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ABSTRAK 

 

 

Ahmad Muizzudin. 

Hubungan antara Kelelahan Kerja dengan Produktivitas Kerja pada Tenaga Kerja 

bagian Tenun di PT. ALKATEX Tegal, 

xiii + 58 halaman + 8 tabel + 3 gambar + 16 lampiran 

 

 Setiap tahun sebanyak dua juta pekerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja 

yang disebabkan faktor kelelahan dan berakibat pada penurunan produktivitas. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara kelelahan kerja dengan produktivitas 

kerja pada tenaga kerja bagian tenun di PT. ALKATEX Tegal. 

 Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan metode survei analitik 

rancangan cross sectional. Populasi penelitian meliputi seluruh pekerja bagian tenun di 

PT. ALKATEX Tegal berjumlah 50 orang. Pengambilan sampel penelitian digunakan 

metode simple random sampling. Instrumen penelitian yang digunakan berupa reaction 

timer, dan lembar observasional. 

 Berdasarkan hasil tabulasi silang hubungan antara kelelahan kerja dengan 

produktivitas kerja pada tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan (α) 0,05 

diketahui bahwa terdapat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dengan nilai 

p 0,001. 

  Simpulan dari penelitian ini yaitu, ada hubungan antara kelelahan kerja dengan 

produktivitas kerja pada tenaga kerja bagian tenun di PT. ALKATEX Tegal. Saran bagi 

pekerja bagian tenun di PT. ALKATEX Tegal yaitu agar membiasakan diri untuk 

melakukan peregangan otot disela pekerjaan ataupun pada saat istirahat dan 

mempergunakan waktu istirahat yang diberikan dengan baik. Sedangkan bagi peneliti 

lain, saran yang diberikan adalah agar peneliti lain dapat melakukan penelitian sejenis 

dengan penambahan variabel lain yang juga berhubungan serta penambahan jumlah 

sampel dan waktu pelaksanaan penelitian. 
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ABSTRACT 

 

 

Ahmad Muizzudin. 

Relation between Fatigue with Work Productivity on Labor Weaving department in 

PT. ALKATEX Tegal, 

xiii + 58 pages + 8 tables + 3 figures  + 16 appendices 

 

  Each year as many as two million workers died from accidents caused by fatigue 

and result in reduced productivity. The purpose of this research to determine the relation 

between fatigue with work productivity of labor in the weaving department PT. 

ALKATEX Tegal. 

 This research is explanatory research with method cross sectional analytic survey. 

The population research includes all workers in the weaving department PT. ALKATEX 

Tegal totaled 50 employees. Sampling methods of research used simple random 

sampling. The research instrument used in the form of reaction timer, and a sheet of 

observational. 

 Based on the results of cross-tabulation between fatigue and productivity of work at 

95% confidence level and error rate (α) 0,05 is known that there is a relation between the 

independent variable and the dependent variable with p value 0,001. 

  The conclusions of this research are, there is a relation between fatigue with work 

productivity of labor in the weaving department PT. ALKATEX Tegal. Suggestion that 

given for employees in the weaving department PT. ALKATEX Tegal so that attune self 

to have the stretching muscles work interrupted or at rest, and use the time off given by 

the well. As for other researchers, the advice given is for other researchers to conduct 

similar research with the addition of other variables were also associated and increasing 

the number of samples and the time of the research. 

 

 

Key words: Job Fatigue, Work Productivity 

References: 26 (1990-2010) 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 



v 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO  

Pada dasarnya produktivitas dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu beban kerja, 

kapasitas kerja, dan beban tambahan akibat lingkungan kerja. Beban kerja 

biasanya berhubungan dengan beban fisik, mental maupun sosial yang 

mempengaruhi tenaga kerja. Sedangkan kapasitas kerja berkaitan dengan 

kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan pada waktu tertentu. Kemudian 

beban tambahan akibat lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, dan faktor 

pada tenaga kerja sendiri yang meliputi faktor biologi, fisiologis, dan psikologis 

(Depkes RI, 1990:173). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut International Labour Organitation (ILO) setiap tahun sebanyak 

dua juta pekerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja yang disebabkan oleh 

faktor kelelahan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan dari 58.115 sampel, 18.828 

diantaranya (32,8%) mengalami kelelahan. Sedangkan jika pekerja mengalami 

kecelakaan kerja yang disebabkan oleh faktor kelelahan, maka akan berdampak 

langsung pada tingkat produktivitas kerjanya. Jadi faktor manusia sangatlah 

berpengaruh terhadap tingkat produktivitas kerja, seperti masalah tidur, kebutuhan 

biologis, dan juga kelelahan kerja, bahkan diutarakan bahwa penurunan 

produktivitas tenaga kerja di lapangan sebagian besar disebabkan oleh kelelahan 

kerja (Sedarmayanti, 2009:38). 

Kelelahan merupakan masalah yang harus mendapat perhatian. Semua 

jenis pekerjaan baik formal dan informal menimbulkan kelelahan kerja. Kelelahan 

kerja akan menurunkan kinerja dan menambah kesalahan kerja. Menurunnya 

kinerja sama artinya dengan menurunnya produktivitas kerja. Apabila tingkat 

produktivitas seorang tenaga kerja terganggu yang disebabkan oleh faktor 

kelelahan fisik maupun psikis maka akibat yang ditimbulkannya akan dirasakan 

oleh perusahaan berupa penurunan produktivitas perusahaan (Ambar Silastuti, 

2006:6). 

Pada dasarnya produktivitas dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu beban kerja, 

kapasitas kerja, dan beban tambahan akibat lingkungan kerja. Beban kerja 
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biasanya berhubungan dengan beban fisik, mental maupun sosial yang 

mempengaruhi tenaga kerja. Sedangkan kapasitas kerja berkaitan dengan 

kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan pada waktu tertentu. Dan beban 

tambahan akibat lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, dan faktor pada 

tenaga kerja sendiri yang meliputi faktor biologi, fisiologis, dan psikologis 

(Depkes RI, 1990:173). 

Selain itu, produktivitas tenaga kerja juga dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Salah satunya yaitu faktor kelelahan akibat tidak ergonomisnya kondisi 

sarana, prasarana dan lingkungan kerja yang merupakan faktor dominan bagi 

penurunan atau rendahnya produktivitas kerja pada tenaga kerja (A.M. Sugeng 

Budiono, 2003:86). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ambar Silastuti (2006) di PT. 

Bengawan Solo Garment Indonesia, diketahui bahwa kelelahan setelah kerja 

memiliki nilai rata-rata lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rata-rata 

kelelahan sebelum bekerja. Dari total 41 orang yang dijadikan sampel, 4 orang 

diantaranya (9,8%) termasuk dalam kategori normal, kemudian 33 orang lainnya 

(80,5%) termasuk dalam kategori kelelahan kerja ringan, dan 4 orang lagi (9,8%) 

termasuk dalam kategori kelelahan kerja sedang. Berdasarkan penelitian ini, kita 

dapat melihat bahwa angka kelelahan cukup tinggi jika dibandingkan dengan 

jumlah sampel yang termasuk dalam kategori normal. Hal ini dapat dikarenakan 

jenis pekerjaan pada industri garmen membutuhkan ketelitian tinggi dan juga 

keterampilan yang baik, selain itu pekerjaan ini juga termasuk jenis pekerjaan 

yang monoton (Ambar Silastuti, 2006:64). 
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PT. ALKATEX Tegal merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

dibidang industri kecil berupa kain sarung tenun dengan milik perseorangan. 

Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2005, yang berlokasi di Jl. Wangandawa 

Desa Kemantran Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal. Pada awalnya perusahaan 

memiliki tenaga kerja sebanyak 50 orang, sedangkan saat ini jumlah tenaga 

kerjanya telah mencapai 150 orang. Dalam proses pembuatan sarung tenun ini, 

terdapat proses tenun yaitu proses menenun yang menggunakan Alat Tenun 

Bukan Mesin (ATBM). Alat Tenun Bukan Mesin atau biasa disebut juga dengan 

gedokan adalah alat tenun dari kayu yang biasa digunakan oleh perajin tenun. Alat 

ini langsung dioperasikan oleh tenaga kerja secara manual. Cara 

pengoperasiannya pun membutuhkan ketelitian dan juga dilakukan secara 

berulang-ulang (monoton). Maka, sangat dibutuhkan keterampilan dalam proses 

tenun ini. Selain itu, juga diperlukan kesiapan fisik, mental, dan kondisi 

lingkungan kerja yang baik. Karena jika tidak, kelelahan kerja dapat terjadi setiap 

saat, yang nantinya dapat menurunkan produktivitas kerja pada perusahaan 

tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 23 April 2012, dari 10 

tenaga kerja di bagian tenun PT. ALKATEX Tegal yang diambil secara acak. 

Didapatkan 6 tenaga kerja diantaranya (60%) mengeluhkan lelah pada saat 

bekerja dan setelah bekerja. Dari 6 tenaga kerja tersebut, 5 diantaranya (83,3%) 

tidak tercapai target produksinya pada bulan Maret 2012. Sedangkan dari 4 

pekerja yang tidak mengeluhkan lelah, hanya satu pekerja (25%) yang tidak 

tercapai target produksinya pada bulan yang sama. Melihat latar belakang akan 
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permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti 

tertarik untuk mengambil judul, “Hubungan antara Kelelahan Kerja dengan 

Produktivitas Kerja pada Tenaga Kerja bagian Tenun di PT. ALKATEX Tegal.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah, “Adakah hubungan antara kelelahan kerja dengan 

produktivitas kerja pada tenaga kerja bagian tenun di PT. ALKATEX Tegal?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kelelahan 

kerja dengan produktivitas kerja pada tenaga kerja bagian tenun di PT. 

ALKATEX Tegal. 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Untuk Tenaga Kerja  

Memberikan informasi kepada tenaga kerja khususnya pada bagian tenun 

di PT. ALKATEX Tegal mengenai kelelahan kerja dan dampaknya terhadap 

produktivitas kerja. Sehingga tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas 

kerjanya. 

1.4.2 Untuk Peneliti 

Dapat dijadikan sebagai referensi untuk diadakan penelitian selanjutnya, 

serta dapat menambah pengalaman dalam melaksanakan penelitian bidang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terutama mengenai kelelahan kerja yang 

dapat mempengaruhi produktivitas kerja. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini diperoleh dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Ganjar Dwi Putri Darmayanti tahun 2009, Siska Intan Prahardian 

tahun 2011, dan Ambar Silastuti tahun 2006 (Tabel 1.1). 

Tabel 1.1: Keaslian Penelitian 

No Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1.  Hubungan 

antara Sikap 

Kerja dan 

Tingkat 

Kelelahan 

dengan 

Produktivitas 

Tenaga Kerja  

di Unit 

Spinning V 

Ring Frame 

dan Winding 

PT. Apac Inti 

Corpora 

Bawen 

Tahun 2009   

Ganjar Dwi 

Putri 

Darmayanti 

2009 dan 

PT. Apac 

Inti 

Corpora 

Bawen 

Cross 

sectional 

Variabel 

Bebas: 

Sikap Kerja 

dan Tingkat 

Kelelahan 

Variabel 

Terikat: 

Produktivit

as Tenaga 

Kerja   

Ada Hubungan 

Antara Sikap 

Kerja dengan 

Produktivitas 

Tenaga Kerja, 

dan Tidak Ada 

Hubungan yang 

Signifikan 

antara Tingkat 

Kelelahan 

dengan 

Produktivitas 

Tenaga Kerja di 

Unit Spinning  

V Ring Frame 

dan Winding 

PT. Apac Inti 

Corpora Bawen 

Tahun 2009 

2. Hubungan 

antara Iklim 

Kerja dengan 

Kelelahan 

pada Pekerja 

di Industri 

Tahu 

Jomblang 

Semarang 

Siska Intan 

Prahardian 

2011 dan 

Industri 

Tahu 

Jomblang 

Semarang 

Cross 

sectional 

Variabel 

Bebas: 

Iklim Kerja 

Variabel 

Terikat: 

Kelelahan 

Kerja 

Tidak Ada 

Hubungan 

antara Iklim 

Kerja dengan 

Kelelahan pada 

Pekerja di 

Industri Tahu 

Jomblang 

Semarang 
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Lanjutan (Tabel 1.1) 

 

  Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian di atas 

adalah terletak pada karakteristik sasaran yang dijadikan responden dan juga jenis 

variabelnya. Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran adalah pekerja yang 

bekerja di bagian tenun dan menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) 

dalam proses pembuatannya. Sehingga dari jenis pekerjaan dan keadaan 

lingkungan kerja sasaran berbeda dengan penelitian terdahulu. Sedangkan untuk 

jenis variabel jelas berbeda, karena pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui 

hubungan antara kelelahan kerja dengan produktivitas kerja. Namun, desain 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sama dengan desain 

penelitian diatas, yaitu menggunakan metode penelitian survei analitik dengan 

rancangan cross sectional.  

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. ALKATEX 

Tegal. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3. Hubungan 

antara 

Kelelahan 

dengan 

Produktivitas 

Tenaga Kerja 

di bagian 

Penjahitan 

PT. 

Bengawan 

Solo 

Garment 

Indonesia 

Ambar 

Silastuti 

2006 dan 

PT. 

Bengawan 

Solo 

Garment 

Indonesia 

Cross 

sectional 

Variabel 

Bebas: 

Kelelahan 

Variabel 

Terikat: 

Produktiv

itas 

Tenaga 

Kerja 

Ada Hubungan          

antara 

Kelelahan 

dengan 

Produktivitas 

Tenaga Kerja 

di bagian 

Penjahitan PT. 

Bengawan 

Solo Garment 

Indonesia 
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1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Ruang lingkup waktu meliputi proses penyusunan proposal yang 

dilakukan pada bulan Maret 2012 hingga selesai melakukan penelitian yang pada 

bulan Januari 2013. 

1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

Penelitian ini membahas mengenai materi keselamatan dan kesehatan 

kerja yang menghubungkan antara kelelahan kerja dengan produktivitas kerja.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Produktivitas 

  Menurut Dewan Produktivitas Nasional (1983) dikatakan bahwa 

produktivitas mengandung pengertian sikap mental yang selalu mempunyai 

pandangan “mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok 

lebih baik dari hari ini”. Pengertian ini mempunyai makna bahwa kita harus 

melakukan perbaikan. Dalam suatu perusahaan, manajemen harus terus-menerus 

melakukan perbaikan proses produksi, sistem kerja, lingkungan kerja, teknologi 

dan lain-lain (Sedarmayanti, 2009:38). Produktivitas secara umum diartikan 

sebagai hubungan antara keluaran (barang dan jasa) dengan masukan (tenaga 

kerja, bahan, dan uang). Produktivitas itu sendiri adalah ukuran efisiensi 

produktif. Suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masukan. Masukan 

sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan 

fisik, bentuk dan nilai. Perumusan ini berlaku untuk perusahaan, industri dan 

ekonomi secara keseluruhan. Lebih sederhana, maka produktivitas adalah 

perbandingan secara ilmu hitung, antara jumlah yang dihasilkan dan jumlah setiap 

sumber daya yang dipergunakan selama proses berlangsung (A.M. Sugeng 

Budiono, dkk., 2003:263). 

  Menurut L. Greenberg, produktivitas sebagai perbandingan antara totalitas 

pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan selama periode tersebut. 

Produktivitas juga diartikan sebagai: 

1. Perbandingan ukuran harga bagi masukan dan hasil. 
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2. Perbedaan antara kumpulan jumlah pengeluaran dan masukan yang dinyatakan 

dalam satuan (unit) umum (Muchdarsyah Sinugan, 2008:21). 

  Produktivitas juga termasuk bagaimana menghasilkan atau meningkatkan 

hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara 

efisien. Oleh karena itu produktivitas sering diartikan sebagai rasio antara 

keluaran dan masukan dalam satuan waktu tertentu. Beberapa pengertian 

produktivitas antara lain: 

2.1.1 Rome Conference Euroopean Produktivity agency tahun 1958 

menyebutkan:  

  Produktivitas adalah tingkat efisiensi dan efektivitas dari pengguanaan 

elemen produksi. Selain itu produktivitas merupakan sikap mental yang selalu 

mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada. 

2.1.2 Dewan produktivitas Nasional RI tahun 1983 merumuskan:  

  Produktivitas mengandung pengertian sikap mental yang selalu 

mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari pada 

kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Selain itu juga mengandung 

pengertian perbandingan atau rasio antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan 

sumber daya yang digunakan. 

2.1.3 Piagam Produktivitas OSLO tahun 1984 menyebutkan: 

  Produktivitas adalah konsep yang universal, dimaksudkan untuk 

menyediakan semakin banyak barang dan jasa untuk kebutuhan dan semakin 

banyak orang dengan menggunakan sedikit mungkin sumber daya (Sedarmayanti, 

2009:38). 
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  Dari pengertian produktivitas diatas, maka dapat dikelompokkan menjadi 

tiga yaitu (Muchdarsyah Sinugan, 2008:21):  

1. Rumus tradisional bagi keseluruhan produktivitas tidak lain adalah dari pada 

yang dihasilkan (output) terhadap keseluruhan peralatan produksi yang 

dipergunakan (input). 

2. Produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu mempunyai 

pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik daripada kemarin dan 

hari esok lebih baik dari hari ini. 

3. Produktivitas merupakan interaksi terpadu secara serasi dari tiga faktor esensial 

yaitu: investasi, termasuk penggunaan pengetahuan dan teknologi serta riset, 

manajemen dan tenaga kerja. 

  Produktivitas dapat meningkat apabila (Sedarmayanti, 2009:39):  

1. Volume atau kuantitas keluaran bertambah besar, tanpa menambah jumlah 

masukan. 

2. Volume atau kuantitas keluaran tidak bertambah akan tetapi masukannya 

berkurang. 

3. Volume atau kuantitas bertambah besar sedang masukannya juga berkurang. 

4. Jumlah masukan bertambah asalkan volume atau kuantitas keluaran bertambah 

berlipat ganda. 

  Produktivitas dibedakan menjadi berbagai tingkatan. Yaitu produktivitas 

tingkat individu (tenaga kerja), satuan (kelompok kerja) dan organisasi 

perusahaan (produktivitas sub sistem, sistem dan supra sistem) (Ambar Silastuti, 

2006:22). 
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  Produktivitas individu mendapat perhatian cukup besar. Hal ini didasarkan 

pada pemikiran bahwa sebenarnya produktivitas manapun bersumber dari 

individu yang melakukan kegiatan. Namun individu yang dimaksud adalah 

individu sebagai tenaga kerja yang memiliki kualitas kerja yang memadai 

(Sedarmayanti, 2009:39). 

2.2 Pengertian Produktivitas Kerja 

  Menurut Sedarmayanti (2009:38) produktivitas kerja menunjukkan bahwa 

individu merupakan perbandingan dari efektivitas keluaran (pencapaian unjuk 

kerja maksimal) dengan efisiensi salah satu masukan (tenaga kerja) yang 

mencangkup kuantitas, kualitas dalam waktu tertentu. Produktivitas kerja adalah 

suatu ukuran dari pada hasil kerja atau kinerja seseorang dengan proses input 

sebagai masukan dan output sebagai keluarannya yang merupakan indikator 

daripada kinerja karyawan dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai 

produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. 

  Selain itu menurut Kussrianto produktivitas kerja adalah rasio dari hasil 

kerja dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang 

tenaga kerja (Edy Sutrisno, 2009:4). Sedangkan, produktivitas kerja menurut 

Cascio sebagai pengukuran output berupa barang atau jasa dalam hubungannya 

dengan input yang berupa karyawan, modal, materi atau bahan baku dan peralatan 

(Almigo, 2004:41). Produktivitas kerja juga ditunjukan sebagai rasio dari jumlah 

keluaran yang dihasilkan per total tenaga kerja jam manusia (man hours), yaitu 

jam kerja yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut (Sritomo 

Wignjosoebroto, 2003:7). 
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  Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat disimpulakan bahwa 

produktivitas kerja terdiri dari tiga aspek. Yaitu, pertama produktivitas adalah 

keluaran fisik per unit dari usaha produktif; kedua produktivitas merupakan 

tingkat keefektifan dari manajemen industri dalam menggunakan fasilitas untuk 

produksi; ketiga produktivitas adalah keefektifan dari penggunaan tenaga kerja 

dan peralatan (Edy Sutrisno, 2009:4). 

  Jadi produktivitas bukanlah hanya satu masalah teknis maupun menejerial 

tetapi merupakan suatu masalah yang kompleks. Produktivitas merupakan 

masalah yang bekenaan dengan badan pemerintahan, serikat buruh dan lembaga 

sosial lainnya, yang semakin berbeda tujuannya akan semakin berbeda pula 

definisi produktivitasnya (Muchdarsyah Sinugan, 2008:25). 

2.3 Faktor Pengaruh Produktivitas Kerja 

  Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja, yaitu 

(Edy Sutrisno, 2009:6):  

2.3.1 Pelatihan 

  Pelatihan dilakukan untuk melengkapi karyawan dengan keterampilan dan 

cara yang tepat dalam menggunakan peralatan kerja. Pelatihan kerja diperlukan 

bukan hanya sebagai pelengkap tetapi sekaligus untuk memberikan dasar-dasar 

pengetahuan. Karena dengan latihan karyawan belajar untuk mengerjakan sesuatu 

dengan benar dan tepat, serta dapat memperkecil dan meninggalkan kesalahan 

yang pernah dilakukan. Stoner (1991), mengemukakan bahwa peningkatan 

produktivitas bukan pada pemutakhiran peralatan, akan tetapi pada pengembangan 

karyawan yang paling utama. Dari hasil penelitian beliau menyebutkan 75% 
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peningkatan produktivitas justru dihasilkan oleh perbaikan pelatihan dan 

pengetahuan kerja, kesehatan dan alokasi tugas. 

2.3.2 Mental dan kemampuan fisik karyawan 

  Keadaan mental dan fisik karyawan merupakan hal yang sangat penting 

untuk menjadi perhatian bagi organisasi, sebab keadaan fisik dan mental 

karyawan mempunyai hubungan yang erat dengan produktivitas kerja karyawan. 

2.3.3 Hubungan antara atasan dan bawahan 

  Hubungan atasan dengan bawahan akan mempengaruhi kegiatan yang 

akan dilakukan setiap harinya. Bagaimana pandangan atasan terhadap bawahan, 

dan sejauh mana bawahan diikutsertakan dalam penentuan tujuan. Sikap yang 

baik antara atasan dan bawahan telah mampu meningkatkan produktivitas 

karyawan dalam bekerja. Dengan demikian, jika karyawan diperlakukan secara 

baik, maka karyawan tersebut akan berpartisipasi dengan baik pula dalam proses 

produksi, sehingga akan berpengaruh pada tingkat produktivitas kerja. 

  Selain itu, menurut Siagian (2003) yang mempengaruhi produktivitas kerja 

dapat disimpulakan menjadi dua golongan yaitu (Yusdarli Hasibuan, 2010:44):  

1. Faktor yang ada pada diri individu, yaitu umur, temperamen, keadaan fisik 

individu, kelelahan dan motivasi. 

2. Faktor yang ada diluar individu, yaitu kondisi fisik seperti suara, penerangan, 

waktu istirahat, lama kerja, upah, bentuk organisasi, lingkungan sosial dan 

keluarga. 

  Sedangkan menurut Suma’mur P.K. (2009:15) selain faktor kesehatan, ada 

beberapa faktor yang juga mempengaruhi tingkat produktivitas kerja. Yaitu 
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seperti motivasi kerja, latar belakang pendidikan, keterampilan tenaga kerja, 

profesionalitas, pengalaman, kompetensi kerja, tingkat kesejahteraan, jaminan 

kontinuitas kerja, jaminan sosial, adanya apresiasi, hubungan kerja dan hubungan 

industrial, citra perusahaan, serta lingkungan sosial budaya. Jadi, kesehatan 

bukanlah faktor utama yang menentukan produktivitas kerja, namun tanpa 

kesehatan tidak mungkin produktivitas kerja yang baik dapat diwujudkan.   

2.4 Pengukuran Produktivitas Kerja 

  Pengukuran produktivitas kerja merupakan suatu alat manajemen yang 

penting di semua tingkatan ekonomi. Pada perusahaan pengukuran produktivitas 

kerja terutama digunakan sebagai sarana manajemen untuk menganalisa dan 

mendorong efisiensi produksi. Manfaat lain yang diperoleh dari pengukuran 

produktivitas kerja terlihat pada penempatan perusahaan yang tetap seperti dalam 

menentukan target atau sasaran tujuan yang nyata dan pertukaran informasi antara 

tenaga kerja serta manajemen secara periodik terhadap masalah yang saling 

berkaitan (Muchdarsyah Sinugan, 2008:21). 

  Pengukuran merupakan hal yang paling penting dalam mengetahui ada 

tidaknya perubahan, perbedaan dan sebagainya. Untuk itulah pengukuran menjadi 

penting sebagai standar dalam pengambilan keputusan. Jika hasil pengukuran 

menunjukan produktivitas kerja rendah, maka dalam pengambilan keputusan 

seorang pimpinan akan mengeluarkan berbagai hal yang dapat meningkatkan 

produktivitas kerja. Dengan demikian di masa yang akan datang terjadi 

peningkatan produktivitas kerja dan tidak terulang kembali penurunan 

produktivitas (Ahmad Tohardi, 2002:448). 
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  Pengukuran produktivitas kerja menurut metode pengukuran waktu tenaga 

kerja (jam, hari atau tahun). Pengeluaran diubah ke dalam unit pekerja yang 

biasanya diartikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan dalam satu jam oleh 

pekerja yang terpercaya yang bekerja menurut pelaksanaan standar. Karena hasil 

maupun masukan dapat dinyatakan dalam waktu, jadi produktivitas kerja dapat 

dinyatakan sebagai suatu indeks yang sangat sederhana (Muchdarsyah Sinugan, 

2008:21). 

  Ada tiga model dasar produktivitas, yaitu : 

1. Produktivitas parsial (rasio total output dengan salah satu kelas input). 

2. Produktivitas total faktor (rasio output dengan jumlah tenaga kerja dan capital 

input). 

3. Produktivitas total (rasio total output dengan seluruh total input) (Muchdarsyah 

Sinugan, 2008:25).  

  Bagi perusahaan jasa yang produknya lebih banyak dalam bentuk 

pelayanan, maka sumber masukan sangat sulit untuk dinilai dan diukurnya 

cenderung lebih tinggi. Tetapi keberadaannya cukup penting dalam penentuan 

produktivitas kerja. Faktor masukan ini sering disebut sebagai “masukan 

bayangan” (invisible input), yang meliputi: 

1. Tingkat pengetahuan (degree of knowledge). 

2. Kemampuan teknis (technical skill) 

3. Metodologi kerja dan pengaturan organisasi (managerial skill) 

4. Motivasi kerja, dan rasa memiliki (sense of belonging), serta integritas 

(Sritomo Wignjosoebroto, 2003:7). 



16 

 

 

 

  Pengukuran produktivitas tenaga kerja yang menyangkut masukan 

bayangan ini memang memerlukan kecermatan untuk menilainya. Menurut 

Muchdarsyah Sinugan (2008:25), pengukuran produktivitas kerja memiliki tiga 

cara pengukuran yaitu: 

2.4.1 Karena hasil maupun masukan dapat dinyatakan dalam waktu, produktivitas 

kerja dapat dinyatakan suatu indeks yang sangat sederhana: 

 

 

 

     (Sumber: Muchdarsyah Sinugan, 2008:25) 

  Masukan dalam ukuran produktivitas tenaga kerja seharusnya menutup 

semua jam kerja para pegawai baik secara kantor maupun pekerja kasar. 

2.4.2 Selanjutnya indeks produktivitas tenaga kerja juga dapat dinyatakan 

menurut cara finansial. 

  Pertama, menghitung penjualan (dengan nilai tukar). Kedua, penyesuaian 

volume barang yang dijual dalam jumlah produksi dengan membuat penelitian 

yang tepat, penjualan dan pemasukan tenaga kerja dalam waktu tertentu mungkin 

tidak cocok atau memadai sebab akumulasi penelitian pengurangannya terjadi 

pada saat lalu. 

2.4.3 Langkah kerja adalah mencatat daftar gaji menurut tingkat upah dan gaji. 

  Jadi bagi keperluan pengukuran umum produktivitas kerja memiliki unit 

yang diperlukan yakni kuantitas dan kualitas hasil penggunaan masukan. 

Selanjutnya bisa dinyatakan bahwa seseorang telah bekerja dengan produktif jika 

ia telah menunjukan output kerja yang paling tidak telah mencapai suatu 

 

Hasil-hasil dalam jam-jam standar 

Masukan dalam jam-jam waktu 
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ketentuan minimal. Ketentuan ini didasarkan atas besarnya keluaran yang 

dihasilkan secara normal dan diselesaikan dalam jangka waktu yang layak pula. 

  Dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua unsur kriteria 

produktivitas, yaitu: 

1. Besar atau kecilnya keluaran yang dihasilkan, dan 

2. Waktu kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. 

  Waktu kerja yang dimaksud adalah suatu ukuran umum dari nilai masukan 

yang harus diketahui guna melaksanakan penilaian mengenai produktivitas kerja 

(Sritomo Wignjosoebroto, 2003:7). Sedangkan produktivitas akan meningkat bila: 

1. Keluaran meningkat tetapi masukan menurun 

2. Keluaran tetap tetapi masukan menurun 

3. Keluaran meningkat dan masukan meningkat tetapi perbedaan keluaran lebih 

besar dari kenaikan masukan. 

  Menurut Kussrianto, produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang 

dicapai dengan peran serta tenaga kerja di sini adalah penggunaan sumber daya 

secara efektif dan efisien (Edy Sutrisno, 2009:7). Efisiensi merupakan suatu 

ukuran dalam membandingkan penggunaan masukan (input) yang direncanakan 

dengan penggunaan masukan yang sebenarnya terlaksana. Apabila masukan yang 

sebenarnya digunakan semakin besar penghematannya, maka tingkat efisiensi 

semakin tinggi, tetapi semakin kecil masukan yang dihemat, sehingga semakin 

rendah tingkat efisiensi. Pengertian efisiensi disini lebih berorientasi kepada 

masukan sedangkan masalah keluaran (output) kurang menjadi perhatian utama 

(Sedarmayanti, 2009:59). 
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  Kualitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh telah 

terpenuhi berbagai persyaratan, spesifikasi dan harapan. Konsep ini dapat hanya 

berorientasi kepada masukan, keluaran atau keduanya. Disamping itu kualitas 

juga berkaitan dengan proses produksi yang akan berpengaruh pada kualitas hasil 

yang dicapai secara keseluruhan (Sedarmayanti, 2009:59). 

  Menurut Laeham dan Wexley dalam sedarmayanti (2009:58) Produktivitas 

individu dapat dinilai dari apa yang dilakukan oleh individu tersebut dalam 

kerjanya. Dengan kata lain produktivitas individu adalah bagaimana seseorang 

melaksanakan pekerjaannya atau unjuk kerja (job performance). 

  Pada penelitian ini yang dimaksud mengenai produktivitas kerja adalah 

kinerja karyawan atau performance yang merupakan hasil atau keluaran dari suatu 

proses. Data tentang produktivitas kerja ini berupa performance appraisal, yaitu 

penilaian kerja dengan menggunakan data hasil produksi tenaga kerja. Hal ini 

dikarenakan penilaian kerja merupakan faktor evaluasi bagi pihak perusahaan 

terhadap kerja karyawan dan juga evaluasi bagi karyawan sendiri sebagai 

perwujudan untuk peningkatan produktivitas kerja (Almigo, 2004:41). 

2.5 Pengertian Kelelahan Kerja 

  Kelelahan bagi setiap orang memiliki arti tersendiri dan bersifat subyektif. 

Kelelahan merupakan mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh menghindari 

kerusakan lebih lanjut, sehingga dengan demikian terjadilah pemulihan 

(Suma’mur P.K., 1996:359). 

  Kelelahan adalah aneka keadaan yang disertai penurunan efisiensi dan 

ketahanan dalam bekerja. Kemudian, kelelahan kerja akan menurunkan kinerja 
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dan menambah tingkat kesalahan kerja (Eko Nurmianto, 2003:264). Istilah 

kelelahan sendiri mengarah pada kondisi melemahnya tenaga untuk melakukan 

suatu kegiatan. Tetapi ini bukan gejala utama, secara umum gejala kelelahan yang 

lebih sering adalah kelelahan fisik (Physical Fatigue) selain itu ada juga kelelahan 

mental (Mental Fatigue) (A.M. Sugeng Budiono, dkk., 2003:86). 

  Kelelahan kerja juga merupakan kriteria yang kompleks yang tidak hanya 

menyangkut pada kelelahan fisiologis dan psikologis. Tetapi dominan 

hubungannya dengan penurunan kinerja fisik, dan juga adanya perasaan lelah, 

serta penurunan motivasi, selain itu juga terjadi penurunan produktivitas kerja 

(Ambar Silastuti, 2006:9). 

  Kelelahan kerja termasuk suatu kelompok gejala yang berhubungan 

dengan adanya penurunan efisiensi kerja, keterampilan serta peningkatan 

kecemasan atau kebosanan. Kelelahan kerja ditandai oleh adanya perasaan lelah, 

output menurun, dan kondisi fisiologis yang dihasilkan dari aktivitas yang 

berlebihan. Kelelahan akibat kerja juga sering kali diartikan sebagai menurunnya 

performa kerja dan berkurangnya kekuatan atau ketahanan fisik tubuh untuk terus 

melanjutkan yang harus dilakukan (Sritomo Wignjosoebroto, 2003:283). 

2.6 Jenis Kelelahan Kerja 

  Kelelahan kerja berakibat pada pengurangan kapasitas kerja dan ketahanan 

tubuh (Suma’mur P.K., 1996:359). Kelelahan kerja dapat dibedakan sebagai 

berikut, yaitu: 

2.6.1 Berdasarkan proses dalam otot 

 Berdasarkan proses dalam otot kelelahan dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 
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2.6.1.1 Kelelahan Otot (Muscular Fatigue) 

  Kelelahan otot atau yang biasa disebut dengan muscular fatigue 

merupakan fenomena berkurangnya kinerja otot setelah terjadinya tekanan 

melalui fisik untuk suatu waktu disebut kelelahan otot secara fisiologi, dan gejala 

yang ditunjukkan tidak hanya berupa berkurangnya tekanan fisik, namun juga 

pada makin rendahnya gerakan. Pada akhirnya kelelahan fisik ini dapat 

menyebabkan sejumlah hal yang kurang menguntungkan seperti: melemahnya 

kemampuan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan dan meningkatnya 

kesalahan dalam melakukan kegiatan kerja, sehingga dapat mempengaruhi 

produktivitas kerja. Gejala kelelahan otot dapat terlihat pada gejala yang tampak 

dari luar atau external signs (A.M. Sugeng Budiono, 2003:86). 

  Sampai saat ini masih berlaku dua teori tentang kelelahan otot yaitu teori 

kimia dan teori saraf pusat terjadinya kelelahan. Pada teori kimia secara umum 

menjelaskan bahwa terjadinya kelelahan adalah akibat berkurangnya cadangan 

energi dan meningkatnya sisa metabolisme sebagai penyebab hilangnya efisiensi 

otot. Sedangkan perubahan arus listrik pada otot dan saraf adalah penyebab 

sekunder. Sedangkan pada teori saraf pusat menjelaskan bahwa perubahan kimia 

hanya merupakan penunjang proses. Perubahan kimia yang terjadi mengakibatkan 

dihantarkannya rangsangan saraf melalui saraf sensoris ke otak yang disadari 

sebagai kelelahan otot. Rangsangan aferen ini menghambat pusat otak dalam 

mengendalikan gerakan sehingga frekuensi potensial kegiatan pada sel saraf 

menjadi berkurang. Berkurangnya frekuensi tersebut akan menurunkan kekuatan 

dan kecepatan kontraksi otot dan gerakan atas perintah kemauan menjadi lambat. 
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Dengan demikian semakin lambat gerakan seseorang akan menunjukkan semakin 

lelah kondisi otot seseorang (Tarwaka, dkk., 2004:105). 

2.6.1.2 Kelelahan Umum (General Fatigue) 

   Gejala utama kelelahan umum adalah suatu perasaan letih yang luar biasa. 

Semua aktivitas menjadi terganggu dan terhambat karena munculnya gejala 

kelelahan tersebut. Tidak adanya gairah untuk bekerja baik secara fisik maupun 

psikis, segalanya terasa berat dan merasa “ngantuk” (A.M. Sugeng Budiono, dkk., 

2003:87). Kelelahan umum biasanya ditandai berkurangnya kemauan untuk 

bekerja yang disebabkan oleh karena monotoni, intensitas dan lamanya kerja fisik, 

keadaan di rumah, kondisi mental, status kesehatan dan keadaan gizi (Tarwaka, 

dkk., 2004:105). 

2.6.2 Berdasarkan penyebab kelelahan 

   Menutut Kalimo dibedakan atas kelelahan fisiologis, yaitu kelelahan yang 

disebabkan oleh faktor lingkungan ditempat kerja, antara lain: kebisingan, suhu 

dan kelelahan psikologis yang disebabkan oleh faktor psikologis (konflik mental), 

monotoni pekerjaan, bekerja karena terpaksa, pekerjaan yang berlebihan. 

Sedangkan menurut Phoon disebabkan oleh kelelahan fisik yaitu kelelahan karena 

kerja fisik, kerja patologis ditandai dengan menurunnya kerja, rasa lelah dan ada 

hubungannya dengan faktor psikososial (Ambar Silastuti, 2006:11). 

2.6.3 Berdasarkan waktu terjadinya  

2.6.3.1 Kelelahan akut 

  Kelelahan akut biasanya disebabkan oleh kerja suatu organ atau seluruh 

tubuh secara berlebihan. 
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2.6.3.2 Kelelahan kronis 

  Kelelahan kronis terjadi bila kelelahan berlangsung setiap hari, 

berkepanjangan dan bahkan terkadang telah terjadi sebelum memulai suatu 

pekerjaan (Yusdarli Hasibuan, 2010:11). 

2.7 Faktor Penyebab Kelelahan Kerja 

   Faktor yang mempengaruhi kelelahan yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Yang termasuk faktor internal antara lain: faktor somatis atau faktor 

fisik, gizi, jenis kelamin, usia, pengetahuan dan gaya hidup. Sedangkan yang 

termasuk faktor eksternal adalah keadaan fisik lingkungan kerja antara lain: 

kebisingan, suhu, pencahayaan, faktor kimia, faktor biologis, faktor ergonomi, 

kategori pekerjaan, sifat pekerjaan, disiplin atau peraturan perusahaan, upah, 

hubungan sosial dan posisi kerja atau kedudukan (Suma’mur P.K., 1996:359). 

   Menurut Grandjean (1991) yang dikutip dari Tarwaka, dkk. (2004:108) 

menjelaskan faktor penyebab terjadinya kelelahan di industri sangat bervariasi, 

untuk mempertahankan kesehatan dan efisiensi proses penyegaran harus 

dilakukan. Penyegaran terjadi terutama selama waktu tidur malam, tetapi periode 

istirahat dan waktu berhenti disela-sela kerja juga dapat memberikan penyegaran. 

   Kelelahan yang disebabkan oleh kerja statis berbeda dengan kerja dinamis. 

Pada kerja otot statis, dengan pengerahan tenaga 50% dari kekuatan maksimal 

otot hanya dapat bekerja selama 1 menit, sedangkan pada pengerahan tenaga 

<20% kerja fisik dapat berlangsung cukup lama. Tetapi pengerahan tenaga otot 

statis sebesar 15-20% akan menyebabkan kelelahan dan nyeri jika pembebanan 

berlangsung sepanjang hari (Tarwaka, dkk., 2004:109). 
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   Sedangkan menurut Suma’mur P.K. (2009:358) terdapat lima kelompok 

penyebab kelelahan kerja, yaitu: 

1. Keadaan monoton. 

2. Beban dan lamanya pekerjaan baik fisik maupun mental. 

3. Keadaan lingkungan kerja, seperti cuaca kerja, penerangan dan kebisingan di 

tempat kerja. 

4. Keadaan kejiwaan seperti tanggung jawab, kekhawatiran atau konflik. 

5. Penyakit, perasaan sakit dan keadaan gizi. 

2.8 Proses Kelelahan Kerja 

  Konsep kelelahan merupakan hasil penelitian terhadap manusia. Konsep 

tersebut menyatakan bahwa keadaan dan perasaan lelah adalah reaksi fungsional 

pusat kesadaran yaitu otak (cortex cerebri), yang dipengaruhi oleh dua sistem 

penggerak (aktivasi). Sistem penghambat bekerja terhadap thalamus yang mampu 

menurunkan kemampuan manusia bereaksi dan menyebabkan kecenderungan 

untuk tidur. Adapun sistem penggerak terdapat dalam formasio retikularis 

(formatio reticularis) yang dapat merangsang pusat vegetatif untuk konversi 

ergrotopis dari organ dalam tubuh ke arah kegiatan bekerja. Maka berdasarkan 

konsep tersebut, keadaan seseorang pada suatu saat sangat tergantung kepada 

hasil kerja antara dua sistem antagonistis yang dimaksud. Apabila sistem 

penghambat berada pada posisi lebih kuat daripada system penggerak, berarti 

seseorang berada dalam kondisi lelah. Sebaliknya, jika sistem penggerak lebih 

kuat dari sistem penghambat, maka seseorang berada dalam keadaan bugar untuk 

aktif dalam kegiatan termasuk bekerja. Konsep ini dapat dipakai untuk 
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menerangkan peristiwa yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan. Misalnya pada 

peristiwa dimana seseorang yang lelah kemudian secara tiba-tiba kelelahannya 

hilang karena terjadi suatu peristiwa yang tidak diduga atau terjadi tegangan 

emosi. Dalam hal itu, sistem penggerak tiba-tiba terangsang dan dapat 

menghilangkan pengaruh dari sistem penghambat. Demikian pula pada peristiwa 

monotoni, kelelahan terjadi karena kuatnya hambatan dari sistem penghambat, 

walaupun sebenarnya beban kerja tidak terlalu berat (Suma’mur P.K., 2009:360).        

2.9 Akibat Kelelahan Kerja 

  Ada 30 gejala kelelahan yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu sebagai 

berikut: 

2.9.1 Menunjukkan terjadinya pelemahan kegiatan 

  Perasaan berat di kepala, lelah seluruh badan, kaki merasa berat, sering 

menguap, merasa kacau pikiran, manjadi mengantuk, marasakan beban pada mata, 

kaku dan canggung dalam gerakan, tidak seimbang dalam berdiri, mau berbaring. 

2.9.2 Menunjukkan terjadinya pelemahan motivasi 

  Merasa susah berpikir, lelah berbicara, menjadi gugup, tidak 

berkonsentrasi, tidak dapat mempunyai perhatian terhadap sesuatu, cenderung 

untuk lupa, kurang kepercayaan, cemas terhadap sesuatu, tidak dapat mengontrol 

sikap, tidak dapat tekun dalam pekerjaan. 

2.9.3 Menunjukkan gambaran kelelahan fisik akibat keadaan umum 

  Sakit kepala, kekakuan di bahu, merasa nyeri di punggung, terasa 

pernafasan tertekan, haus, suara serak, terasa pening, spasme dari kelopak mata, 

tremor pada anggota badan, merasa kurang sehat (Suma’mur P.K., 1996:359). 
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  Kelelahan yang terus menerus terjadi setiap hari akan berakibat terjadinya 

kelelahan kronis. Perasaan lelah tidak saja terjadi sesudah bekerja pada sore hari, 

tetapi juga selama bekerja, bahkan sebelum bekerja. Perasaan lesu tampak sebagai 

suatu gejala. Gejala psikis ditandai dengan perbuatan anti sosial dan perasaan 

tidak cocok dengan sekitar, sering depresi, kurangnya tenaga serta kehilangan 

inisiatif. Gejala psikis ini sering disertai kelainan psikolatis seperti sakit kepala, 

vertigo, gangguan pencernaan, tidak dapat tidur dan sebagainya. Kelelahan kronis 

demikian disebut kelelahan klinis. Hal ini menyebabkan tingkat absentisme akan 

meningkat terutama mangkir kerja pada waktu jangka pendek disebabkan 

kebutuhan istirahat lebih banyak atau meningkatnya angka sakit. Kelelahan klinis 

terutama terjadi pada mereka yang mengalami konflik mental atau kesulitan 

psikologis. Selain itu sikap negatif terhadap kerja, dan perasaan terhadap atasan 

atau lingkungan kerja memungkinkan faktor penting dalam sebab ataupun akibat 

(Suma’mur P.K., 1996:359). 

2.10 Pengukuran Kelelahan Kerja 

  Sampai saat ini belum ada metode pengukuran kelelahan yang baku karena 

kelelahan merupakan suatu perasaan subyektif yang sulit diukur dan diperlukan 

pendekatan secara multidisiplin (Tarwaka, dkk., 2004:105). Banyak parameter 

yang digunakan untuk mengukur kelelahan kerja antara lain : Waktu Reaksi 

Seluruh Tubuh atau Whole Body Reaction Test (WBRT), Uji ketuk jari (Finger 

Taping Test), Uji Flicker Fusion, Uji Critical Fusion, Uji Bourdon Wiersma, 

Skala kelelahan IFFRC (Industrial Fatique Rating Comite), Skala Fatique Rating 

(FR Skala), Ekresi Katikolamin, Stroop Test (Suma’mur P.K., 1996:359). 
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  Sedangkan menurut Tarwaka, dkk. (2004:105), pengukuran kelelahan 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: 

2.10.1 Kualitas dan kuantitas hasil kerja 

  Pada metode kualitas dan kuantitas ini, kualitas output digambarkan 

sebagai jumlah proses kerja (waktu yang digunakan setiap item) atau proses 

operasi yang dilakukan setiap unit waktu. Namun demikian banyak faktor yang 

harus dipertimbangkan seperti: target produksi, faktor sosial, dan perilaku 

psikologis dalam kerja. Sedangkan kualitas output (kerusakan produk, penolakan 

produk) atau frekuensi kecelakaan dapat menggambarkan terjadinya kelelahan, 

tetapi faktor tersebut bukanlah merupakan causal factor. Kuantitas kerja dapat 

dilihat pada prestasi kerja yang dinyatakan dalam banyaknya produksi persatuan 

waktu. Sedangkan kualitas kerja didapat dengan menilai kualitas pekerjaan seperti 

jumlah yang ditolak, kesalahan, kerusakan material, dan sebagainya. 

2.10.2 Perasaan kelelahan secara subjektif (Subjektive feelings of fatigue)  

  Subjective Self Rating Tes dari Industrial Fatigue Research Committee 

(IFRC) Jepang, merupakan kuesioner untuk mengukur tingkat kelelahan subjektif. 

Kuesioner tersebut berisi 30 daftar pertanyaan yang terdiri dari 10 pertanyaan 

tentang pelemahan kegiatan, meliputi: perasaan berat di kepala, lelah di seluruh 

badan, berat di kaki, menguap, pikiran kacau, mengantuk, ada beban pada mata, 

gerakan canggung dan kaku, berdiri tidak stabil, ingin berbaring. Kemudian 10 

pertanyaan tentang pelemahan motivasi: susah berfikir, lelah untuk bicara, gugup, 

tidak berkonsentrasi, sulit untuk memusatkan perhatian, mudah lupa, kepercayaan 

diri berkurang, merasa cemas, sulit mengontrol sikap, tidak tekun dalam 
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pekerjaan. Dan 10 pertanyaan tentang gambaran kelelahan fisik: sakit di kepala, 

kaku di bahu, nyeri di punggung, sesak nafas, haus, suara serak, merasa pening, 

spasme di kelopak mata, tremor pada anggota badan, merasa kurang sehat. 

2.10.3 Alat Ukur perasaan kelelahan kerja (KAUPK2)  

  KAUPK2 (Kuesioner Alat Ukur Perasaan Kelelahan Kerja) merupakan 

parameter untuk mengukur perasaan kelelahan kerja sebagai gejala subjektif yang 

dialami pekerja dengan perasaan yang tidak menyenangkan. Keluhan yang 

dialami pekerja setiap harinya membuat mereka mengalami kelelahan kronis. 

2.10.4 Pengukuran gelombang listrik pada otak 

  Pengukuran gelombang listrik pada otak dilakukan dengan menggunakan 

alat bantu berupa Electroenchepalography (EEG). 

2.10.5 Uji psiko-motor (psychomotor test) 

  Pada metode ini dapat dilakukan dengan cara melibatkan fungsi persepsi, 

interpretasi dan reaksi motor dengan menggunakan alat digital reaction timer 

untuk mengukur 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 pemanjangan waktu reaksi merupakan 

petunjuk adanya perlambatan pada proses faal syaraf dan otot. 

  Menurut Sanders (1987) waktu reaksi adalah waktu untuk membuat suatu 

respon yang spesifik saat suatu stimulasi terjadi. Waktu reaksi terpendek biasanya 

berkisar antara 150 hingga 200 milidetik. Waktu reaksi tergantung dari stimuli 

yang dibuat, intensitas dan lamanya perangsangan, umur subjek, dan perbedaan 
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individu lainnya. Dalam uji pengukuran menggunakan waktu reaksi, ternyata 

stimuli terhadap cahaya lebih signifikan daripada stimuli suara. Hal tersebut 

disebabkan karena stimuli suara lebih cepat diterima oleh reseptor daripada 

stimuli cahaya (Tarwaka, dkk., 2004:111). 

 
Gambar 2.1: Reaction Timer 

(Sumber: Biro Lakassidaya, 1994:1) 

2.11 Cara Mengatasi Kelelahan Kerja 

  Kelelahan diatur secara sentral oleh otak. Pada susunan saraf pusat, 

terdapat sistem aktivasi dan inhibisi. Kedua sistem ini saling mengimbangi tetapi 

terkadang salah satu dari padanya lebih dominan sesuai dengan keperluan. Sistem 

aktivasi bersifat simpatis, sedangkan inhibisi adalah parasimpatis. Agar tenaga 

kerja berada dalam keserasian dan keseimbangan, kedua sistem tersebut harus 
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berada pada kondisi yang memberikan stabilitasi kepada tubuh (Suma’mur P.K., 

1996:359). 

  Untuk menghindari rasa lelah diperlukan adanya keseimbangan antara 

masukan sumber datangnya kelelahan tersebut (faktor penyebab kelelahan) 

dengan jumlah keluaran yang diperoleh lewat proses pemulihan (recovery). Proses 

pemulihan dapat dilakukan dengan cara memberikan waktu istirahat yang cukup. 

Atau dengan cara memperpendek jam kerja harian yang nantinya akan 

menghasilkan kenaikan output per jam, sebaliknya dengan memperpanjang jam 

kerja harian akan memperlambat kecepatan (tempo) kerja yang akhirnya berakibat 

pada penurunan prestasi kerja per jamnya (Sritomo Wignjosoebroto, 2003:283). 

  Kelelahan dapat dikurangi dengan berbagai cara yang ditujukan kepada 

keadaan umum dan lingkungan fisik di tempat kerja. Misalnya, banyak hal yang 

dapat dicapai dengan jam kerja, pemberian kesempatan istirahat yang tepat, kamar 

istirahat, masa libur, rekreasi, dan sebagainya (Yusdarli Hasibuan, 2010:20). 

2.12 Hubungan Kelelahan Kerja dengan Produktivitas Kerja 

  Terdapat keterkaitan yang erat antara kelelahan kerja dengan produktivitas 

kerja, atau lebih tepatnya kelelahan yang dialami tenaga kerja dengan kinerja 

perusahaan. Jika tingkat produktivitas seorang tenaga kerja terganggu dikarenakan 

adanya faktor kelelahan fisik maupun psikis, maka ini akan berdampak juga pada 

perusahaan yang berupa penurunan produktivitas perusahaan (A.M. Sugeng 

Budiono, dkk., 2003:90).  

  Menurut Hotmatua (2009) kelelahan dapat mempengaruhi kesehatan 

tenaga kerja dan juga menurunkan produktivitas. Investigasi di beberapa negara 
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menunjukkan bahwa kelelahan memberi kontribusi yang signifikan terhadap 

terjadinya kecelakaan kerja. Sedangkan menurut Mc Farland kelelahan kerja 

merupakan suatu kelompok gejala yang berhubungan dengan adanya penurunan 

efisiensi kerja, keterampilan serta peningkatan kecemasan atau kebosanan 

(Yusdarli Hasibuan, 2010:48).  

  Adapun faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas adalah tenaga 

kerja, maka dari itu kondisi karyawan harus selalu dijaga baik fisik maupun 

psikologisnya, karena hal itu yang sangat mempengaruhi dalam bekerja. 

Pekerjaan yang terusmenerus dilakukan dan bersifat monoton akan berakibat 

kelelahan dan kelelahan akan berakibat menurunnya konsentrasi bekerja dan 

mempengaruhi pada hasil kerja (Yusdarli Hasibuan, 2010:49). 

  Tujuan akhir dari kesehatan kerja yaitu untuk menciptakan tenaga kerja 

yang sehat dan produktif. Tujuan ini dapat tercapai apabila didukung oleh 

lingkungan kerja yang memenuhi syarat kesehatan. Salah satu tujuan dari 

pelaksanaan kesehatan kerja dalam bentuk operasional adalah pencegahan 

kelelahan kerja dan meningkatkan kegairahan serta kenikmatan kerja (Soekidjo 

Natoatmodjo, 2007:45). 

2.13 Kerangka Teori 

  Apabila tenaga kerja mengalami kelelahan kerja, maka akibat yang akan 

ditimbulkannya akan dirasakan oleh perusahaan berupa penurunan produktivitas 

perusahaan. Sedangkan kelelahan itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Yaitu faktor individu (umur, jenis kelamin, status kesehatan, status gizi, dan sikap 

kerja), faktor beban kerja (jenis pekerjaan, monotoni pekerjaan, pekerjaan yang 
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berlebihan, dan peraturan perusahaan), dan faktor lingkungan kerja (penerangan, 

kebisingan, suhu, dan ergonomi). Adapun keterkaitan faktor tersebut dalam 

mempengaruhi produktivitas kerja digambarkan sebagai berikut (Gambar 2.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2: Kerangka Teori 

Sumber: Ambar Silastuti
(1)

 (2006); A.M. Sugeng Budiono, dkk.
(2)

 (2003:90); 

Suma’mur P.K.
(3)

 (1996, 2009); Yusdarli Hasibuan
(4)

 (2010). 

 

Individu: 

1. Umur
(3)

  

2. Jenis 

Kelamin
(3)

 

3. Status 

Kesehatan
(1)

 

4. Status Gizi
(1)
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Lingkungan: 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konsep 

Berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

disusun skema kerangka konsep dalam penelitian ini sebagai berikut (Gambar 

3.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Kerangka Konsep 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah  sesuatu yang dijadikan ciri, sifat atau ukuran yang 

dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang sesuatu konsep pengertian 

tertentu (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:70). 

Variabel yang ada dalam penelitian ini ada 3 macam, yaitu: 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang bila berubah akan mengakibatkan 

perubahan pada variabel lain (Sudigdo S., dan Sofyan I., 1995:157). Variabel 

 

Variabel Bebas: 

Kelelahan Kerja 

Variabel Terikat: 

Produktivitas Kerja 

Variabel 

Pengganggu: 

1. Umur 

2. Penerangan 

3. Kebisingan 

4. Peraturan 

Perusahaan 
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bebas dalam penelitian ini adalah kelelahan kerja pada tenaga kerja bagian tenun 

di PT. ALKATEX Tegal. 

3.2.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang berubah akibat perubahan variabel 

bebas dalam penelitian (Sudigdo S., dan Sofyan I., 1995:157). Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah produktivitas kerja pada tenaga kerja bagian tenun di 

PT. ALKATEX Tegal. 

3.2.3 Variabel Pengganggu 

Variabel pengganggu adalah variabel yang berhubungan dengan variabel 

bebas dan juga berhubungan dengan variabel terikat, akan tetapi variabel 

pengganggu bukan merupakan variabel antara (Sudigdo S., dan Sofyan I., 

1995:158). Variabel pengganggu dalam penelitian ini adalah umur, penerangan, 

kebisingan, dan peraturan perusahaan. Dalam penelitian ini variabel pengganggu 

diabaikan.  

3.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis di dalam suatu penelitian adalah jawaban sementara penelitian, 

atau biasa disebut juga sebagai patokan duga dalil sementara, yang kebenarannya 

dapat dibuktikan dalam penelitian tersebut. Setelah melalui pembuktian dari hasil 

penelitian, maka hipotesis ini baru dapat dikatakan benar atau salah, dan dapat 

diterima atau ditolak (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:72). 

Berdasarkan kajian yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah, “Ada hubungan antara kelelahan kerja dengan produktivitas 

kerja pada tenaga kerja bagian tenun di PT. ALKATEX Tegal”. 
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3.4 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

Definisi operasional dan skala pengukuran variabel dalam penelitian ini 

adalah (Tabel 3.1): 

Tabel 3.1: Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Instrumen Kategori  Skala  

1. 
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kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

bebas: 

Kelelahan 

kerja 

Produktivitas 

kerja adalah 

pernyataan dari 

manajemen 

perusahaan 

mengenai 

kinerja pekerja 

dan jumlah 

produksi yang 

dihasilkan 

pekerja, apakah 

sesuai dengan 

target produksi 

atau tidak. 

 

 

Kelelahan kerja 

adalah keadaan 

tubuh baik fisik 

dan mental yang 

berbeda karena 

suatu pekerjaan 

dan berakibat 

pada penurunan 

daya kerja serta 

berkurangnya 

ketahanan tubuh 

untuk bekerja 

(Suma’mur 

P.K., 2009:358). 

Lembar 

Observasional 
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1. Produktivitas 

sesuai:  

apabila target 

produksi 

tercapai, yaitu 

≥ 16 per bulan 

2. Produktivitas 

tidak sesuai: 

apabila target 

produksi tidak 
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3.5 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian survei analitik dengan 

rancangan cross sectional. Dengan tujuan untuk menganalisis korelasi antara 

faktor resiko dengan faktor efek data penelitian yaitu kelelahan kerja dengan 

produktivitas kerja pada tenaga kerja (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:148). 

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.6.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari (Sugiyono, 2006:117). Atas dasar tersebut, maka populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh tenaga kerja yang bekerja di bagian tenun PT. 

ALKATEX Tegal, yaitu sebanyak 50 orang. 

3.6.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti 

dan dianggap mewakili seluruh populasi (Soekidjo Notoatmodjo, 2005:79). 

Perhitungan besar sampel minimal menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

(Sumber: Stanley Lemeshow, 1997:54) 

Keterangan: 

n  = Besar sampel 

N = Populasi (50 orang) 

 = Standar deviasi dengan derajat kepercayaan (95%) =1,96 
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D  = Tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan (0,1) 

P           = Proposi untuk sifat tertentu yang diperkirakan terjadi pada populasi. 

Untuk proporsi atau sifat tertentu yang tidak diketahui, maka besarnya p yang 

digunakan adalah (50%) = 0,5 

 

 

 

 

        Jadi jumlah sampel minimal yang digunakan adalah 25 orang. Sedangkan 

yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 28 orang. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simple 

random sampling (Sugiyono, 2010:118). 

3.7 Sumber Data Penelitian 

3.7.1 Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui 

wawancara dengan menggunakan kuesioner sebagai panduannya. Adapun data 

yang ingin didapatkan adalah data tentang kelelahan kerja. 

3.7.2 Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data tidak langsung yang diperoleh dari pihak 

perusahaan. Adapun data yang ingin didapatkan meliputi data mengenai tenaga 

kerja, gambaran umum tentang perusahaan, dan data hasil produksi perusahaan. 
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3.8 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam ataupun sosial yang sedang diamati (Sugiyono, 2006:148). Dalam 

penelitian ini instrumen yang digunakan adalah lembar observasional, dan 

reaction timer.  

3.8.1 Lembar Observasional 

 Lembar observasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembar 

yang digunakan untuk mengetahui produktivitas tenaga kerja berdasarkan data 

produksi milik perusahaan. Jadi, data produksi yang didapat dari perusahaan 

direkap ke dalam lembar observasional kemudian dilakukan analisa. Lembar 

observasional itu sendiri berisikan tentang rekapitulasi data hasil produksi tenaga 

kerja selama satu bulan terakhir. 

3.8.2 Reaction Timer 

Reaction timer adalah alat yang digunakan untuk mengukur jangka waktu 

dari pemberian suatu rangsang sampai kepada suatu saat kesadaran. Dalam 

pengukuran ini dapat digunakan jenis rangsang berupa nyala lampu, denting 

suara, sentuhan kulit atau goyangan badan. Terjadinya pemanjangan waktu reaksi 

merupakan petunjuk adanya perlambatan pada proses faal syaraf dan otot 

(Tarwaka, 2004). 

Pengukuran menggunakan reaction timer bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kelelahan responden, dalam pengukuran ini terdapat beberapa kategori 

tingkat kelelahan. Yaitu, kategori normal: 150 hingga 240 milidetik; kategori 

Kelelahan Kerja Ringan (KKR): >240 hingga <410 milidetik; kategori Kelelahan 
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Kerja Sedang (KKS): 410 hingga <580 milidetik; dan kategori Kelelahan Kerja 

Berat (KKB): ≥580 milidetik. Adapun cara penggunaan alat reaction timer adalah 

sebagai berikut (Balai Hiperkes, 2004): 

1. Hubungkan alat dengan sumber tenaga (listrik atau baterai). 

2. Hidupkan alat dengan menekan tombol power pada mode on (hidup). 

3. Reset angka tampilan sehingga menunjukkan angka “0,000” dengan menekan 

tombol “Nol”. 

4. Pilih jenis rangsang (suara atau cahaya) dengan menekan tombol “suara” atau 

“cahaya”. 

5. Subyek yang akan diperiksa diminta menekan tombol subyek dan diminta 

secepatnya menekan tombol setelah melihat cahaya atau mendengar bunyi 

dari sumber rangsang. 

6. Untuk memberikan rangsang, pemeriksa menekan tombol pemeriksa. 

7. Setelah diberi rangsang, subyek menekan tombol subyek maka pada layar 

akan menunjukkan angka waktu reaksi dengan satuan milidetik. 

8. Pemeriksaan diulang sampai 20 kali. 

9. Data yang dianalisa yaitu dengan pengambilan rata-rata skor hasil 10 kali 

pengukuran ditengah (5 kali pengukuran awal dan akhir diabaikan). 

10. Catat keseluruhan hasil pada formulir. 

11. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, matikan alat dengan menekan tombol 

power pada mode off (mati). 

12. Kemudian setelah alat selesai dimatikan, lepaskan alat dari sumber tenaga 

(listrik). 



39 

 

 

 

3.9 Pelaksanaan Perolehan Data 

Data merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap penelitian. Untuk 

memperoleh data yang diinginkan, pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan 

cara sabagai berikut: 

1. Pemberian informasi pada pihak perusahaan mengenai maksud dan tujuan 

penelitian. 

2. Menyiapkan ruangan yang akan digunakan sebagai tempat untuk melakukan 

pengukuran. 

3. Melakukan undian dengan menggunakan kertas undian untuk menentukan 

responden yang akan dijadikan sampel dalam penelitian. 

4. Pengukuran kelelahan kerja menggunakan alat reaction timer untuk 

mengetahui tingkat kelelahan responden. 

5. Pengukuran dilakukan pada saat sebelum dan sesudah responden bekerja. 

6. Pengisian lembar observasional mengenai tingkat produktivitas kerja 

responden dengan menggunakan data produksi perusahaan sebagai acuan. 

Adapun pelaksanaan penelitian dari awal hingga akhir penelitian secara 

rinci yaitu (Tabel 3.2): 

Tabel 3.2: Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan Pukul 

1. 14 Desember 

2012 

Pemberian informasi pada pihak 

perusahaan mengenai maksud dan 

tujuan penelitian. 

09.00 

2. 19 Desember 

2012 

Menyiapkan ruangan yang akan 

digunakan sebagai tempat untuk 

melakukan pengukuran. 

09.00 
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Lanjutan (Tabel 3.2) 

(1) (2) (3) (4) 

3. 20 Desember 

2012 

Melakukan undian dengan 

menggunakan kertas undian untuk 

menentukan responden yang akan 

dijadikan sampel dalam penelitian. 

07.30 

4. 20 Desember 

2012 

Pengukuran kelelahan responden pada 

saat sebelum bekerja. 

08.00 

5. 20 Desember 

2012 

Pengukuran kelelahan kerja responden 

pada saat setelah bekerja. 

12.00 

6. 22 Desember 

2012 

Pengisian lembar observasional 

mengenai tingkat produktivitas kerja 

responden. 

10.00 

 

3.10 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut, yaitu tahap persiapan, 

tahap pelaksanaan, tahap evaluasi hasil pelaksanaan, serta tahap analisis dan 

penyusunan laporan, adapun uraian tahapan tersebut adalah: 

3.10.1 Tahap persiapan 

Tahap persiapan adalah kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan 

penelitian. Adapun persiapan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Penetapan sasaran penelitian. 

2. Koordinasi dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini tentang tujuan dan 

prosedur penelitian. 

3. Melakukan survei pendahuluan dilapangan menggunakan kuesioner 

penjaringan, dan menganalisa hasil dari survei pendahuluan. 

4. Melakukan penyusunan proposal penelitian. 
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3.10.2 Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan saat penelitian. 

Adapun kegiatan pada tahap pelaksanaan adalah: 

1. Penelitian dibantu oleh mahasiswa Jurusan IKM FIK UNNES terutama yang 

masih dalam satu peminatan Keselamatan Kerja (Khaizun dan Heru). 

2. Penentuan sampel penelitian. 

3. Pengukuran kecepatan waktu reaksi menggunakan alat reaction timer yang 

dilakukan pada saat sebelum dan setelah bekerja untuk menentukan kategori 

tingkat kelelahan responden. 

4. Pengisian lembar observasional mengenai produktivitas kerja responden 

dengan menggunakan data produksi perusahaan. 

3.10.3 Tahap evaluasi hasil pelaksanaan 

Tahap evaluasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil 

pelaksanaan penelitian. 

3.10.4 Tahap analisis dan penyusunan laporan 

Tahap analisis dan penyusunan laporan dalam penelitian ini meliputi, 

analisis data, serta penyusunan laporan. 

3.11 Analisis Data 

Data dari lapangan dikumpulkan, kemudian diperiksa, dan diteliti 

kelengkapannya, serta diolah menggunakan software SPSS dengan langkah 

sebagai berikut: 

3.11.1 Editing 

Editing yaitu pengecekan terhadap kelengkapan data dan keseragaman 

data yang diperoleh dari lapangan. 
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3.11.2 Coding 

Coding yaitu pemberian kode pada setiap jawaban untuk mempermudah 

dalam pengolahan data. 

3.11.3 Tabulating 

Tabulating yaitu pengelompokan data sesuai dengan tujuan penelitian 

untuk mempermudah dalam pembacaan hasil penelitian. 

3.11.4 Entry 

Entry yaitu kegiatan memasukkan data yang telah didapat ke dalam 

program komputer untuk dilakukan pengolahan data. 

Kemudian, analisis data ditentukan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel bebas dangan variabel terikat. Selain itu, analisis data juga dapat 

digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Penelitian ini menggunakan 

metode analisis univariat dan analisis bivariat. Adapun uraian metode analisis 

tersebut adalah sebagai berikut: 

3.12 Analisis Univariat 

Merupakan analisis yang dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil 

penelitian. Dimana pada umumnya, menghasilkan distribusi dan prosentase dari 

tiap variabel (Soekidjo Notoatmodjo, 2002:188). Hal ini sangat dibutuhkan guna 

mendapatkan gambaran awal mengenai keadaan umum responden sehingga tidak 

akan menimbulkan kerancuan ketika analisis data penelitian dilakukan. 

3.13 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat yaitu analisis terhadap variabel yang diduga berhubungan 

atau berkorelasi (Soekidjo Notoatmodjo, 2002:188). Analisis bivariat digunakan 
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untuk mencari hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dengan uji 

satatistik yang disesuaikan dengan skala data yang ada. Uji statistik yang 

digunakan adalah chi square dengan taraf signifikan yang digunakan adalah 95% 

dengan nilai kemaknaan 5%. Uji statistik ini akan dilakukan secara 

terkomputerisasi dengan perangkat lunak SPSS versi 16. Namun, karena syarat uji 

Chi Square tidak terpenuhi, yang mana terdapat sel dengan frekuensi harapan 

kurang dari 5 melebihi 20% dari total sel maka digunakan uji alternatif dengan 

penggabungan sel (Yates’ Correction) untuk tabel selain 2x2 dan 2xk sehingga 

terbentuk tabel bxk yang baru setelah dilakukan penggabungan sel. Uji hipotesis 

dipilih sesuai dengan tabel bxk yang baru. Yaitu jika p < 0,05 maka Ho ditolak 

dan Ha diterima, sedangkan jika p > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum 

Gambaran umum dari penelitian ini meliputi gambaran umum penelitian 

dan gambaran umum karakteristik responden. Adapun uraian dari gambaran 

umum tersebut  adalah sebagai berikut: 

4.1.1 Gambaran Umum Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Desember 2012 yang berlokasi di 

PT. ALKATEX Tegal. Peneliti dibantu oleh dua orang supaya pengukuran dapat 

dilakukan lebih cepat. Pengukuran kelelahan kerja dilakukan dengan 

menggunakan alat reaction timer tipe L77. Pada saat dilakukan penelitian, peneliti 

diawasi oleh 1 orang kepala bagian. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi hal 

yang tidak diinginkan yang dapat merugikan perusahaan maupun peneliti. 

Kondisi lingkungan tempat kerja di bagian tenun PT. ALKATEX Tegal 

yang meliputi lantai, dinding, dan atap terlihat kotor. Suasananya cukup berisik, 

hal itu dikarenakan adanya suara yang tidak diinginkan yang ditimbulkan dari 

Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Selain itu penerangan di tempat kerja juga 

kurang baik, dikarenakan tidak adanya lampu yang cukup dan hanya 

mengandalkan bantuan cahaya matahari yang dapat masuk melelui ventilasi 

ruangan.  

4.1.2 Karakteristik Responden 

Karakteristik tenaga kerja yang bekerja di bagian tenun PT. ALKATEX 

Tegal dapat dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut: 
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4.1.2.1 Umur Responden 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui distribusi umur tenaga kerja 

yang bekerja pada bagian tenun di PT. ALKATEX Tegal, yaitu sebagian besar 

berusia 31-35 tahun dan 36-40 tahun sebesar 28,6% (8 orang). Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel 4.1): 

Tabel 4.1: Distribusi Umur Responden 

Umur (tahun) Frekuensi Prosentase (%) 

20-25 3 10,7 

26-30 4 14,3 

31-35 8 28,6 

36-40 8 28,6 

41-45 4 14,3 

46-50 1 3,5 

Jumlah 28 100,0 

 

4.1.2.2 Masa Kerja Responden 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui distribusi masa kerja pada 

tenaga kerja bagian tenun di PT. ALKATEX Tegal, yaitu sebagian besar 

mencapai 2-4 tahun sebesar 42,9% (12 orang). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut (Tabel 4.2): 

Tabel 4.2: Distribusi Masa Kerja Responden 

Masa Kerja (tahun) Frekuensi Prosentase (%) 

< 2 6 21,4 

2-4 12 42,9 
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Lanjutan (Tabel 4.2) 

(1) (2) (3) 

> 4 10 35,7 

Jumlah 28 100,0 

 

4.2 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dalam penelitian ini meliputi analisis univariat dan 

analisis bivariat. Adapun uraian dari analisis tersebut sebagai berikut:  

4.2.1 Analisis Univariat 

Analisis univariat adalah analisis yang dilakukan terhadap tiap variabel 

dari hasil penelitian. Dimana pada umumnya, menghasilkan distribusi dan 

prosentase dari tiap variabel (Soekidjo Notoatmodjo, 2002:188). Analisis 

univariat dalam penelitian ini meliputi kelelahan kerja dan produktivitas kerja 

responden. Berikut adalah uraian analisis univariat tersebut: 

4.2.1.1 Kelelahan Kerja Responden 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa responden atau tenaga 

kerja pada bagian tenun di PT. ALKATEX Tegal yang mengalami kelelahan kerja 

ringan yaitu sebesar 50% (14 orang), dan kelelahan kerja sedang sebesar 35,7% 

(10 orang), serta kelelahan kerja berat sebesar 14,3% (4 orang). Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel 4.3). 

Tabel 4.3: Distribusi Tingkat Kelelahan Kerja Responden 

Tingkat Kelelahan Kerja Frekuensi Prosentase (%) 

Kelelahan Kerja Ringan (KKR) 14 50,0 
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Lanjutan (Tabel 4.3) 

(1) (2) (3) 

Kelelahan Kerja Sedang (KKS) 10 35,7 

Kelelahan Kerja Berat (KKB) 4 14,3 

Jumlah 28 100,0 

 

4.2.1.2 Produktivitas Kerja Responden 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa responden atau tenaga 

kerja pada bagian tenun di PT. ALKATEX Tegal yang memiliki produktivitas 

sesuai adalah sebesar 50% (14 orang), sedangkan yang produktivitas kerjanya 

tidak sesuai juga sebesar 50% (14 orang). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut (Tabel 4.4). 

Tabel 4.4: Distribusi Produktivitas Kerja Responden 

Produktivitas Kerja Frekuensi Prosentase (%) 

Sesuai 14 50,0 

Tidak Sesuai 14 50,0 

Jumlah 28 100,0 

 

4.2.2 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat yaitu analisis terhadap variabel yang diduga berhubungan 

atau berkorelasi (Soekidjo Notoatmodjo, 2002:188). Dalam penelitian ini variabel 

yang diduga berhubungan atau berkorelasi adalah kelelahan kerja dengan 

produktivitas kerja responden. Berikut adalah uraian analisis bivariat tersebut: 
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4.2.2.1 Hubungan antara Kelelahan Kerja dengan Produktivitas Kerja 

Setelah dilakukan pengukuran diketahui bahwa responden atau tenaga 

kerja  pada bagian tenun  di PT. ALKATEX Tegal yang mengalami kelelahan 

kerja ringan (KKR) sebagian besar produktivitas kerjanya sesuai dengan target 

produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu sebesar 42,9% (12 orang). 

Sedangkan responden yang mengalami kelelahan kerja sedang dan berat 

(KKS+KKB) sebagian besar produktivitas kerjanya tidak sesuai dengan target 

produksi yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu sebesar 42,9% (12 orang). Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel 4.5). 

Tabel 4.5: Hasil Tabulasi Silang 2x2 Kelelahan Kerja dengan Produktivitas 

Kerja Responden 

Kelelahan 

Kerja 

Produktivitas Kerja 

p value Tidak Sesuai Sesuai Total 

f % f % f % 

KKS+KKB 12 42,9 2 7,1 14 50,0 

0,001 KKR 2 7,1 12 42,9 14 50,0 

Total 14 50,0 14 50,0 28 100,0 

 

Berdasarkan hasil tabulasi silang 2x2 tersebut maka diperoleh hasil p value 

sebesar 0,001 (p < 0,05) yang berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi, dari 

hasil itu artinya ada hubungan antara kelelahan kerja dengan produktivitas kerja 

pada tenaga kerja bagian tenun di PT. ALKATEX Tegal. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Analisis Hasil Penelitian 

Analisis hasil penelitian ini meliputi analisis karakteristik responden yaitu 

umur reponden dan masa kerja responden, kemudian analisis hasil uji univariat, 

dan analisis hasil uji bivariat. Adapun uraian analisis hasil penelitian tersebut 

adalah sebagai berikut: 

5.1.1 Analisis Karakteristik Responden 

Pembahasan mengenai karakteristik responden dalam penelitian ini 

meliputi umur responden dan masa kerja responden. Berikut adalah uraian 

pembahasan karakteristik dari responden: 

5.1.1.1 Umur Responden 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui distribusi umur tenaga kerja 

yang bekerja pada bagian tenun di PT. ALKATEX Tegal, yaitu sebagian besar 

berusia 31 hingga 40 tahun sebesar 57,2% (16 orang). Dari keseluruhan sampel 

yang berjumlah 28 orang, tenaga kerja termuda yaitu berusia 24 tahun dan yang 

tertua berusia 46 tahun. 

Kemudian, dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa 

responden yang mengalami kelelahan kerja berat sebagian besar berusia lebih dari 

35 tahun. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh karena diusia yang bertambah tua 

akan diikuti oleh kemampuan organ yang menurun sehingga menyebabkan tenaga 

kerja semakin mudah lelah dan dapat menyebabkan penurunan produktivitas 

tenaga kerja itu sendiri (Suma’mur P.K., 1996:359). 
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5.1.1.2 Masa Kerja Responden 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui distribusi masa kerja pada 

tenaga kerja bagian tenun di PT. ALKATEX Tegal sebagian besar mencapai 2 

hingga 4 tahun yaitu sebesar 42,9% (12 orang). Dari hasil penelitian tersebut 

tenaga kerja yang memiliki masa kerja terendah yaitu mencapai 1 tahun 

sedangkan tenaga kerja yang masa kerjanya terlama mencapai 6 tahun. Dari 

penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa responden yang mengalami 

kelelahan kerja berat sebagian besar berusia lebih dari 35 tahun, dimana masa 

kerjanya rata-rata telah mencapai 5 tahun. Hal tersebut pastinya sangat 

berpengaruh, dikarenakan adanya pembebanan otot secara statis (static muscular 

loading) yang jika dipertahankan dalam waktu lama akan mengakibatkan RSI 

(Repelition Strain Injuries) yaitu nyeri otot tulang, tendon, dan sebagainya yang 

diakibatkan oleh jenis pekerjaan yang bersifat berulang atau monoton. 

Karakteristik kelelahan kerja juga akan meningkat dengan semakin lamanya 

pekerjaan yang dilakukan. Jadi, semakin lama tenaga kerja bekerja di bagian 

tenun maka tenaga kerja akan lebih merasa bosan dengan pekerjaan yang monoton 

setiap harinya sehingga sebelum memulai bekerja saja mereka sudah merasa lelah 

(Eko Nurmianto, 2003:264). 

5.1.2 Analisis Hasil Uji Univariat 

Berikut pembahasan dari hasil uji univariat: 

5.1.2.1 Kelelahan Kerja 

Kelelahan (fatigue) merupakan suatu perasaan yang bersifat subyektif. 

Istilah kelelahan mengarah pada kondisi melemahnya tenaga kerja untuk 
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melakukan suatu kegiatan (A.M. Sugeng Budiono, dkk., 2000:86). Kelelahan 

akibat kerja sering diartikan sebagai proses menurunnya efisiensi, performa kerja 

dan berkurangnya kekuatan atau ketahanan fisik tubuh untuk terus melanjutkan 

kegiatan yang harus dilakukan (Sritomo Wignjosoebroto, 2003:283). 

Tidak satupun ukuran yang mutlak dalam pengukuran kelelahan. Menurut 

eksperimen yang pernah dilakukan, sejauh ini pengukuran kelelahan hanya 

mampu mengukur beberapa manifestasi atau indikator kelelahan saja. Salah satu 

alat untuk mengetahui tingkat kelelahan adalah reaction timer, yaitu alat untuk 

mengukur tingkat kelelahan berdasarkan kecepatan waktu reaksi seseorang 

terhadap rangsang cahaya atau rangsang suara. Pada keadaan yang sehat, tenaga 

kerja akan lebih cepat merespon rangsangan yang diberikan dan seseorang yang 

telah mengalami kelelahan akan lebih lama merespon rangsangan yang diberikan 

(A.M. Sugeng Budiono, dkk., 2000:90). 

Berdasarkan pengukuran kelelahan kerja yang telah dilakukan pada 

responden, diperoleh hasil bahwa dari 28 responden, 50% diantaranya (14 orang) 

mengalami Kelelahan Kerja Ringan (KKR), dan 35,7% diantaranya (10 orang) 

mengalami Kelelahan Kerja Sedang (KKS), sedangkan sisanya 14,3% (4 orang) 

mengalami Kelelahan Kerja Berat (KKB). Hasil dari pengukuran ini sesuai 

dengan pernyataan Eko Nurmianto, yaitu semua jenis pekerjaan akan 

menghasilkan kelelahan kerja. Dimana kelelahan kerja akan menurunkan kinerja 

dan menambah tingkat kesalahan kerja. Dengan meningkatnya kesalahan kerja 

akan memberikan peluang terjadinya kecelakaan kerja yang menyebabkan 

penurunan produktivitas kerja (Eko Nurmianto, 2003:264). 
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5.1.2.2 Produktivitas Kerja 

Produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluaran 

(barang dan jasa) dengan masukan (tenaga kerja, bahan, dan uang). Produktivitas 

itu sendiri adalah ukuran efisiensi produktif. Suatu perbandingan antara hasil 

keluaran dan masukan. Masukan sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan 

keluaran diukur dalam kesatuan fisik, bentuk dan nilai. Perumusan ini berlaku 

untuk perusahaan, industri dan ekonomi secara keseluruhan. Lebih sederhana, 

maka produktivitas adalah perbandingan secara ilmu hitung, antara jumlah yang 

dihasilkan dan jumlah setiap sumber daya yang dipergunakan selama proses 

berlangsung (A.M. Sugeng Budiono, dkk., 2003:263). 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa responden atau 

tenaga kerja pada bagian tenun PT. ALKATEX Tegal yang produktivitas kerjanya 

sesuai dengan target produksi adalah sebesar 50% (14 orang), sedangkan yang 

produktivitas kerjanya tidak sesuai dengan target produksi juga sebesar 50% (14 

orang). Nilai produktivitas kerja responden ini didapatkan dari hasil lembar 

observasional berdasarkan data produksi milik perusahaan. 

Produktivitas kerja yang tidak sesuai dapat disebabkan oleh kelelahan 

kerja pada tenaga kerja yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja itu sendiri. 

Kelelahan mental dan fisik merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi 

perhatian, sebab keadaan mental dan fisik yang lelah mempunyai hubungan yang 

erat dengan produktivitas kerja. Semakin tinggi tingkat kelelahan kerja fisik dan 

mental maka semakin dapat menurunkan produktivitas kerja (Yusdarli Hasibuan, 

2010:44). 
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5.1.3 Analisis Hasil Uji Bivariat 

Berikut pembahasan dari hasil uji bivariat: 

5.1.3.1 Hubungan antara Kelelahan Kerja dengan Produktivitas Kerja 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa responden yang mengalami 

kelelahan kerja ringan sebagian besar produktivitas kerjanya sesuai dengan target 

produksi, yaitu sebesar 42,9% (12 orang). Sedangkan responden yang mengalami 

kelelahan kerja sedang dan kelelahan kerja berat sebagian besar produktivitasnya 

tidak sesuai dengan target produksi perusahaan, yaitu juga sebesar 42,9% (12 

orang). 

Berdasarkan hasil tabulasi silang diketahui bahwa terdapat hubungan 

antara kelelahan kerja dengan produktivitas kerja pada tenaga kerja bagian tenun 

di PT. ALKATEX Tegal yaitu dengan nilai p sebesar 0,001. Hasil tersebut sesuai 

dengan penelitian Yusdarli Hasibuan (2010:113) yang berjudul “Hubungan 

Kelelahan Kerja dan Kepuasan Kerja dengan Produktivitas Kerja Perawat di 

Ruang Rawat Inap RSU Dr. Tengku Mansyur Tanjungbalai” dengan hasil terdapat 

hubungan antara kelelahan kerja dengan produktivitas kerja perawat di ruang 

rawat inap RSU Dr. Tengku Mansyur Tanjungbalai yaitu nilai p sebesar 0,006 

yang berarti probabilitas lebih kecil dari 0,05 (0,006 < 0,05), maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. Selaras dengan penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh Ambar 

Silastuti (2006:63) yang berjudul “Hubungan antara Kelelahan dengan 

Produktivitas Tenaga Kerja di bagian Penjahitan PT. Bengawan Solo Garment 

Indonesia” juga diperoleh hasil yang serupa, yaitu terdapat hubungan antara 

kelelahan dengan produktivitas tenaga kerja di bagian penjahitan PT. Bengawan 
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Solo Garment Indonesia dengan nilai p sebesar 0,003 yang berarti probabilitas 

lebih kecil dari 0,05 (0,003 < 0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Selain itu menurut pendapat A.M. Sugeng Budiono, dkk. (2003:90) 

menyatakan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara kelelahan kerja dengan 

produktivitas kerja, atau lebih tepatnya kelelahan yang dialami tenaga kerja 

dengan kinerja perusahaan. Jika tingkat produktivitas seorang tenaga kerja 

terganggu dikarenakan adanya faktor kelelahan fisik maupun psikis, maka ini 

akan berdampak juga pada perusahaan yang berupa penurunan produktivitas 

perusahaan (A.M. Sugeng Budiono, dkk., 2003:90). 

Akibat buruk yang disebabkan oleh kelelahan kerja tersebut bisa dicegah. 

Tetapi hal ini diperlukan adanya kesadaran dari tenaga kerja itu sendiri dan kerja 

sama dari pihak perusahaan. Contohnya tenaga kerja agar dibiasakan untuk 

melakukan peregangan otot seperti menggerakkan kepala, tangan, dan kakinya 

disela-sela pekerjaannya ataupun saat istirahat, tujuannya supaya tubuh tidak 

terlalu lama dalam keadaan statis yang terjadi berulang kali. Selain itu, tenaga 

kerja sebaiknya membiasakan diri untuk mempergunakan waktu istirahat yang 

telah diberikan perusahaan dengan baik. Waktu istirahat tersebut jangan hanya 

digunakan untuk mengobrol saja, namun digunakan dengan beristirahat yang baik 

pula. 

Selain dari kesadaran tenaga kerja, dibutuhkan juga kerja sama dari 

perusahaan. Seperti yang dijelaskan oleh Sritomo Wignjosoebroto (2003:283) 

untuk menghindari rasa lelah diperlukan adanya keseimbangan antara masukan 

sumber datangnya kelelahan tersebut (faktor penyebab kelelahan) dengan jumlah 



55 

 

 

 

keluaran yang diperoleh lewat proses pemulihan (recovery). Proses pemulihan 

dapat dilakukan dengan cara memberikan waktu istirahat yang cukup. Atau 

dengan cara memperpendek jam kerja harian yang nantinya akan menghasilkan 

kenaikan output per jam, sebaliknya dengan memperpanjang jam kerja harian 

akan memperlambat kecepatan (tempo) kerja yang akhirnya berakibat pada 

penurunan prestasi kerja per jamnya (Sritomo Wignjosoebroto, 2003:283). 

5.2 Hambatan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat hambatan pada saat pengambilan data, 

berikut adalah uraian dari hambatan penelitian tersebut: 

5.2.1 Hambatan Penelitian 

Hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pada saat dilakukan 

pengukuran kelelahan kerja. Dimana saat dilakukan pengukuran peneliti harus 

mengulang bagaimana prosedur pengukuran kepada responden, hal ini 

dikarenakan masih terdapat responden yang belum mengetahui prosedur 

pengukuran kelelahan kerja tersebut. Padahal sebelumnya telah dijelaskan pada 

saat sebelum dilakukan pengukuran kelelahan kerja. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka simpulan yang diperoleh 

adalah ada hubungan antara kelelahan kerja dengan produktivitas kerja pada 

tenaga kerja bagian tenun di PT. ALKATEX Tegal. 

6.2 Saran 

Adapun saran dalam penelitian ini meliputi: 

6.2.1 Kepada Tenaga Kerja 

Saran kepada tenaga kerja khususnya yang bekerja pada bagian tenun di 

PT. ALKATEX Tegal yaitu sebaiknya membiasakan diri untuk melakukan 

peregangan otot seperti menggerakkan kepala, tangan, dan kaki disela-sela 

pekerjaan ataupun saat istirahat, dengan tujuan supaya tubuh tidak terlalu lama 

dalam keadaan statis yang dapat mengakibatkan tenaga kerja menjadi cepat lelah. 

6.2.2 Kepada Peneliti Lain 

Saran kepada peneliti lain atau peneliti selanjutnya yaitu diharapkan dapat 

melakukan penelitian sejenis namun dengan menambahkan variabel lain yang 

juga dapat mempengaruhi tingkat produktivitas kerja.  
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