer 

1. Data Karakteristik  

Responden 

2. Data Kelelahan Kerja 

3. Data Lingkungan 

Kerja (Tekanan 

Panas dan 

Kebisingan) 

4. Data Beban Kerja 

5. Data Status Gizi 

6. Data Shift Kerja 

7. Data Masa Kerja 

 

 Tahap Akhir Penelitian Meminta Surat Keterangan Selesai Penelitian 

Rekapitulasi Data Dan Pengentrian Data 

Analisis data 

Membuat Laporan Hasil Dan Pembahasan 

Penelitian 
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   V.1.3 Karakteristik Responden 

1. Distribusi Usia 

Usia adalah lama waktu hidup seseorang sejak dilahirkan. Usia 

responden dikategorikan berdasarkan acuan Departemen Kesehatan Tahun 

2009. Berdasarkan  hasil penelitian diperoleh  distribusi frekuensi  responden 

menurut usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel V.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia 

Kelompok Usia Frekuensi % 

23 – 25 Tahun ( Remaja Akhir) 3 6.4 

26 – 35 Tahun ( Dewasa Awal) 33 70.2 

36 – 45 Tahun (Dewasa Akhir) 8 17.0 

46 – 54 Tahun ( Lansia Awal) 3 6.4 

Total 47 100 

  Sumber: Data Primer, 2019. 

Pada Tabel V.1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

dengan rentang usia 26 – 35 tahun yaitu sebesar 33 responden (70.2%). 

Tabel V.2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Kategori Usia (Tahun) 

Mean 33.3 

Minimum  23 

Maksimum  54 

        Sumber: Data Primer, 2019. 

Pada Tabel V.2 menunjukkan bahwa rata-rata responden berusia 33 

tahun, responden dengan usia termuda yaitu 23 tahun dan responden dengan 

usia tertua yaitu 54 tahun. 

2. Distribusi Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh distribusi frekuensi responden 

berdasarkan tingkat pendidikan dilihat pada tabel dibawah ini. 



51 
 

 
 

    Tabel V.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Frekuensi % 

SMP 2 4.3 

SMA/SMK 45 95.7 

Total 47 100 

    Sumber: Data Primer, 2019. 

Pada tabel V.3 menunjukkan sebagian besar responden memiliki 

tingkat pendidikan SMA/SMK sederajat yaitu sebanyak 45 responden 

(95.7%). 

3. Distribusi Bagian Kerja 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh distribusi frekuensi responden 

berdasarkan bagian kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

         Tabel V.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Bagian Kerja 

Bagian Kerja Frekuensi % 

Power House 2 4.3 

Boiler 6 12.8 

Loading Ramp 6 12.8 

Sterilizer 5 10.6 

Chainman 6 12.8 

Hoisting Craine 2 4.3 

Press 11 23.4 

Klarifikasi 5 10.6 

Kernel 4 8.5 

Total 47 100.0 

     Sumber: Data Primer, 2019. 

Pada tabel V.4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden pada 

bagian kerja press yaitu 11 responden (23.4%). 
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    V.1.4 Analisis Univariat 

1. Massa Kerja 

Masa kerja adalah lama kerja responden responden bekerja pada 

bagian proses di lokasi penelitian yang dihitung dalam tahun. Berdasarkan 

hasil penelitian diperoleh distribusi responden berdasarkan masa kerja sebagai 

berikut : 

Tabel V.5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Massa Kerja 

   Sumber: Data Primer, 2019. 

Pada tabel V.5 menunjukkan sebagian besar responden memiliki masa 

kerja  ≤ 8 Tahun yaitu sebanyak 25 responden (53.2%). 

Tabel V.6 Distribusi Responden Berdsarkan Massa Kerja 

Kategori  Massa Kerja (Tahun) 

Mean 9 

Median 8 

Minimum 3 

Maksimum  15 

   Sumber: Data Primer, 2019. 

Pada tabel V.6 menunjukkan rata-rata responden dengan masa kerja 

9 tahun, dengan masa kerja minimum 3 tahun, masa kerja maksimum 15 

tahun dan dengan nilai median 8 tahun kerja. 

2. Shift Kerja 

Shift kerja merupakan pembagian waktu kerja dalam 1 hari di tempat 

kerja. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh distribusi responden 

berdasarkan shift kerja sebagai berikut : 

Massa Kerja Frekuensi % 

> 8 Tahun 22 46.8 

≤ 8 Tahun 25 53.2 

Total 47 100 
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Tabel V.7 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Shift Kerja 

  

  

Sumber: Data Primer, 2019. 

Pada tabel V.7 menunjukkan sebagian besar responden dengan shift 

kerja sore dengan jam kerja 12 jam yaitu 25 responden (53.2%), Sedangkan 

responden dengan shift kerja pagi dengan jam kerja 9 jam yaitu 22 responden 

(46.8%). 

3. Beban Kerja 

Beban kerja merupakan beban atau tanggung jawab yang diberikan 

kepada pekerja yang diukur melalui denyut nadi. Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh distribusi frekuensi responden berdasarkan beban kerja sebagai 

berikut : 

    Tabel V.8 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Beban Kerja 

Beban Kerja Frekuensi % 

Berat 18 38.3 

Sedang 20 42.6 

Ringan 9 19.1 

Total 47 100 

Sumber: Data Primer, 2019. 

Pada Tabel V.8 menunjukkan sebagian besar responden dengan beban 

kerja sedang yaitu 20 responden (42.6%). 

          Tabel V.9 Distribusi Beban Kerja Berdasarkan Denyut Nadi Perdetik 

Kategori 10 Denyut (Detik) 

Mean 5 

Minimum 4 

Maksimum  6 

Sumber: Data Primer, 2019. 

Shift Kerja Frekuensi % 

Sore (12 Jam) 25 53.2 

Pagi (9 Jam) 22 46.8 

Total 47 100 
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Berdasarkan tabel V.9 menunjukkan rata-rata responden memiliki 

beban kerja 5 detik per 10 denyut nadi, dengan nilai minimum 4 detik per 

10 nadi dan dengan nilai maksimum 6 detik perdenyut nadi. 

Tabel V.10 Distribusi Beban Kerja Berdasarkan Bagian Kerja 

Bagian Kerja Beban Kerja 

Berat Sedang Ringan 

Power House 1 0 1 

Boiler 4 2 0 

Loading Ramp 2 4 0 

Sterilizer 2 2 1 

Chainman 2 2 2 

Hoisting Craine 0 2 0 

Press 3 7 1 

Klarifikasi 2 1 2 

Kernel 2 0 2 

Jumlah 18 20 9 

Total 47 

Sumber: Data Primer, 2019. 

Berdasarkan tabel V.10 dapat dilihat sebagian besar responden yang 

memiliki beban kerja berat yaitu pada bagian kerja Boiler yaitu sebanyak 4 

responden, dan responden yang memiliki beban kerja sedang sebagian besar 

berada pada bagian kerja press yang berjumlah 7 responden. 

4. Status Gizi 

Status gizi merupakan frekuensi masa tubuh responden berdsarkan 

berat badan dan tinggi badan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

distribusi frekuensi responden berdasarkan status gizi dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 
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  Tabel V.11 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Gizi 

Status Gizi Frekuensi % 

Kurus 28 59.6 

Normal 13 27.7 

Gemuk 6 12.8 

Total 47 100 

Sumber: Data Primer, 2019. 

Pada Tabel V.11 menunjukkan sebagian besar responden memiliki 

status gizi kurus yaitu 28 responden (59.6%). 

 Tabel V.12 Distribusi Status Gizi Berdasarkan IMT 

Kategori IMT 

Mean 20.2 

Minimum 17.2 

Maksimum  26.2 

  Sumber: Data Primer, 2019. 

Berdasarkan tabel V.12 menunjukkan rata-rata responden memiliki 

nilai IMT 20.2, nilai IMT minimum 17.2 dan nilai IMT maksimum yaitu 

26.2. 

5. Tekanan Panas 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh distribusi frekuensi responden 

berdasarkan tekanan panas dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel V.13 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tekanan 

Panas 

Tekanan Panas Frekuensi % 

NAB > 31 OC 12 25.5 

NAB ≤ 31 OC 35 74.5 

Total 47 100 

Sumber: Data Primer, 2019. 

Pada Tabel V.13 menunjukkan sebagian besar responden memiliki 

tekanan panas  NAB ≤  31 OC yaitu sebanyak 35 responden (74.5%). 
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Tabel V.14 Distribusi Tekanan Panas Berdasarkan Nilai ISBB 

Kategori Nilai ISBB (OC) 

Mean 28.7 

Minimum 26 

Maksimum  31 

  Sumber: Data Primer, 2019. 

Berdasarkan tabel V.14 menunjukkan rata-rata responden memiliki 

tekanan panas dengan nilai ISBB 28.7 OC, dengan nilai ISBB paling rendah 

yaitu 26 OC dan nilai ISBB tertinggi yaitu sebesar 31OC. 

 Tabel V.15 Distribusi Tekanan Panas Berdasarkan Bagian Kerja 

Bagian Kerja Tekanan Panas 

Pagi (OC) Siang (OC) Malam (OC) 

Power House 29.7 31.2 30.2 

Boiler 28.8 29.5 28.1 

Loading Ramp 27.1 28.4 27.0 

Sterilizer 27.1 28.4 27.1 

Chainman 26.5 28.0 26.6 

Hoisting Craine 29.5 30.5 30.2 

Press 31.1 31.3 31.2 

Klarifikasi 27.0 27.3 26.1 

Kernel 26.2 28.4 27.8 

Sumber: Data Primer, 2019. 

Berdasarkan tabel V.15 menunjukkan tekanan panas pada pagi, siang 

dan malam hari paling tinggi terjadi di bagian  press dengan nilai ISBB 31.1 

OC, 31.3 OC dan 31.2 OC. 

6. Kebisingan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh distribusi frekuensi responden 

berdasarkan tingkat kebisingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini 
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Tabel V.16 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 

Tingkat Kebisingan  

Tingkat Kebisingan Frekuensi % 

> 85 dB A 36 76.6 

≤ 85 dB A 11 23.4 

Total 47 100 

Sumber: Data Primer, 2019. 

Pada Tabel V.16 menunjukkan sebagian besar responden dengan 

tingkat kebisingan diatas > 85 dB A yaitu sebanyak 36 responden (76.6%). 

  Tabel V.17 Distribusi Tingkat Kebisingan  

Kategori dB A 

Mean 88.3 

Minimum 83.4 

Maksimum  96.3 

      Sumber: Data Primer, 2019. 

Berdasarkan tabel V.17 menunjukkan rata-rata responden 

memiliki tingkat kebisingan 88.3 dB A, responden dengan tingkat 

kebisingan terendah yaitu 83.4 dB A dan responden dengan tingkat 

kebisingan tertinggi yaitu 96.3 dB A. 

 Tabel V.18 Distribusi Tingkat Kebisingan Berdasarkan Bagian 

Kerja 

Bagian Kerja Tingkat Kebisingan 

Pagi  dB A Malam dB A 

Power House 96.3 96.2 

Boiler 90.9 90.1 

Loading Ramp 83.6 83.4 

Sterilizer 84.7 84.5 

Chainman 86.2 86.0 

Hoisting Craine 86.9 86.3 

Press 89.5 89.3 

Klarifikasi 90.2 90.1 

Kernel 92.7 92.4 

Sumber: Data Primer, 2019. 
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Berdasarkan tabel V.15 menunjukkan tingkat kebisingan pada pagi 

dan malam hari paling tinggi terjadi pada bagian Power House dengan angka 

96.3 dB A dan 96.2 dB A. 

7. Kelelahan 

Tingkat kelelahan diukur dengan menggunakan reaction timer dan 

diperoleh tingkat kelelahan sedang, ringan dan normal. Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat 

kelelahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel V.19 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat 

Kelelahan 

Tingkat Kelelahan Frekuensi % 

Sedang 13 27.7 

Ringan 20 42.6 

Normal 14 29.8 

Total 47 100 

Sumber: Data Primer, 2019. 

Pada Tabel V.19 menunjukkan sebagian besar responden dengan 

tingkat kelalahan ringan yaitu 20 responden (42.6%), responden dengan 

tingkat kelelahan sedang yaitu 13 responden (27.7%), dan responden dengan 

tingkat kelelahan normal yaitu sebanyak 14 responden (29.8%). 

 Tabel V.20 Distribusi Tingkat Kelelahan Berdasarkan Waktu 

Reaksi 

Kategori Tingkat Kelelahan 

Mean 319 

Minimum 158 

Maksimum  487 

      Sumber: Data Primer, 2019. 

Berdasarkan tabel V.20 menunjukkan rata-rata responden memiliki 

tingkat kelelahan dengan waktu reaksi 319. 
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    V.1.5 Analisis Bivariat 

1. Hubungan Masa Kerja Dengan Kelelahan Kerja 

 Tabel V.21 Hubungan Masa Kerja dengan Kelelahan Kerja Pada 

Pekerja Bagian Proses di PT.X Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit 

Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya 

No 
Masa 

Kerja 

Kelelahan 

Total P-

value 
PR (CI) 

Sedang & 

Ringan 
Normal 

N % N % N % 

1 > 8 Tahun 16 72.7 6 27.3 22 100 
0.973 

1.070 

(0.738-

1.550) 
2 ≤ 8 Tahun  17 68 8 32 25 100 

  Sumber: Data Primer, 2019. 

Pada tabel V.21 dapat dilihat hasil analisis statistik dengan 

menggunakan uji Chi-Square diperoleh nilai p = 0.973 yaitu lebih besar dari 

α= 0.05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara masa kerja dengan kelelahan kerja pada Pekerja Bagian 

Proses di PT.X Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kecamatan Ambawang 

Kabupaten Kubu Raya.  

2. Hubungan Shift Kerja Dengan Kelelahan Kerja 

 Tabel V.22 Hubungan Shift Kerja dengan Kelelahan Kerja Pada 

Pekerja Bagian Proses di PT.X Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit 

Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya 

No 
Shift 

Kerja 

Kelelahan 

Total P-

value 
PR (CI) 

Sedang & 

Ringan 
Normal 

N % N % N % 

1 Sore  23 92 2 8 25 100 
0.002 

2.024 

(1.262-

3.245) 
2 Pagi 10 45.5 12 54.5 22 100 

Sumber: Data Primer, 2019. 

Pada tabel V.22  dapat dilihat sebagian besar responden dengan shift 

kerja sore cenderung mengalami kelelahan sedang dan ringan yaitu 92 %. 
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Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji Chi-Square diperoleh 

nilai p = 0.002 yaitu lebih kecil dari α= 0.05 dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara shift kerja dengan 

kelelahan kerja pada Pekerja Bagian Proses di PT.X Pabrik Pengolahan 

Kelapa Sawit Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Hasil analisis 

diperoleh nilai PR = 2.024 dengan 95% (CI) = 1.262 – 3.245, yang artinya 

responden dengan shift kerja sore berisiko 2.024 kali lebih besar mengalami 

kelelahan sedang dan ringan dibandingkan responden dengan shift kerja pagi. 

3. Hubungan Beban Kerja Dengan Kelelahan Kerja 

 Tabel V.23 Hubungan Beban Kerja dengan Kelelahan Kerja Pada 

Pekerja Bagian Proses di PT.X Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit 

Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya 

No 
Beban 

Kerja 

Kelelahan 

Total P-

value 
PR (CI) 

Sedang & 

Ringan 
Normal 

N % N % N % 

1 Berat & 

Sedang 
32 84.2 6 15.8 38 100 

0.000 

7.579 

(1.188-

48.345) 2 Ringan 1 11.1 8 88.9 9 100 

Sumber: Data Primer, 2019. 

Pada tabel V.23  dapat dilihat sebagian besar responden yang 

mengalami beban kerja berat dan sedang cenderung mengalami kelelahan 

sedang dan ringan yaitu 84.2 %. 

Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji Chi-Square diperoleh 

nilai p = 0.000 yaitu lebih kecil dari α= 0.05 dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara beban kerja dengan 

kelelahan kerja pada Pekerja Bagian Proses di PT. X Pabrik Pengolahan 

Kelapa Sawit Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Hasil analisis 
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diperoleh nilai PR = 7.579 dengan 95% (CI) = 1.188 – 48.345, yang artinya 

responden yang memiliki beban kerja berat dan sedang berisiko 1.810  kali 

lebih besar mengalami kelelahan sedang dan ringan dibandingkan responden 

yang memiliki beban kerja ringan. 

4. Hubungan Status Gizi Dengan Kelelahan Kerja 

Tabel V.24 Hubungan Status Gizi dengan Kelelahan Kerja Pada 

Pekerja Bagian Proses di PT.X Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit 

Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya 

No 
Status 

Gizi 

Kelelahan 

Total P-

value 
PR (CI) 

Sedang & 

Ringan 
Normal 

N % N % N % 

1 Kurus  24 85.7 4 14.3 28 100 

0.013 

1.810 

(1.100-

2.976) 
2 Tidak 

Kurus 
9 47.4 10 52.6 19 100 

Sumber: Data Primer, 2019. 

Pada tabel V.24  dapat dilihat sebagian besar responden yang 

mengalami status gizi kurus cenderung mengalami kelelahan sedang dan 

ringan yaitu 85.7%. 

Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji Chi-Square diperoleh 

nilai p = 0.013 yaitu lebih kecil dari α= 0.05 dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara status gizi dengan 

kelelahan kerja pada Pekerja Bagian Proses di PT.X Pabrik Pengolahan 

Kelapa Sawit Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Hasil analisis 

diperoleh nilai PR = 1.810 dengan 95% (CI) = 1.100 – 2.976, yang artinya 

responden yang memiliki status gizi kurus berisiko 1.810  kali lebih besar 

mengalami kelelahan kerja sedang dan ringan dibandingkan responden yang 

memiliki status gizi normal dan gemuk. 
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5. Hubungan Tekanan Panas Dengan Kelelahan Kerja 

Tabel V.25 Hubungan Tekanan Panas dengan Kelelahan Kerja Pada 

Pekerja Bagian Proses di PT.X Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit 

Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya 

 

Variabel r P value 

Tekanan Panas 0,241 0,103 

 Sumber: Data Primer, 2019. 

Pada tabel V.25 dapat dilihat hasil uji statistik menggunakan Korelasi 

Pearson menunjukkan tidak ada hubungan yang signikan antara tekanan 

panas dengan kelelah kerja dengan hasil (p value = 0,103). Hasil keeratan 

hubungan tekanan panas dengan kelelahan kerja menunjukan hubungan 

lemah dengan arah positif (r = 0,241). 

6. Hubungan Kebisingan Dengan Kelelahan Kerja 

Tabel V.26 Hubungan Kebisingan dengan Kelelahan Kerja Pada 

Pekerja Bagian Proses di PT.X Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit 

Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya 

 

Variabel r P value 

Kebisingan -0,97 0,515 

   Sumber: Data Primer, 2019. 

Pada tabel V.26 dapat dilihat hasil uji statistik menggunakan Korelasi 

Pearson menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara kebisingan 

dengan kelelahan kerja dengan hasil (p value = 0,515). Hasil keeratan 

hubungan kebisingan dengan kelelahan kerja menunjukan hubungan 

sempurna dengan arah negatif (r = -0,97). 
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V.2 Pembahasan 

    V.2.1 Hubungan Masa Kerja Dengan Kelelahan Kerja 

Berdasarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan Uji Chi Square 

diperoleh nilai p = 0,973 lebih besar dari α 0,05 dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara masa kerja dengan kelelahan 

kerja pada pekerja bagian proses di PT. X Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit 

Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Tidak adanya hubungan antara 

masa kerja dengan kelelahan kerja dikarenakan masa kerja hanya 

menggambarkan berapa lama kerja yang telah dilewati bertahun-tahun. Lain 

halnya dengan waktu kerja yang menggambarkan lama kerja seseorang pada 

hari kerja seperti lembur yang mengharapkan bonus berlebih yang mana 

merupakan salah satu penyebab terjadinya kelelahan kerja. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kusgiyanto (2017) menunjukkan hasil bahwa tidak ada hubungan yang 

bermakna antara masa kerja dengan kelelahan kerja dengan nilai p = 0,967. 

Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh  Kaunang 

(2016) yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara masa kerja 

dengan kelelahan kerja dengan nilai p = 0,00 dan nilai OR sebesar 31,000 yang 

artinya memiliki resiko 31 kali lebih besar pada masa kerja >5 tahun 

dibandingkan dengan masa kerja ≤ 5 tahun. 

Kelelahan kerja khususnya kelelahan kerja kronik dapat disebabkan oleh 

massa kerja (bekerja minimal 3 tahun) karena semakin lama tenaga kerja bekerja 

pada lingkungan kerja yang kurang nyaman dan tidak menyenangkan maka 
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kelelahan pada orang tersebut akan terus menumpuk terus dari waktu ke waktu 

sehingga menimbulkan perasaan jenuh pada pekerjaan yang dikerjakan 

(Suma’mur 2009). 

Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak perusahaan yaitu rolling atau 

menukar pekerja kepada bagian kerja yang lainnya misalnya bekerja dibagian 

sterilizer selama 3 tahun maka dapat ditukar ke bagian press atau kernel agar 

menghilangkan rasa bosan yang menumpuk pada pekerjaan yang sama. 

    V.2.2 Hubungan Shift Kerja Dengan Kelelahan Kerja 

Berdasarkan hasil analisis statistik tabulasi silang antara shift kerja 

dengan kelelahan kerja menggunakan Uji Chi Square diperoleh nilai p = 0,002 

lebih kecil dari α 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan ada hubungan yang 

signifikan antara shift kerja dengan kelelahan kerja dan diperoleh nilai PR = 

2,024 yang artinya responden pada shift sore merupakan faktor resiko 2 kali 

lebih besar mengalami kelelahan kerja dibandingkan dengan responden pada 

shift kerja pagi pada pekerja bagian proses di PT. X Pabrik Pengolahan Kelapa 

Sawit Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Adanya hubungan antara 

shift kerja dengan kelelahan kerja khususnya lebih banyak pada pekerja shift 

sore karena lama kerja pada shift tersebut kurang lebih 12 jam dari pukul 16.00 

s/d 04.00 pagi hari. Selain itu ditambah dengan faktor lainnya seperti beban 

kerja, kebisingan dan tekanan panas yang mempengaruhi tingkat kelelahan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiyarso 

(2018) menunjukkan hasil memiliki hubungan yang bermakna antara shift kerja 

terhadap kelelahan kerja dengan nilai p = 0,038. Pada penelitian ini 
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menunjukkan pada pekerja shift malam lebih lelah 83,3% dibandingkan shift 

pagi lelah 50%. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulinda 

(2015) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara shift kerja pada 

kelelahan kerja dengan nilai p = 0,002 dengan jumlah 44 (80,4%) pekerja yang 

mengalami kelelahan ringan dan sedang juga 11 (19,6%) yang mengalami 

kelelahan berat.  

Sebagaimana telah diketahui, sejak dini tubuh manusia sudah terpola 

mengikuti siklus alam. Pada siang hari seseorang melakukan pekerjaan atau 

aktifitas akan meningkatkan denyut nadi dan tekanan darah Pada malam hari, 

semua fungsi tubuh akan menurun dan timbulah rasa kantuk yang sering disebut 

dengan istilah a body clock atau cycardian rhytm (Grandjean dalam Tarwaka 

dkk, 2004). Oleh karena itu, kelelahan dipengaruhi oleh irama sirkadian juga 

termasuk kualitas maupun kuantitas tidur, kesehatan individu, lingkungan dan 

tugas yang dikerjakan (Ross dan Burns, 2014). 

Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu menambah shift 

kerja malam agar membantu mengurangi lembur kerja pada shift sore yang dari 

12 jam kerja menjadi 8 jam kerja sehingga akan menurunkan tingkat kelelahan 

pekerja dan meminimalisir resiko kecelakaan pada pekerja.  

    V.2.3 Hubungan Beban Kerja Dengan Kelelahan Kerja 

Berdasarkan hasil analisis statisik tabulasi silang antara beban kerja 

dengan kelelahan kerja menggunakan uji Chi Square diperoleh nilai p = 0,000 

lebih kecil dari α = 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara beban kerja terhadap kelelahan kerja dan 
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diperoleh nilai PR = 7.579 yang artinya bahwa beban kerja sedang dan berat 7.5 

kali lebih besar dan meupakan faktor resiko dengan tingkat kelelahan kerja pada 

responden dibandingkan dengan beban kerja ringan pada pekerja bagian proses 

di PT. X Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kecamatan Ambawang Kabupaten 

Kubu Raya. Adanya hubungan antara beban kerja dengan kelelahan kerja tidak 

terlepas dari cara bekerja para pekerja yang masih manual dalam pengoperasian 

pengolahan kelapa sawit seperti bagian loading ramp dan chainman yang 

menggunakan tenaga tubuhnya dalam melakukan dorongan dan tarikan pada 

lori juga tidak terlepas dari faktor yang lainnya seperti kebisingan dan tekanan 

panas yang diterima secara kontinu dalam bekerja. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Agustinawati (2019) yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna 

antara beban kerja dengan kelelahan kerja dengan nilai p = 0,001 dan memiliki 

koefisien korelasi dengan nilai r = 0,857 yang artinya memiliki hubungan yang 

kuat dan araa positif. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kusgianto (2017) menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

beban kerja dengan kelelahan kerja dengan nilai p = 0,002. 

Proses kerja yang melibatkan aktifitas fisik terus menerus maka nadi 

kerja akan meningkat sejalan dengan semakin tingginya beban kerja fisik yang 

dikerjakan oleh seorang pekerja. Nadi kerja akan mendukung seseorang untuk 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sehingga apabila denyut nadi pekerja 

meningkat maka kemungkinan tingkat kelelahan akan semakin tinggi sehingga 

hasil pekerjaan yang melibatkan aktivitas fisik akan ikut menurun. 
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Salah satu akar kelelahan yang tinggi adalah beban kerja (Lerman dkk, 

2012). Seorang tenaga kerja memiliki kemampuan tersendiri dalam 

hubungannya terhadap beban kerja. Diantara mereka ada yang cocok secara 

fisik, mental maupun sosial. Akan tetapi, banyak juga dijumpai kasus kelelahan 

kerja disebabkan oleh beban kerja yang berlebihan (Budiono dkk, 2003). Beban 

kerja mengangkat dan memindahkan dengan frekuensi tinggi atau cepat dalam 

posisi berdiri serta pekerjaannya yang berulang-ulang atau monoton akan 

mempercepat terjadinya kelelahan otot seperti kaki, tangan dan bahu 

(Nurmianto, 2008). 

Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah penambahan alat 

bantu bagi pekerja karena banyak perusahaan sawit di luar Kalimantan 

memperkerjakan karyawan bagian proses hanya sekitar 20 orang karena sistem 

pengoperasian lebih mudah dengan menggunakan bantuan alat tekhnologi 

canggih dan juga bisa menggunakan tekhnik administratif kontrol dengan sistem 

penggantian bagian kerja sehingga mengurangi beban kerja yang menumpuk 

akibat masa kerja yang telah lama. 

    V.2.4 Hubungan Status Gizi Dengan Kelelahan Kerja 

Berdasarkan hasil analisis statisik tabulasi silang antara status gizi 

dengan kelelahan kerja menggunakan uji Chi Square diperoleh nilai p = 0,013 

lebih kecil dari α = 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara status gizi terhadap kelelahan kerja dan 

diperoleh nilai PR = 1,810 yang artinya bahwa status gizi kurus merupakan 

faktor resiko dengan tingkat kelelahan kerja pada responden dibandingkan 
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dengan status gizi normal dan gemuk pada pekerja bagian proses di PT. X Pabrik 

Pengolahan Kelapa Sawit Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 

Adanya hubungan antara status gizi dengan kelelahan kerja tidak terlepas dari 

pengeluaran energi tubuh saat bekerja, orang yang mengalami kekurangan 

energi pasti akan cepat mengalami kelelahan karena setiap pekerjaan dengan 

menguras tenaga yang berlebih akan membutuhkan energi yang besar pula.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Paulina dan 

Salbiah (2016) menunjukkan bahwa ada hubungan antara status gizi dengan 

kelelahan kerja dengan nilai p = 0,016 dan memiliki koefisien korelasi dengan 

nilai r = -0,431 yang artinya bahwa menunjukan koefisien korelasi yang sedang 

dengan hubungan yang bersifat negatif. Begitu pula dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mentari (2012) menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

bermakna antara status gizi dengan kelelahan kerja dengan nilai p = 0,016.  

Orang dengan status gizi kurang, biasanya akan lebih cepat mengalami 

kelelahan akibat kurangnya gizi yang terpenuhi untuk menghasilkan energi saat 

bekerja, gizi yang tidak terpenuhi juga dapat menyebabkan seseorang cepat 

mengantuk dan kurang fokus dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga 

dapat mempengaruhi pekerjaan yang dilakukan (Malonda, 2015). 

Status gizi, sosial ekonomi dan kebugaran fisik juga memiliki hubungan 

terhadap kelelahan karena seseorang yang memiliki status gizi kurang atau 

kurus menunjukkan penurunan kapasitas pekerjaan yang dilakukan (Mishra dan 

Singh, 2018). 
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Upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja adalah dengan memenuhi 

asupan gizi yang seimbang sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi setiap 

bekerja kalau perlu membawa bekal makanan dan minuman pada saat bekerja 

dan juga piha perusahaan diharuskan menyediakan air minum di setiap bagian 

proses kerja. 

    V.2.5 Hubungan Tekanan Panas Dengan Kelelahan Kerja 

Berdasarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan Uji Korelasi 

Pearson diperoleh nilai p = 0,103 lebih besar dari α 0,05 dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara masa kerja dengan kelelahan 

kerja dan terdapat keeratan hubungan dengan nilai r = 0,241 yang menunjukkan 

koefisien korelasi lemah dengan arah positif yang artinya semakin tinggi 

tekanan panas yang diterima maka semakin tinggi pula kelelahan yang 

ditimbulkan pada pekerja bagian proses di PT. X Pabrik Pengolahan Kelapa 

Sawit Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Tidak ada hubungan 

antara tekanan panas dengan kelelahan kerja disebabkan oleh nilai ISBB yang 

diterima oleh pekerja tidak melebihi NAB yang ditentukan di bagian kerja yang 

ditempati dan berdasarkan penelitian hanya 2 bagian kerja yang memiliki nilai 

ISBB di atas NAB yaitu di press dan power house. 

Penelitian ini sejalan dengan Kusumaningtiyas (2017) menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan antara tekanan panas dengan kelelahan kerja dengan 

nilai p = 0,495 dan melakukan uji One Way Anova dengan nilai p = 0,477 yang 

artinya tidak ada tingkat perbedaan kelelahan di setiap bagian kerja. Akan tetapi, 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) 
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mengatakan bahwa sebanyak 15 orang mengalami kelelahan dengan paparan 

panas sebesar 31-32 oC dan menunjukkan ada hubungan antara iklim kerja panas 

dengan kelelahan kerja dengan nilai p = 0,000. 

Paparan panas yang terus berlanjut, mengakibatkan gangguan kesehatan 

reaksi fisiologis akibat pemaparan panas yang berlebihan dapat dimulai dari 

gangguan fisiologis yang sangat sederhana sampai dengan terjadinya penyakit 

yang sangat serius. Pemaparan terhadap tekanan panas juga menyebabkan 

penurunan berat badan (Tarwaka, 2004).  

Selama beraktifitas pada lingkungan panas, secara otomatis tubuh akan 

memberikan reaksi untuk memelihara suatu kisaran panas lingkungan yang 

konstan dengan menyeimbangkan antara panas yang diterima dari luar tubuh 

dengan kehilangan panas dari dalam tubuh (Suma’mur. 2009). 

Saat cuaca dalam kondisi panas atau di musim panas, dari 400 pekerja 

yang terpapar dengan suhu antara 20-25 OC sebanyak 96% diantaranya 

mengalami kelelahan sebanyak 56% pada pekerja pembuatan mobil di Eropa 

tengah (Pogacar,2018). 

Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan 

penambahan blower pada setiap bagian kerja sehingga tekanan panas yang 

menumpuk di suatu area dapat keluar dan penambahan kipas angin juga 

menyediakan air minum supaya tidak ada yang mengalami dehidrasi dan 

menimbulkan kelelahan yang berkepanjangan. 
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    V.2.6 Hubungan Kebisingan Dengan Kelelahan Kerja 

Berdasarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan Uji Korelasi 

Pearson diperoleh nilai p = 0,515 lebih besar dari α 0,05 dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara kebisingan dengan kelelahan 

kerja dan terdapat keeratan hubungan dengan nilai r = -0,0,97 yang artinya 

menunjukkan koefisien korelasi sempurna dengan arah negatif pada pekerja 

bagian proses di PT. X Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kecamatan Ambawang 

Kabupaten Kubu Raya. Tidak ada hubungan antara kebisingan dengan 

kelelahan kerja dikarenakan masih banyak pekerja yang taat dalam penggunaan 

APT (Alat Pelindung Telinga) seperti ear plug sehingga tidak merasa terganggu 

dengan kebisingan di area kerja mereka.  

Penelitian ini sejalan dengan Andriani (2016) yang menunjukkan bahwa 

tidak ada hubungan antara kebisingan dengan kelelahan kerja dengan nilai p = 

0,31 dan memiliki nilai koefisien kontingensi 0,19 sehingga termasuk hubungan 

sangat rendah. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Makalalag (2017) menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

kebisingan dengan kelelahan kerja dengan nilai p = 0,000 dan memiliki nilai 

koefisien korelasi r = 0,512 yang menyatakan kekuatan hubungan sedang.  

Kebisingan mengganggu perhatian dan konsentrasi pada tenaga kerja 

sedang bekerja sehingga dapat membuat kesalahan-kesalahan yang dapat 

membahayakan diri sendiri dan maupun teman kerja sendiri. Namun, kebisingan 

yang tinggi dapat menyebabkan gangguan tehadap tenaga kerja salah satunya 

yaitu gangguan fisiologis dan gangguan psikologis mengakibatkan kelelahan 
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pada tenaga kerja selain itu juga dapat menyebabkan gangguan komunikasi dan 

gangguan pendengaran pada alat pendengaran (Fahri dan Pasha, 2010). 

Kebisingan juga merupakan faktor utama dalam penyebab kelelahan dan 

itu tidak terlepas dari faktor pendukungnya seperti umur dan shift kerja. Apabila 

pekerja dengan lanjut usia ditempatkan di posisi kerja yang mempunyai sumber 

kebisingan yang tinggi maka pekerja tersebut juga akan memiliki tingkat 

kelelahan yang sangat tinggi (Saremi dkk, 2008). 

Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan 

engenering control yaitu memberikan peredam pada alat yang menimbulkan 

kebisingan dan juga memperbaiki alat tersebut. Perusahaan juga harus 

menyediakan dan memperhatikan pekerja dalam ketaatan penggunaan APT 

(Alat Pelindung Telinga) seperti ear plug ataupun ear muff. 

V.3 Keterbatasan Penelitian 

1. Peneliti sulit dalam mengumpulkan maupun mencari responden untuk 

melakukan pengukuran status gizi maupun kelelahan kerja sehingga memakan 

waktu yang lama dalam melakukan penelitian. 

2. Peneliti juga susah melakukan wawancara karena area kerja responden memiliki 

tingkat kebisingan dan panas yang tinggi sehingga banyak kesalahpahaman 

dalam pengisian kuesioner. 

3. Peneliti sulit menentukan jadwal dengan ahli atau pendamping lapangan dalam 

melakukan pengukuran sehingga memakan waktu yang lama dalam melakukan 

penelitian. 
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4. Peneliti tidak melakukan pengukuran tinggi badan secara langsung namun 

menggunakan data sekunder yang dimiliki perusahaan. 

5. Peneliti tidak melakukan pengukuran kebisingan pada perorangan namun data 

yang didapatkan melalui pengukuran berdasarkan kelompok atau unit kerja yang 

diukur tingkat kebisingannya sehingga data menjadi duplikasi antara unit kerja 

dengan unit kerja lainnya. 

6. Peneliti tidak melakukan pengukuran secara detail kepada responden sehingga 

belum menggambarkan jenis kelelahan jangka panjang ataupun jangka pendek. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

VI.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh distribusi frekuensi reponden yang 

mengalami tingkat kelelahan ringan yaitu 20 responden (42.6%), responden 

dengan tingkat kelelahan sedang yaitu 13 responden (27.7%), responden dengan 

tingkat kelelahan normal yaitu sebanyak 14 responden (29.8%), responden 

dengan masa kerja rata-rata 9 tahun, dengan masa kerja minimum 3 tahun dan 

masa kerja maksimum 15 tahun, responden dengan shift kerja sore yaitu 25 

responden (53.2%), responden dengan shift kerja pagi yaitu 22 responden 

(46.8%), sebagian besar responden dengan beban kerja sedang yaitu 20 responden 

(42.6%), sebagian besar responden memiliki status gizi kurus yaitu 28 responden 

(59.6%), sebagian besar responden memiliki tekanan panas  NAB ≤  31 OC yaitu 

sebanyak 35 responden (74.5%) dan sebagian besar responden dengan tingkat 

kebisingan diatas > 85 dB A yaitu sebanyak 36 responden (76.6%). 

2. Tidak ada hubungan yang signifikan antara masa kerja dengan kelelahan kerja 

dengan nilai  p value = 0,973 dan diperoleh nilai PR = 1,070 (CI) = 0,738-1.550 

3. Ada hubungan yang signifikan antara shift kerja dengan kelelahan kerja dengan 

nilai p value = 0,002 dan diperoleh nilai PR = 2,024 (CI) = 1,262-3,245. 

4. Ada hubungan yang signifikan antara beban kerja dengan kelelahan kerja dengan 

nilai p value = 0,000 dan diperoleh nilai PR= 7,579 (CI) = 1,188-48,345. 
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5. Ada hubungan yang signifikan antara status gizi dengan kelelahan kerja dengan 

nilai p valuei = 0,013 dan diperoleh nilai PR = 1,810 (CI) = 1,100-2,976. 

6. Tidak ada hubungan antara tekanan panas dengan kelelahan kerja dengan nilai p 

value = 0,103 dan memiliki nilai koefisien korelasi r = 0,241. 

7. Tidak ada hubungan antara kebisingan dengan kelelahan kerja dengan nilai p 

value = 0,515 dan memiliki nilai koefisien korelasi r = -0,97. 

VI.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran kepada sasaran 

sebagai berikut : 

1. Perusahaan PT. X Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kecamatan Ambawang 

Kabupaten Kubu Raya 

a. Peneliti merekomendasikan Perusahaan melakukan MCU terkait 

kelelahan pada pekerja setidaknya 1 kali dalam 1 tahun untuk mengetahui 

jenis kelelahan pekerja lebih kearah jangka panjang atau jangka pendek 

selama bekerja di perusahaan.  

b. Perusahaan harus membuat 3 shift kerja karena sesuai aturan UU No 13 

tahun 2003 untuk pekerja yaitu 1 shift kerja selama 8 jam kerja. Oleh 

karena itu, dengan menambahkan 1 shift kerja yaitu shift malam maka 

akan menurunkan tingkat kelelahan pekerja dan meminimalisir 

kecelakaan kerja. 

c. Perusahaan harus menambahkan alat bantu bagi pekerja yang 

menggunakan tenaga lebih seperti di bagian kerja chainman maupun 

loading ramp dengan cara memberikan alat bantu dorong untuk lori 
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sehingga menurunkan tingkat beban kerja dan kelelahan agar 

meminimalisir angka kecelakaan kerja. 

d. Perusahaan membangun kantin untuk pekerja dengan menu seimbang 

yang mana sesuai atura gizi kerja pada pekerja sehingga menaikkan berat 

atau menurunkan bedan menuju ideal dan memenuhi kebutuhan energi 

pekerja. 

2. Peneliti Selanjutnya 

a. Perlunya dilakukan penelitian dengan menambahkan variabel mengenai 

faktor penyebab kelelahan. 

b. Perlu dilakukan penelitian dengan desain case control ataupun metode 

cohort. 
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