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ABSTRAK 

 

Dyah Dewi Hastuti 

Hubungan antara Lama Kerja dengan Kelelahan pada Pekerja Konstruksi 

di PT. Nusa Raya Cipta Semarang, 

XVII + 76 Halaman + 15 Tabel + 4 Gambar + 15 Lampiran 
 

       Lama kerja yang melebihi ketentuan dapat menyebabkan kelelahan kerja. Kelelahan 

kerja didefinisikan sebagai suatu kondisi yang timbul pada setiap individu yang tidak 

sanggup lagi untuk melakukan aktivitasnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara lama kerja dengan kelelahan pada pekerja proyek PT. Nusa 

Raya Cipta Semarang. 

       Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross 

sectional. Populasi berjumlah 55 pekerja dengan sampel sebanyak 35 pekerja 

(menggunakan teknik purposive sampling). Instrumen yang digunakan adalah kuesioner 

dan reaction timer. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat (menggunakan 

uji chi square dengan α=0,05). 

       Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara lama kerja dengan kelelahan 

pada pekerja konstruksi PT. Nusa Raya Cipta (p=0,002 ). 

       Saran yang diberikan kepada pekerja yaitu pekerja harus mengoptimalkan waktu 

istirahatnya serta melakukan peregangan otot di sela-sela pekerjaan. Untuk perusahaan 

supaya adanya batasan jam kerja maksimal 8 jam/hari dan menghimbau pekerja 

untuk berolahraga sebelum bekerja. 

         

Kata Kunci: Lama Kerja, Kelelahan, Pekerja Konstruksi 

Kepustakaan: 29 (1990-2014) 
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ABSTRACT 

 

Dyah Dewi Hastuti 

Relations between the Length of Work and the Fatigue of Construction Worker 

of PT. Nusa Raya Cipta Semarang, 

XVII + 76 Pages + 15 Tables +  4 Figures + 15 Attachments 

 

 

       Length of work that exceeds the provisions can lead to fatigue. Fatigue was 

defined as a condition that occurs in individuals who are not capable to perform 

its activities anymore. The purpose of this study was to determine the relationship 

between the length of work and the fatigue of the construction worker PT. Nusa 

Raya Cipta Semarang. 

       This type of research was observational analytic research with cross 

sectional approach. Population of the research was 55 workers with 35 workers 

as the sample (used purposive sampling technique). The instrument used was a 

questionnaire and reaction timer. Data analysis was performed by used univariate 

and bivariate (used chi square test with α = 0.05). 

       The result of this study was there was a relationship between the length of 

work and the fatigue of the construction workers PT. Nusa Raya Cipta (p = 

0.002). 

       A suggestion to the workers was they should optimize the recess and do a 

muscles stretching when working. The company should limits on maximum 

working of 8 hours/day and appeal the workers to do some exercises before 

working. 

 

Keywords: Length of Work, Fatigue, Construction Worker 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

1. Antara mimpi dan kenyataan, ada yang namanya kerja keras (Merry Ryana, 

2011:103). 

2. Kerja keras adalah harga mati sebuah keberhasilan (Merry Ryana, 2011:278). 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan Indonesia 

seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil 

maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, 

tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai 

pelaku dan tujuan pembangunan. Peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan 

pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan 

peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja 

dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (UU No.13 

Tahun 2003, 2014:1). 

       Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, 

dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran 

guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Konstruksi 

bangunan adalah kegiatan yang berhubungan dengan seluruh tahapan yang 

dilakukan di tempat kerja (Tarwaka, 2012:36). Pada umumnya, setiap proyek 

konstruksi (misalnya konstruksi bangunan, pembangunan infrastruktur, 

pembongkaran bangunan) melibatkan pekerjaan dengan risiko bahaya cukup 

besar. Kecelakaan fatal dapat terjadi ketika buruh bangunan jatuh dari ketinggian, 

tertimpa, kejatuhan atau terhantam oleh benda atau mesin yang sedang bergerak. 
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Bahaya lain dapat berupa kebisingan, bahan kimia berbahaya (misalnya yang 

terdapat dalam cat, cairan pelarut, minyak), debu (silika dan asbes), gas atau asap 

(misalnya dari pekerjaan pengelasan), dan getaran. Seperti halnya di sektor 

pertanian, buruh bangunan juga tidak luput dari berbagai gangguan nyeri otot 

akibat ketegangan karena bagian tubuh yang sama digunakan untuk melakukan 

pekerjaan yang sama berulang-ulang (repetitive strain injury) dan kondisi cuaca 

yang ekstrim. Masalah psikososial juga terasa menonjol karena sifat dasar proyek 

konstruksi yang tidak teratur dan sementara (ILO, 2013:18). 

       Industri konstruksi memiliki serangkaian catatan kecelakaan yang memakan 

banyak korban jiwa (John Ridley, dkk., 2008:232). Setiap tahun ribuan 

kecelakaan terjadi di tempat kerja yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan 

materi, dan gangguan produksi. Menurut organisasi buruh internasional yang 

disebut dengan istilah International Labour Organization (ILO), setiap tahun 

terjadi sebanyak 337 juta kecelakaan kerja di berbagai negara yang 

mengakibatkan sekitar tiga juta orang pekerja kehilangan nyawa. Di Indonesia, 

angka kecelakaan juga tinggi. Menurut data Jamsostek, angka kecelakaan tahun 

2007 tercatat 83.714 kasus, tahun 2008 sebanyak 94.736 kasus, tahun 2009 

sebanyak 96.314 kasus, tahun 2010 sebanyak 98.711 kasus, dan tahun 2011 

mencapai 99.491 kasus. Data kecelakaan tersebut mencakup seluruh perusahaan 

yang menjadi anggota Jamsostek dengan jumlah peserta sekitar tujuh juta orang 

atau sekitar 10% dari seluruh pekerja di Indonesia. Dengan demikian, angka 

kecelakaan mencapai 930 kasus untuk setiap 100.000 pekerja setiap tahun 

(Soehatman Ramli, 2013:4). 
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       Heinrich seorang ahli keselamatan pada tahun 1930 dalam bukunya Accident 

Prevention mengemukakan bahwa setiap kecelakaan pasti ada sebabnya. Tidak 

ada kejadian apapun yang tanpa sebab sebagai pemicunya (Soehatman Ramli, 

2013:35). Pekerja kontraktor sangat rawan terhadap kecelakaan karena beberapa 

faktor, yaitu: 

1. Pekerja kontraktor kurang terdidik sehingga pengetahuan mengenai 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) relatif lebih rendah dibanding pekerja 

perusahaan. 

2. Pekerja kontraktor umumnya berada atau bersinggungan langsung dengan 

pekerjaan.  

3. Kepedulian jasa kontraktor khususnya kontraktor kecil terhadap keselamatan 

pekerjanya relatif kurang.  

4. Jasa kontraktor selalu berupaya menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat 

karena dikejar jadwal atau target penyelesaian pekerjaan, sehingga terkadang 

mengabaikan keselamatan. 

       Dari sinilah, Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 

18001 mensyaratkan organisasi agar mengelola kontraktor dengan baik, mulai 

dari pemilihan, pelaksanaan sampai pemantauan di akhir pekerjaannya 

(Soehatman Ramli, 2010:151).  

       Jam kerja bagi para pekerja di sektor swasta diatur dalam Undang-Undang 

No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 77 sampai dengan 

pasal 85. Pasal 77 ayat 1, UU No. 13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk 

melaksanakan ketentuan jam kerja (UU No. 13 Tahun 2003, 2014:32). Ketentuan 

jam kerja ini telah diatur dalam dua sistem seperti yang telah disebutkan diatas 

yaitu: 
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1. Tujuh jam kerja dalam satu hari atau 40 jam kerja dalam satu minggu untuk 

enam hari kerja dalam satu minggu; atau 

2. Delapan jam kerja dalam satu hari atau 40 jam kerja dalam satu minggu untuk 

lima hari kerja dalam satu minggu. 

       Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 

40 jam dalam satu minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, 

maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur. Masa kerja 

atau jam kerja yang melebihi ketentuan dapat menyebabkan kelelahan pekerja. 

       Kelelahan kerja didefinisikan sebagai suatu kondisi yang timbul pada setiap 

individu yang telah tidak sanggup lagi untuk melakukan aktivitasnya (Soedirman 

dan Suma‟mur P.K., 2014:150). Istilah kelelahan mengarah pada kondisi 

melemahnya tenaga untuk melakukan suatu kegiatan, walaupun ini bukan satu-

satunya gejala (A.M. Sugeng Budiono, dkk., 2003:86).  

       Kelelahan kerja merupakan bagian dari permasalahan umum yang sering 

dijumpai pada tenaga kerja. Menurut beberapa peneliti, kelelahan secara nyata 

dapat mempengaruhi kesehatan tenaga kerja dan dapat menurunkan produktivitas. 

Data dari ILO menyebutkan bahwa setiap tahun sebanyak dua juta pekerja 

meninggal dunia karena kecelakaan kerja yang disebabkan oleh faktor kelelahan. 

Penelitian tersebut menyatakan dari 58.115 sampel, 32,8% diantaranya atau 

sekitar 18.828 sampel menderita kelelahan. Menurut Departemen Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (Depnakertrans), data mengenai kecelakaan kerja pada tahun 

2004 di Indonesia setiap hari rata-rata terjadi 414 kecelakaan kerja, 27,8% 

disebabkan kelelahan yang cukup tinggi, kurang lebih 9,5% atau 39 orang 

mengalami cacat (Januar Atiqoh, dkk., 2014:124). 
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       PT. Nusa Raya Cipta (NRC) merupakan salah satu perusahaan swasta yang 

bergerak di bidang jasa kontraktor umum. Berdasarkan anggaran dasar 

perusahaan, ruang lingkup kegiatan PT. NRC adalah dalam bidang pembangunan, 

perindustrian perdagangan, jasa, perbengkelan dan pengangkutan. Saat ini 

kegiatan usaha PT. NRC terutama berusaha dalam bidang infrastruktur dan jasa 

konstruksi untuk pemborongan bangunan sipil konstruksi beton bertulang, baja, 

kayu, pembangunan jalan, jalan tol dan jembatan, pelabuhan, irigasi dan lain-lain, 

baik untuk pemerintah maupun swasta. 

       Proyek Duta Pertiwi (DP) Mall Hotel Semarang merupakan salah satu proyek 

dibawah naungan PT. NRC. Proyek pembangunan ini adalah proyek hotel bintang 

empat dengan nama DP Mall Hotel yang berada di Jalan Pemuda No. 150 

Semarang. Jumlah pekerja di proyek saat ini sebanyak 80 pekerja yang terbagi 

menjadi tiga unit kerja yaitu unit kerja bagian gali atau cor, unit kerja bagian besi, 

dan unit kerja bagian kayu. 

       Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan pada 3 November 2014 di 

Proyek Pembangunan DP Mall Hotel Semarang menggunakan Kuesioner Alat 

Ukur Perasaan Kelelahan Kerja (KAUPK2), didapatkan hasil bahwa dari 30 

pekerja 21 pekerja sering mengalami perasaan lelah (70%) dan sembilan pekerja 

jarang mengalami perasaan lelah (30%). Hari kerja pekerja di Proyek 

Pembangunan DP Mall Hotel Semarang adalah hari Senin sampai Minggu dengan 

waktu lembur dalam seminggu dua sampai tiga kali. Hal tersebut berpotensi 

mengakibatkan timbulnya kelelahan pada pekerja. 

       Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan antara lama kerja dengan kelelahan pada 

pekerja proyek PT. Nusa Raya Cipta Semarang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

       Rumusan masalah yang dapat disusun berdasarkan uraian latar belakang di 

atas adalah “Adakah hubungan antara lama kerja dengan kelelahan pada pekerja 

proyek PT. Nusa Raya Cipta Semarang?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hubungan antara lama kerja dengan kelelahan pada pekerja 

proyek PT. Nusa Raya Cipta Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1.4.1 Untuk Pekerja Proyek 

       Memberikan tambahan informasi mengenai lama kerja dan kelelahan yang 

dialami oleh pekerja agar dijadikan pertimbangan dalam mengatasi masalahnya 

dan mengurangi kelelahan agar produktivitas tercapai secara optimal. 

1.4.2  Untuk PT. Nusa Raya Cipta 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam 

rangka upaya pencegahan (preventif) dan penegakan kebijakan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Nusa Raya Cipta. 

1.4.3 Untuk Peneliti  

       Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan serta pengalaman dalam 

mengidentifikasi masalah serta pemecahannya khususnya tentang lama kerja dan 

kelelahan. 
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 1.4.4 Untuk Jurusan IKM 

       Menambah kepustakaan dalam pengembangan Ilmu Kesehatan Masyarakat, 

khususnya keselamatan dan kesehatan kerja serta sebagai referensi pengetahuan 

tentang hubungan lama kerja dan kelelahan kerja. 

1.5 Keaslian Penelitian 

       Keaslian penelitian dapat digunakan untuk membedakan penelitian yang 

dilakukan sekarang dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya (Tabel 1.1). 

Table 1.1: Keaslian Penelitian 

No Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

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

1. Hubungan 

antara Stres 

Kerja 

dengan 

Kelelahan 

pada 

Pekerja 

Wanita 

Bagian 

Peng-

amplasan di 

PT. Chia 

Jiann If 

Jepara 

Dwi 

Pangas 

tuti 

Tahun 

2008 di 

PT. Chia 

Jiann If 

Jepara  

Explanatory 

Study dengan 

pendekatan 

Cross 

Sectional 

Variabel 

bebas: 

stres kerja 

Variabel 

terikat: 

kelelahan 

Ada 

hubungan 

yang 

signifikan 

antara 

stres kerja 

dengan 

kelelahan

pada 

wanita 

bagian 

pengam-

plasan di 

PT. Chia 

Jiann If 

Jepara 

dan 

hubungan 

berpola 

positif 

yang 

menun-

jukkan 
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Lanjutan (Tabel 1.1) 

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

      semakin 

tinggi 

stres kerja 

maka 

pekerja 

akan 

semakin 

meng- 

alami 

kelelahan 

 2.  Hubungan 

Kelelahan 

Kerja dan 

Stres Kerja 

dengan 

Kecelakaan 

Kerja 

Tertusuk 

Jarum Jahit 

pada 

Pekerja 

Bagian 

Garmen di 

PT. 

Danliris 

Sukoharjo 

Muham

mad 

Waliono 

Tahun 

2013, di 

PT. 

Danliris 

Sukoharjo 

Observasio-

nal analitik 

dengan 

pendekatan 

Cross 

Sectional 

Variabel 

bebas: 

kelelahan 

kerja dan 

stres kerja 

Variabel 

terikat: 

kecelaka- 

an kerja 

tertusuk 

jarum jahit 

Tidak 

hubungan 

kelelahan 

kerja dan 

stres kerja 

dengan 

kecelaka- 

an kerja 

tertusuk 

jarum 

jahit pada 

pekerja 

bagian 

garmen di 

PT. 

Danliris 

Sukoharjo 

3. Hubungan 

antara 

Kelebihan 

Berat Badan 

dengan 

Kelelahan 

Kerja pada 

Pekerja 

Perempuan 

PT. 

Iskandar 

Indah 

Printing 

Tekstil 

Surakarta 

Tri 

Haryanti 

Tahun 

2013  di 

PT. 

Iskandar 

Indah 

Printing 

Tekstil 

Surakarta 

Observasio- 

nal analitik 

dengan 

pendekatan 

Cross 

Sectional 

Variabel 

bebas: 

kelebihan 

berat 

badan 

Variabel 

terikat: 

kelelahan 

kerja 

Ada 

hubungan 

yang 

signifikan 

antara 

kelebihan 

berat 

badan 

dengan 

kelelahan 

kerja pada 

Pekerja 

Perempu- 

an PT. 

Iskandar 

Indah  
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Lanjutan (Tabel 1.1) 

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

      Printing 

Tekstil 

Surakarta 

 

 Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian mengenai hubungan antara lama kerja dengan kelelahan pada pekerja 

Proyek PT. Nusa Raya Cipta Semarang belum pernah dilakukan. 

2. Variabel yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian ini variabel 

bebasnya adalah lama kerja, sedangkan variabel terikatnya adalah kelelahan. 

3. Tahun dan tempat penelitian ini adalah pada tahun 2015 di Proyek 

Pembangunan DP Mall Hotel Semarang. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Terdapat tiga ruang lingkup penelitian, yaitu: 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

       Tempat penelitian ini di PT. Nusa Raya Cipta Semarang yaitu Jalan Brigjen 

S. Sudiarto No. 516 Semarang tepatnya di Proyek Pembangunan DP Mall Hotel 

Semarang PT. Nusa Raya Cipta Jalan Pemuda No.150 Semarang.  

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

       Pengambilan data dalam penelitian berjudul “Hubungan antara Lama Kerja 

dengan Kelelahan pada Pekerja Konstruksi di PT. Nusa Raya Cipta Semarang” 

dilakukan pada Tanggal 24 Bulan Juni Tahun 2015. 

1.6.3 Ruang Lingkup Materi  

       Pembahasan materi dalam penelitian ini adalah mengenai Ilmu Kesehatan 

Masyarakat dengan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tentang lama 

kerja dan kelelahan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kelelahan 

       Kata lelah (fatigue) menunjukkan keadaan fisik dan mental yang berbeda, 

tetapi semuanya berakibat pada penurunan daya kerja dan berkurangnya 

ketahanan tubuh untuk bekerja (Suma‟mur P.K., 2014:407). Kelelahan dapat 

diartikan suatu kondisi yang berbeda setiap individu tetapi semua individu 

tersebut mengalami kehilangan efisiensi, penurunan kapasitas kerja dan ketahanan 

tubuh. Kelelahan diatur secara sentral oleh otak, pada susunan saraf pusat terdapat 

sistem aktivasi yang bersifat simpatis dan inhibisi yang bersifat parasimpatis 

(Tarwaka, 2014:363). 

       Istilah kelelahan (fatigue) memiliki berbagai pengertian yang berbeda. 

Kelelahan (fatigue) adalah suatu kondisi yang telah dikenal dalam kehidupan 

sehari-hari. Istilah kelelahan mengarah pada kondisi melemahnya tenaga untuk 

melakukan suatu kegiatan, walaupun ini bukan satu-satunya gejala (A.M. Sugeng 

Budiono, dkk., 2003:86). Kelelahan merupakan proses menurunnya efisiensi 

pelaksanaan kerja dan berkurangnya kekuatan atau ketahanan fisik tubuh manusia 

untuk melanjutkan kegiatan yang harus dilakukan (Soedirman dan Suma‟mur 

P.K., 2014:150). 

       Terdapat beberapa pengertian kelelahan kerja dalam buku Lientje Setyawati 

K.M. (2011:23) menurut beberapa tokoh, yaitu mrnyebutkan bahwa kelelahan 

kerja merupakan perasaan lelah dan adanya penurunan kesiagaan dimana keadaan 

sistemik saraf sentral, akibat aktivitas berkepanjangan, secara fundamental 

dikontrol oleh aktivitas berlawanan antara sistem aktivasi dan inhibisi pada batang 
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otak. Perasaan lelah adalah perasaan yang tidak menyenangkan yang dialami oleh 

pekerja dan merupakan fenomena psikososial. Respon total individu terhadap 

stres psikososial yang dialami dalam satu periode waktu tertentu. Fenomena 

kompleks disebabkan oleh faktor biologi pada proses kerja dan dipengaruhi oleh 

faktor internal maupun eksternal. 

2.1.1 Mekanisme Kelelahan 

       Keadaan dan perasaan lelah adalah reaksi fungsional pusat kesadaran yaitu 

otak (cortex celebri), yang dipengaruhi oleh dua sistem antagonistis yaitu sistem 

penghambat (inhibisi) dan sistem penggerak (aktivasi). Sistem penghambat 

bekerja terhadap talamus (thalamus) yang mampu menurunkan kemampuan 

manusia bereaksi dan menyebabkan kecenderungan untuk tidur. Adapun sistem 

penggerak terdapat dalam formasio retikularis (formation reticularis) yang dapat 

merangsang pusat vegetatif untuk konversi ergotropis dari organ dalam tubuh 

kearah kegiatan bekerja, berkelahi, melarikan diri, dan lain-lain. 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 sistem penggerak, seseorang 

berada dalam kondisi lelah. Sebaliknya, apabila sistem penggerak lebih kuat dari 

sistem penghambat, maka seseorang berada dalam keadaan segar untuk aktif 

dalam kegiatan termasuk bekerja atau dapat diartikan orang tersebut tidak berada 

dalam kondisi lelah (Suma‟mur P.K., 2014:408). 

       Siklus Krebs menghasilkan karbondioksida dan energi yang berbentuk 

Adenosin Triphosfat (ATP). ATP merupakan sumber utama energi tubuh yang 

digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari atau bekerja. Kelelahan sebagai 
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akibat dari akumulasi asam laktat di otot dan di dalam aliran darah. Akumulasi 

asam laktat dapat menyebabkan penurunan kerja otot dan kemungkinan faktor 

saraf tepi dan sentral berpengaruh terhadap proses terjadinya kelelahan. Pada saat 

otot berkontraksi, glikogen diubah menjadi asam laktat dan asam ini merupakan 

produk yang dapat menghambat kontinuitas kerja otot sehingga terjadi kelelahan 

(Gambar 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Mekanisme Kelelahan  

Sumber: (Lientje Setyawati K.M., 2011:25). 

       Dalam stadium pemulihan terjadi proses yang mengubah sebagian asam laktat 

kembali menjadi glikogen sehingga memungkinkan otot dapat berfungsi normal 

kembali. Penyediaan oksigen berpengaruh terhadap kecepatan pemulihan fungsi 

otot. Bila beban kerja otot tidak terlampau besar maka otot dapat mempertahankan 

keseimbangan, asam laktat yang berlebih tidak terakumulasi sehingga kapasitas 

kerja otot kembali normal, tidak menurun. Menurut Simpson dalam bukunya 

Lientje Setyawati K.M. (2011:25). kelelahan otot terjadi karena adanya 

kekurangan oksigen dan adanya penimbunan hasil metabolit otot (berupa asam 

laktat dan CO2) yang tidak masuk ke dalam aliran darah. 

Kerja Berlebihan 

 

Otot Berkontraksi Peningkatan Glikosis 

Produksi Asam 

Laktat Meningkat 
Ketegangan Otot 

Menurun 

Kontinuitas Kerja 

Otot Terhambat 

KELELAHAN 
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       Secara neurofisiologi, siaga merupakan keadaan tertentu pada sistem saraf 

sentral yang disebabkan oleh aktivitas antagonis sistem aktivasi dan inhibisi 

batang otak. Grandjean mengutarakan bahwa bila pengaruh sistem aktivasi lebih 

kuat maka tubuh dapat secara cepat menjawab setiap stimuli. Bila pengaruh 

sistem inhibisi lebih kuat atau proses aktivasi sebagian besar menurun maka tubuh 

mengalami penurunan kesiagaan beraksi terhadap suatu rangsang. Kelelahan 

dapat terjadi berupa penurunan kesiagaan dan perubahan waktu reaksi disamping 

adanya perasaan kelelahan kerja (Lientje Setyawati K.M., 2011:25). 

       Kelelahan terjadi karena terakumulasinya produk sisa pembakaran dalam otot 

dan peredaran darah (asam laktat). Asam laktat bersifat membatasi aktivitas otot 

dan mempengaruhi serat saraf dan sistem saraf pusat, sehingga terjadi 

perlambatan dalam bekerja. Zat yang mengandung glikogen mengalir dalam tubuh 

melalui peredaran darah. Setiap kontraksi otot selalu diikuti oleh peristiwa kimia 

(oksidasi glukosa) yang mengubah glikogen menjadi tenaga, panas, dan asam 

laktat sebagai produk sisa. Pada dasarnya kelelahan timbul karena 

terakumulasinya produk sisa dalam otot dan tidak seimbangnya antara kerja 

dengan proses pemulihan. Terdapat tiga penyebab terjadinya kelelahan fisik, 

yaitu: 

1. Oksidasi glukosa dalam otot menimbulkan karbon dioksida dan sisa oksida 

yang lain. 

2. Persediaan glikogen dalam hati menipis dan kelelahan akan timbul apabila 

konsentrasi glikogen dalam hati tinggal 0,7%. 

3. Reaksi oksidasi dalam tubuh tidak seimbang dengan pembentukkan asam 

laktat (Soedirman dan Suma‟mur P.K., 2014:151). 
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2.1.2 Penyebab Kelelahan 

       Dalam kehidupan sehari-hari, secara umum kelelahan mempunyai beragam 

penyebab yang berbeda (Gambar 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2: Teori Kombinasi Penyebab Kelelahan 

Sumber: (A.M. Sugeng Budiono, dkk., 2003:88). 

       Gambar di atas merupakan diagram teoritik efek kombinasi dari penyebab 

kelelahan dan usaha yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan tersebut (A.M. 

Sugeng Budiono, dkk., 2003:88). 

       Proses penyembuhan terjadi terutama selama masa tidur malam hari, tetapi 

waktu bebas siang hari dan setiap masa jeda atau istirahat juga dapat memberi 

kontribusi bagi istirahat psikis dan fisik. Apabila waktu istirahat ditunda hingga 

malam hari berikutnya, harus diupayakan seefisien mungkin guna kemampuan 

toleransi tubuh (A.M. Sugeng Budiono, dkk., 2003:88). 

       Adapun penyebab kelelahan lainnya, yaitu: 

2.1.2.1 Status Gizi 

       Status gizi merupakan ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk 

variabel tertentu, atau perwujudan dari nutriture dalam bentuk variabel tertentu, 

Intensitas dan lamanya 

kerja fisik dan mental 

Lingkungan: iklim, 

penerangan, kebisingan 

Irama detak jantung 

Problem fisik: tanggung 

jawab, kecemasan, konflik 

Kenyerian dan 

penyakit lainnya 

Nutrisi atau 

Gizi 

KELELAHAN Penyembuhan 
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misalnya kelelahan merupakan keadaaan tidak seimbangnya pemasukan dan 

pengeluaran zat gizi sumber energi dalam tubuh (I Dewa Nyoman S. dkk., 

2001:18). Secara fisiologis tubuh manusia dapat diumpamakan sebagai suatu 

mesin yang dalam menjalankan pekerjaannya membutuhkan bahan bakar sebagai 

sumber energi. Dalam melangsungkan tugas fisik tubuh dipengaruhi oleh 

beberapa sistem yang bekerja sendiri atau bersama. Sistem tersebut adalah sistem 

peredaran darah, sistem pencernaan, sistem otot, sistem saraf, dan sistem 

pernafasan (Lientje Setyawati K.M., 2011:24). Tubuh memerlukan zat dari 

makanan untuk pemeliharaan tubuh, perbaikan, kerusakan dari sel dan jaringan 

untuk pertumbuhan yang banyak sedikitnya keperluan ini sangat tergantung pada 

usia, jenis kelamin, lingkungan dan beban kerja seseorang (Suma‟mur P.K., 

1996:197). Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air adalah zat gizi 

yang sangat dibutuhkan manusia dalam melangsungkan hidupnya. Zat gizi 

tersebut menghasilkan energi yang diperlukan untuk memelihara pertumbuhan, 

untuk bekerjanya organ tubuh secara otomatis untuk memberi tenaga kepada 

organ supaya dapat melangsungkan pekerjaan di luar tubuh (Mulyono 

Joyomartono, 2010:93). 

      Tenaga kerja dengan keadaan gizi yang baik akan memiliki kapasitas dan 

ketahanan tubuh yang lebih baik. Namun jika keadaan gizi buruk akan 

mengganggu kerja dan menurunkan efisiensi serta timbul kelelahan (A.M. Sugeng 

Budiono, dkk., 2003:154). 

       Pemenuhan kebutuhan akan zat makanan menentukan status gizi seseorang 

termasuk tenaga kerja. Status gizi sangat tergantung pada latar belakang 

pendidikan, kondisi sosial ekonomi, budaya masyarakat dan derajat kesehatan. 

Kebutuhan zat makanan tiap orang berbeda tergantung jenis kelamin dan usia 

(Tabel 2.1). 
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Tabel 2.1: Kebutuhan Zat Makanan 

Sumber: (Suma‟mur P.K., 2014:422). 

2.1.2.2 Kondisi Kesehatan 

       Kesegaran jasmani dan rohani adalah penunjang penting produktivitas 

seseorang dalam bekerja. Kesegaran jasmani tidak saja pencerminan kesehatan 

fisik dan mental, tetapi juga gambaran keserasian penyesuaian seseorang dengan 

pekerjaannya, yang banyak dipengaruhi oleh kemampuan, pengalaman, 

pendidikan, dan pengetahuan yang dimilikinya (Suma‟mur P.K., 1996:50). 

       Keadaan seseorang pada suatu saat tergantung pada hasil kerja antara sistem 

penghambat dan sistem penggerak. Apabila sistem penghambat berada pada posisi 

lebih kuat daripada sistem penggerak, seseorang berada dalam kondisi lelah. 

Sebaliknya, apabila sistem penggerak lebih kuat dari sistem penghambat, maka 

seseorang berada dalam keadaan segar untuk aktif dalam kegiatan termasuk 

bekerja atau dapat diartikan orang tersebut tidak berada dalam kondisi lelah 

(Suma‟mur P.K., 2014:409).  

2.1.2.3 Lama Kerja  

       Lamanya seseorang bekerja dengan baik dalam sehari pada umumnya 6-10 

jam. Sisanya dipergunakan untuk kehidupan dalam keluarga dan masyarakat, 

Kela-

min 

Usia 

(tahun) 

Berat 

badan 

(kg) 

Kilo-

kalori 

Protein 

(g) 

Kalsium 

(g) 

Zat 

besi 

(mg) 

Ribo-

flavin 

(mg) 

Vit.C 

(mg) 

Tiamin 

(mg) 

Niasin 

(mg) 

Laki-

laki 

20-39 65 3.000 75 0,6 12 1,7 70 1,2 20 

40-59 65 2.900 75 0,6 12 1,5 70 1,2 19 

>60 65 2.800 75 0,6 12 1,3 70 0,9 15 

Pere

mpua

n 

20-39 55 2.500 65 0,6 14 1,3 70 0,9 15 

40-59 55 2.400 65 0,6 14 1,2 70 0,9 15 

>60 55 2.300 65 0,6 14 1,0 70 0,7 11 
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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. Dalam seminggu seseorang biasanya dapat bekerja dengan baik 

selama 40-50 jam. Lebih dari itu, kemungkinan besar untuk timbulnya hal yang 

negatif bagi tenaga kerja yang bersangkutan dan pekerjaannya itu sendiri. 

Semakin panjang waktu kerja dalam seminggu, semakin besar kecenderungan 

terjadinya hal yang tidak diinginkan. Jumlah 40 jam (jam kerja) dalam seminggu 

dapat dibuat lima atau empat hari kerja tergantung kepada berbagai faktor, namun 

fakta menunjukkan bekerja lima hari atau 40 jam kerja seminggu adalah peraturan 

yang berlaku dan semakin diterapkan dimanapun (Suma‟mur P.K., 2014:411). 

2.1.2.4 Monotonitas 

       Monotonitas adalah suatu ciri lingkungan kehidupan manusia yang tidak 

berubah atau yang berulang dalam suatu keadaan yang tetap dan merupakan hal 

yang sangat mudah diperkirakan akan terjadi hal yang sama serta keadaan 

demikian itu hanya membutuhkan tingkat kewaspadaan yang rendah. Monotonitas 

didefinisikan juga sebagai suatu persepsi kesamaan pekerjaan dari menit ke menit, 

jadi dalam hal ini terdapat ciri pekerjaan yang tidak berubah. Sedangkan 

kebosanan adalah suatu reaksi emosional seorang manusia terhadap lingkungan 

yang monoton. Keadaan ini mempunyai ciri adanya penurunan kesiagaan, rasa 

tidak senang dan ada kehendak keluar dari lingkungan yang monoton tersebut. 



 
 
 
 

18 

 

 
 

Davis, dkk. dalam bukunya Lentje Setyawati K.M. (2011:30), mendefinisikan 

kebosanan sebagai suatu sikap yang timbul karena adanya ketidakpuasan terhadap 

pekerjaan atau suatu tertentu. Ketidakpuasan tersebut disebabkan oleh reaksi 

seseorang yang tidak senang dengan adanya sifat keseragaman. Monoton dan 

kebosanan banyak dialami pekerja serta dapat menurunkan produktivitas. 

2.1.2.5 Kerja Statis 

       Kelelahan dapat disebabkan oleh kerja statis berbeda dengan kerja dinamis. 

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

otot hanya dapat bekerja selama satu 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. Astrand dan Rodahl berpendapat bahwa kerja dapat 

dipertahankan beberapa jam per hari tanpa gejala kelelahan jika tenaga yang 

dikerahkan tidak melebihi 8% dari maksimum tenaga otot (Suma‟mur P.K., 

2014:43). Suma‟mur P.K. dan Grandjean dalam bukunya Tarwaka (2014:65), 

menyatakan bahwa kerja otot statis merupakan kerja berat (strenous), kerja otot 

statis dan dinamis kemudian dibandingkan. Pada kondisi yang hampir sama, kerja 

otot statis mempunyai konsumsi energi lebih tinggi, denyut nadi meningkat, dan 

diperlukan waktu istirahat yang lebih lama. 

       Grandjean menyatakan bahwa kelelahan otot merupakan tremor pada otot 

atau perasaan nyeri pada otot, sedangkan kelelahan umum ditandai dengan 

berkurangnya kemauan untuk bekerja yang disebabkan oleh karena monotoni, 

intensitas dan lamanya kerja fisik, keadaan lingkungan, sebab mental, status 

kesehatan dan keadaan gizi (Tarwaka, 2014:363). 
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       Sikap kerja yang statis harus dihindarkan untuk mengurangi tingkat kelelahan 

dan diupayakan sikap kerja yang lebih dinamis. Hal yang dapat dilakukan dengan 

merubah sikap kerja yang statis menjadi sikap kerja yang lebih bervariasi atau 

dinamis, sehingga sirkulasi darah dan oksigen dapat berjalan normal ke seluruh 

anggota tubuh (Tarwaka, 2014:367). 

2.1.2.6 Kondisi Sarana dan Prasarana Tidak Ergonomi 

       Ergonomi adalah ilmu, seni dan penerapan teknologi untuk menyerasikan 

atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam 

beraktivitas maupun istirahat dengan segala kemampuan, kebolehan dan 

keterbatasan manusia baik secara fisik maupun mental sehingga dicapai suatu 

kualitas hidup secara keseluruhan yang lebih baik. Ergonomi dapat diterapkan 

pada aspek apa saja, dimana saja, dan kapan saja. Sebagai ilustrasi, bahwa sehari 

semalam seseorang mempunyai 24 jam dengan distribusi secara umum adalah 8 

jam di tempat kerja, 2 jam di perjalanan, 2 jam di tempat rekreasi, olahraga dan 

lingkungan sosial serta selebihnya 12 jam di rumah. Penerapan ergonomi tidak 

boleh hanya berfokus pada delapan jam di tempat kerja dan melupakan 16 jam 

lainnya. Siklus ke-24 jam tersebut harus menjadi perhatian dalam kajian 

ergonomi, untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik (Tarwaka, 2014:5). 

       Kelelahan akibat tidak ergonomisnya kondisi sarana, prasarana dan 

lingkungan kerja merupakan faktor dominan bagi menurun atau rendahnya 

produktivitas kerja tenaga kerja. Suasana kerja yang tidak ditunjang oleh kondisi 

lingkungan kerja yang sehat, nyaman, aman, dan selamat akan memicu timbulnya 

kelelahan pada tenaga kerja (A.M. Sugeng Budiono, dkk., 2003:86). Faktor 
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ergonomi tersebut dapat berupa hubungan kerja, suasana kerja, tanggungjawab, 

konstruksi mesin, sikap dan cara kerja yang salah di tempat kerja dan kelelahan 

(Lentje Setyawati K.M., 2011:11). 

2.1.2.7 Masa Kerja 

 Masa kerja adalah suatu kurun waktu atau lamanya tenaga kerja bekerja di 

suatu tempat. Masa kerja dapat mempengaruhi baik kinerja positif maupun 

negatif, akan memberi pengaruh positif pada kinerja personal karena dengan 

bertambahnya masa kerja maka pengalaman dalam melaksanakan tugasnya 

semakin bertambah. Sebaliknya akan memberi pengaruh negatif apabila semakin 

bertambahnya masa kerja maka akan muncul kebiasaan pada tenaga kerja 

(Suma‟mur P.K., 2014:45). 

2.1.2.8 Faktor Psikologis  

       Faktor perilaku manusia yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar 

berakibat menguntungkan atau merugikan kesehatan (Mulyono Joyomartono, 

2010:13). Faktor psikologis juga dapat mempengaruhi timbulnya kelelahan. 

Seringkali pekerja tidak mengerjakan apapun tetapi mereka merasa lelah. Hal 

tersebut disebabkan karena adanya konflik mental yang didasarkan atas 

pekerjaannya sendiri, mungkin kepada teman kerja atau atasannya, kejadian di 

rumah tangga atau dalam pergaulan hidupnya di masyarakat (Suma‟mur P.K., 

1996:211). Tenaga kerja yang mempunyai masalah psikologis dan kesulitan 

lainnya sangat mudah untuk mengidap suatu bentuk kelelahan kronis dan 

sangatlah sulit melepaskan keterkaitannya dengan masalah kejiwaan. 

Kenyataannya, dalam kasus kelelahan kronis sebab dan akibatnya sangat sulit 

dibedakan. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidakcocokan tenaga kerja 
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terhadap pekerjaannya, terlalu mendesaknya pekerjaan atau suasana tempat kerja 

yang tidak nyaman, atau sebaliknya tenaga kerja tersebut tidak mampu 

menyesuaikan diri terhadap pekerjaan maupun terhadap suasana sekitarnya (A.M. 

Sugeng Budiono, dkk., 2003:89). 

2.1.2.9 Faktor Fisik Lingkungan  

       Suasana kerja yang tidak ditunjang oleh kondisi lingkungan kerja yang sehat, 

nyaman, aman, dan selamat akan memicu timbulnya kelelahan pada tenaga kerja 

(A.M. Sugeng Budiono, dkk., 2003:86). Faktor fisik lingkungan kerja tersebut 

yaitu: 

2.1.2.9.1 Suhu  

       Pengaruh suhu yang tinggi akan mengakibatkan heat exhaustion (kelelahan 

panas), dapat terjadi pada keadaan dehidrasi atau defisiensi garam tanpa dehidrasi. 

Kelainan ini dapat dipercepat terjadinya pada orang yang kurang minum, 

berkeringat banyak, muntah, diare atau penyebab lain yang mengakibatkan 

pengeluaran air berlebihan sehingga mudah terjadi kelelahan. Kelelahan akibat 

panas, terjadi karena cuaca kerja yang sangat panas, terutama tenaga kerja yang 

belum teraklimatisasi. Heat exhaustion adalah isyarat bahwa tubuh menjadi terlalu 

panas. Keadaan yang rawan terhadap heat exhaustion adalah lanjut usia, 

hipertensi, dan bekerja dalam lingkungan yang panas. Gejala yang timbul adalah 

haus, kepala puyeng, lemah, tidak terkoordinasi, mual, berkeringat sangat banyak, 

suhu tubuh biasanya normal, denyut nadi normal atau meningkat, kulit dingin, 

lembab, dan lengket. Heat exhaustion adalah bentuk heat-related disease yang 

dapat berkembang beberapa hari setelah terpapar suhu tinggi (Soedirman dan 

Suma‟mur P.K., 2014:109). Terdapat beberapa kasus bahwa kecelakaan 



 
 
 
 

22 

 

 
 

meningkat manakala kondisi lingkungan tersebut berada diluar „comfort zone‟ 

(Tarwaka, 2014:438). 

2.1.2.9.2 Kebisingan 

       Kebisingan mengganggu perhatian sebagian tenaga kerja. Ada tenaga kerja 

yang sangat peka terhadap kebisingan terutama pada nada tinggi, salah satu 

sebabnya adalah reaksi psikologis. Kebisingan juga berakibat meningkatnya 

kelelahan (Suma‟mur P.K., 1996:67). Di Indonesia, Nilai Ambang Batas (NAB) 

kebisingan adalah 85 dB yang secara terus-menerus dinilai oleh panitia teknik 

nasional NAB. Meski intensitas kebisingan masih di bawah ambang yang dapat 

merusak pendengaran, kebisingan tersebut tetap dapat menyebabkan bahaya lain 

dengan mengganggu atau menutupi tanda peringatan dan mengganggu 

komunikasi serta menyebabkan kelelahan operator. Keharusan untuk memakai 

alat pelindung telinga bila intensitas kebisingan melampaui NAB justru akan 

mengakibatkan munculnya dampak lain, khususnya dalam menerima informasi 

penting (Tarwaka, 2014:438). 

2.1.2.9.3 Penerangan 

       Penerangan di tempat kerja merupakan salah satu sumber cahaya yang 

menerangi benda di tempat kerja. Penerangan yang baik adalah penerangan yang 

memungkinkan tenaga kerja melihat pekerjaan dengan teliti, cepat dan tanpa 

upaya yang tidak perlu serta membantu menciptakan lingkungan kerja yang 

nikmat dan menyenangkan (Herry K. dan Eram T.P., 2005:25). Penerangan yang 

tidak didesain dengan baik akan dapat menimbulkan gangguan atau kelelahan 

penglihatan selama kerja. Pengaruh dari penerangan yang kurang memenuhi 

syarat akan dapat mengakibatkan gangguan yaitu kelelahan mata sehingga 

berkurangnya daya dan efisien kerja, kelelahan mental, keluhan pegal di daerah 
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mata, sakit kepala di sekitar mata, kerusakan indra mata, dan lain-lain. Pengaruh 

kelelahan pada mata tersebut akan bermuara kepada penurunan performansi kerja 

termasuk kehilangan produktivitas, kualitas kerja rendah, banyak terjadi 

kesalahan, dan kecelakaan kerja meningkat. Kelelahan pada mata, pada prinsipnya 

tidak merusak mata, tetapi akan dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dan 

kepenatan pada mata (Tarwaka, 2014:529). 

2.1.2.10 Faktor Lain yang Berhubungan dengan Kelelahan 

       Ada beberapa faktor yang berlaku sebagai faktor pembatas yang tidak boleh 

dilampaui agar dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan sehat, yaitu: 

2.1.2.10.1 Usia  

       Proses seseorang menjadi semakin tua akan disertai dengan kurangnya 

kemampuan kerja oleh karena perubahan pada alat tubuh, sistem kardiovaskuler, 

dan hormonal (Suma‟mur P.K., 1996:52). Umur seseorang berhubungan dengan 

kapasitas fisik dimana kekuatannya terus bertambah sampai batas tertentu dan 

mencapai puncaknya pada umur 25 tahun. Pada umur 50-60 tahun kekuatan otot 

menurun sebesar 25%, kemampuan sensoris-motoris menurun sebanyak 60%. 

Selanjutnya kemampuan kerja fisik seseorang yang berumur >60 tahun tinggal 

mencapai 50% dari umur orang yang berumur 25 tahun. Bertambahnya umur 

setelah seseorang mencapai puncak kekuatan fisik (25 tahun) akan diikuti 

penurunan VO2 max, tajam penglihatan, pendengaran, kecepatan membedakan 

sesuatu, membuat keputusan, dan kemampuan mengingat jangka pendek. 

Pemberian pekerjaan kepada seseorang harus selalu mempertimbangkan pengaruh 

umur (Tarwaka, 2014:17). 

2.1.2.10.2  Jenis Kelamin 

       Secara fisik, wanita mempunyai ukuran tubuh dan kekuatan relatif kurang 

dibanding laki-laki. Secara biologis, wanita mengalami haid, kehamilan, dan 
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menopause. Kecenderungan seperti itu wanita mudah mengalami kelelahan 

(Suma‟mur P.K., 1996:271). Faktor perilaku nampak pada kenyataan bahwa laki-

laki lebih sering mendapat cedera atau kecelakaan. Hal ini dikarenakan laki-laki 

dan kegiatannya atau pekerjaannya lebih mengandung bahaya (Eunike R. 

Rustiana, 2005:107). 

       Secara umum, wanita hanya mempunyai rata-rata kekuatan fisik 2/3 dari 

kemampuan fisik atau kekuatan otot laki-laki, tetapi dalam hal tertentu wanita 

lebih teliti dari laki-laki. Wanita mempunyai maksimum tenaga aerobik sebesar 

2,4 L/menit, sedangkan pada laki-laki sedikit lebih tinggi yaitu 3,0 L/menit. Di 

samping itu, wanita lebih tahan terhadap suhu dingin daripada suhu panas. Hal 

tersebut disebabkan karena tubuh seorang wanita mempunyai jaringan dengan 

daya konduksi yang lebih tinggi terhadap panas bila dibandingkan dengan laki-

laki. Akibatnya pekerja wanita akan memberikan lebih banyak reaksi perifer bila 

bekerja pada cuaca panas. Dari uraian tersebut jelas bahwa untuk mendapatkan 

daya kerja yang tinggi, maka harus diusahakan pembagian tugas antara wanita dan 

laki-laki sesuai dengan kemampuan, kebolehan, dan batasan masing-masing 

(Tarwaka, 2014:17). 

      Secara fisiologis penyebab kelelahan ada dua macam yaitu secara sentral dan 

perifer. Kelelahan sentral adalah aktivitas motor neuron tidak mencukupi atau 

motor neuron mengalami impaired excitability. Penyebab kelelahan perifer atau 

tepi adalah terdapatnya kelainan transmisi neuromuscular dan otot mengalami 

hambatan kontraksi (Tarwaka, 2014:365). 

       Faktor yang dapat berpengaruh terhadap terjadinya kelelahan kerja berbagai 

macam, mulai dari faktor lingkungan kerja yang tidak memadai untuk bekerja 

sampai kepada masalah psikososial dapat berpengaruh terhadap terjadinya 
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kelelahan kerja. Lingkungan kerja yang nyaman dan ventilasi udara yang adekuat, 

didukung oleh tidak adanya kebisingan akan mengurangi kelelahan kerja. Waktu 

istirahat dan waktu bekerja yang proporsional dapat menurunkan derajat kelelahan 

kerja. Lama dan ketepatan waktu beristirahat sangat berperan dalam 

mempengaruhi terjadinya kelelahan kerja. Kesehatan pekerja yang selalu 

dimonitor dengan baik, dan pemberian gizi yang memadai dapat menurunkan 

kelelahan kerja. Beban kerja yang diberikan pada pekerja perlu disesuaikan 

dengan kemampuan psikis dan fisik pekerja yang bersangkutan. Keadaan 

perjalanan, waktu perjalanan dari dan ke tempat kerja yang seminimal mungkin 

dan seaman mungkin berpengaruh terhadap kondisi kesehatan kerja pada 

umumnya dan kelelahan kerja pada khususnya. Pembinaan mental yang 

berlangsung secara periodik dan khusus mampu mengubah kecenderungan 

timbulnya kelelahan kerja. Fasilitas kerja dan fasilitas rekreasi merupakan nilai 

positif bagi pekerja (Lientje Setyawati K.M., 2011:28). 

       Di samping itu, pemberian cuti dan penyediaan alat kerja secara ergonomis 

sangat menunjang penurunan kelelahan kerja. Hal lain yang dapat berpengaruh 

terhadap terjadinya kelelahan kerja adalah adanya pemberian perhatian khusus 

bagi pekerja tertentu seperti pekerja usia muda, pekerja wanita yang hamil atau 

menyusui, pekerja yang lanjut usia, pekerja yang selalu bertugas malam hari dan 

pekerja baru atau baru pindah dari bagian lain. Pencegahan minum alkohol dan 

pencegahan kebiasaan minum obat tertentu diluar pengawasan medis juga dapat 

memberi makna bagi penurunan kecenderungan mengalami kelelahan kerja 

(Lientje Setyawati K.M., 2011:29). 
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2.1.3 Jenis Kelelahan 

       Beberapa bentuk kelelahan yang terjadi pada dunia kerja merupakan suatu 

kondisi kronis alamiah. Keadaan ini tidak hanya disebabkan oleh suatu sebab 

tunggal seperti terlalu kerasnya beban kerja, namun juga oleh tekanan yang 

terakumulasi setiap harinya pada suatu masa yang panjang. Bila keadaan ini 

berlarut maka akan muncul tanda memburuknya kesehatan yang lebih tepat 

disebut kelelahan klinis dan kelelahan kronis (A.M. Sugeng Budiono, dkk., 

2003:89). 

       Ada beberapa jenis kelelahan yang diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu: 

2.1.3.1 Aspek Kelelahan Otot (Muscular Fatigue) 

       Kelelahan otot ditandai oleh tremor atau rasa nyeri yang terdapat pada otot 

(Suma‟mur P.K., 2014:407). Kelelahan otot ditunjukkan melalui gejala sakit nyeri 

yang luar biasa seperti ketegangan otot dan ketegangan daerah sekitar sendi (A.M. 

Sugeng Budiono, dkk., 2003:86). Gejala kelelahan otot terlihat pada gejala yang 

tampak dari luar (external signs). Kinerja otot berkurang dengan meningkatnya 

ketegangan otot sehingga stimulasi tidak lagi menghasilkan respon tertentu. 

Kontraksi otot akan terjadi setelah melalui suatu periode aktivitas secara terus-

menerus. 

       Berkurangnya kinerja otot setelah terjadinya tekanan fisik untuk suatu waktu 

tertentu 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 kegiatan kerja dan akibat fatalnya adalah terjadinya kecelakaan kerja 

(A.M. Sugeng Budiono, dkk., 2003:86).  
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2.1.3.2 Aspek Kelelahan Umum (General Fatigue) 

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

terasa aneh. Semua aktivitas menjadi terganggu dan terhambat karena munculnya 

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

maupun psikis, segala terasa berat dan merasa „ngantuk‟. Timbulnya gejala 

kelelahan dapat diatasi dengan menyediakan waktu khusus untuk istirahat dan 

bersikap lebih santai. 

       Kelelahan umum ditunjukkan oleh hilangnya kemauan untuk bekerja yang 

penyebabnya adalah keadaan saraf sentral atau kondisi psikis-psikologis. Akar 

masalah kelelahan umum adalah monotonnya pekerjaan, intensitas dan lamanya 

kerja mental dan fisik yang tidak sejalan dengan kehendak tenaga kerja yang 

bersangkutan, keadaan lingkungan yang berbeda dari estimasi semula, tidak 

jelasnya tanggung jawab, kekhawatiran yang mendalam dan konflik batin serta 

kondisi sakit yang diderita oleh tenaga kerja (Suma‟mur P.K., 2014:407). 

Kelelahan umum dapat terlihat pada munculnya sejumlah keluhan yang berupa 

perasaan lamban dan keengganan untuk melakukan aktivitas (A.M. Sugeng 

Budiono, dkk., 2003:86).  

2.1.3.3 Aspek Kelelahan Kronis 

     Gejala psikis pada penderita kelelahan kronis adalah perbuatan penderita yang 

antisosial sehingga tidak cocok dan menimbulkan sengketa dengan orang sekitar, 

pada penderita terjadi depresi, berkurangnya tenaga fisik dan energi mental 

kejiwaan serta hilangnya inisiatif. Gejala psikis demikian sering disertai kelainan 

psikosomatis seperti sakit kepala yang tanpa adanya penyebab, organis, vertigo, 

gangguan pencernaan, sukar atau tidak dapat tidur dan lain-lain. Kelelahan kronis 
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cenderung menyebabkan meningkatkan absen terutama mangkir kerja 

mengakibatkan tingginya angka sakit pada tenaga kerja individual dan kelompok 

yang menderita kelelahan kronis (Suma‟mur P.K., 2014:410). 

2.1.3.4 Aspek Kelelahan Klinis 

       Kelelahan klinis terutama terjadi pada mereka yang mengalami konflik 

mental yang berskala berat atau kesulitan psikologis yang tidak mudah dicari jalan 

keluarnya. Sikap negatif terhadap pekerjaan, perasaan tidak suka kepada atasan 

atau teman kerja serta lingkungan kerja yang buruk mungkin menjadi faktor 

penting sebagai penyebab ataupun akibat dari suatu kelelahan kronis. Dengan 

menderita kelelahan kronis, sumber daya manusia baik dari unsur manajemen 

maupun dari unsur pekerja dapat menjadi sumber permasalahan (trouble maker) 

di perusahaan ataupun kantor (Suma‟mur P.K., 2014:410). 

       Disamping kelelahan yang murni merupakan kelelahan otot, beberapa jenis 

kelelahan fisik secara umum dapat dikelompokkan enam, yaitu: 

1. Kelelahan penglihatan, muncul dari terlalu letihnya mata. 

2. Kelelahan seluruh tubuh, sebagai akibat terlampau besarnya beban fisik bagi 

seluruh organ tubuh. 

3. Kelelahan mental, penyebabnya dipicu oleh pekerjaan yang bersifat mental dan 

intelektual. 

4. Kelelahan saraf, disebabkan oleh terlalu tertekannya salah satu bagian dari 

sistem psikomotorik. 

5. Terlalu monotonnya pekerjaan dan suasana sekitarnya 

6. Kelelahan kronis, sebagai akibat terjadinya akumulasi efek kelelahan pada 

jangka waktu yang panjang. 
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Kelelahan siklus hidup, sebagai bagian dari irama hidup siang dan malam serta 

pertukaran periode tidur (A.M. Sugeng Budiono, dkk., 2003:86). 

       Ada beberapa macam kelelahan yang diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Lelah otot, yang diindikasikan dengan munculnya gejala kesakitan ketika otot 

harus menerima beban berlebihan. 

2. Lelah visual, yaitu lelah yang diakibatkan ketegangan yang terjadi pada organ 

visual (mata) yang terkonsentrasi secara terus menerus pada suatu obyek. 

3. Lelah mental, yaitu kelelahan yang datang melalui kerja mental seperti 

berpikir, yang sering juga disebut sebagai lelah otak. 

4. Lelah monotonis, yaitu kelelahan yang disebabkan oleh aktivitas kerja yang 

bersifat rutin, monoton, ataupun lingkungan kerja yang menjemukan 

(Soedirman dan Suma‟mur P.K., 2014:151). 

       Berdasarkan waktu terjadinya, kelelahan terbagi menjadi dua macam yaitu 

kelelahan akut, terutama disebabkan oleh kerja suatu organ atau seluruh tubuh 

secara berlebihan. Kelelahan kerja kronis, terjadi bila kelelahan berlangsung 

setiap hari dan berkepanjangan. Dalam hal ini kelelahan berlanjut bahkan telah 

terjadi sebelum memulai suatu pekerjaan. 

       Berdasarkan penyebabnya kelelahan ada dua macam yaitu kelelahan 

fisiologis dan kelelahan psikologis. Kelelahan fisiologis disebabkan oleh faktor 

fisik ditempat kerja antara lain oleh suhu dan kebisingan. Kelelahan psikologis 

adalah kelelahan yang disebabkan oleh faktor psikologis. David el. al. dalam 

bukunya  Lientje Setyawati K.M. (2011:26), menyebutkan bahwa ada tiga macam 

penyebab kelelahan kerja yaitu oleh faktor fisik di pekerjaan, faktor psikologis 

dan faktor sosial. 
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2.1.4 Gejala Kelelahan 

       Kelelahan yang dirasakan seseorang sulit untuk diidentifikasi secara jelas. 

Pelaksanaan kerja dapat mengevaluasi tingkat kelelahan. Kelelahan dapat dilihat 

melalui indikasi berikut ini: 

1. Perhatian tenaga kerja terhadap sesuatu dalam kerja menurun. 

2. Perasaan berat di kepala, menjadi lelah seluruh badan, menguap dan pikiran 

merasa kacau. 

3. Kaki terasa berat, mata terasa berat, kaku dan canggung dalam gerakan, tidak 

seimbang serta dalam berdiri terasa berbaring. 

4. Merasa susah berpikir, menjadi gugup, tidak dapat berkonsentrasi, dan tidak 

dapat mempunyai perhatian terhadap sesuatu. 

5. Cenderung lupa, kurang kepercayaan, cemas terdapat sesuatu, tidak dapat 

mengontrol sikap, dan tidak tekun dalam pekerjaan. 

6. Sakit kekakuan bahu, nyeri di pinggang, pernapasan terasa tertekan, suara 

serak, haus, dan terasa pening. 

7. Spasme kelopak mata, tremor pada anggota badan, dan merasa badan kurang 

sehat (Soedirman dan Suma‟mur P.K., 2014:152). 

       Gambaran mengenai gejala kelelahan (fatigue symptoms) secara subyektif dan 

obyektif, yaitu (1) perasaan lesu, mengantuk dan pusing, (2) tidak atau kurang 

mampu berkonsentrasi, (3) berkurangnya tingkat kewaspadaan, (4) persepsi yang 

buruk dan lambat, (5) tidak ada atau berkurangnya gairah untuk bekerja, (6) 

menurunnya kinerja jasmani dan rohani. Beberapa gejala ini dapat menyebabkan 

penurunan efisiensi dan efektivitas kerja fisik dan mental. Sejumlah gejala 

tersebut manifestasinya timbul berupa keluhan oleh tenaga kerja dan seringnya 

tenaga kerja tidak masuk kerja (A.M. Sugeng Budiono, dkk., 2003:88). 
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       Kelelahan yang disebabkan oleh sejumlah faktor yang berlangsung secara 

terus-menerus dan terakumulasi, akan mengakibatkan apa yang disebut dengan 

lelah kronis. Gejala yang tampak jelas akibat lelah kronis dapat ditandai seperti 

meningkatnya emosi dan rasa jengkel sehingga orang menjadi kurang toleran atau 

asosial terhadap orang lain, munculnya sikap apatis terhadap pekerjaan, dan 

depresi yang berat (Soedirman dan Suma‟mur P.K., 2014:151). Berikut daftar 

gejala atau perasaan yang ada hubungannya dengan kelelahan (Tabel 2.2). 

Tabel 2.2: Daftar Gejala Kelelahan 

NO. GEJALA GAMBARAN 

(1) (2) (3) 

1. Perasaan berat di kepala Menunjukkan 

melemahnya kegiatan 2. Menjadi lelah seluruh badan 

3. Kaki merasa berat 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Menguap 

Mengantuk 

Merasa kacau pikiran 

Merasa berat pada mata 

Kaku dan canggung dalam gerakan 

Tidak seimbang dalam berdiri 

Merasa ingin berbaring 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

 

16. 

17. 

Merasa susah berpikir 

Lelah berbicara 

Gugup 

Tidak dapat berkonsentrasi 

Tidak dapat memfokuskan perhatian terhadap 

sesuatu 

Cenderung untuk lupa 

Kurang kepercayaan diri 

Menunjukkan 

melemahnya motivasi 
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Lanjutan (Tabel 2.2) 

(1) (2) (3) 

18. 

19. 

20. 

Cemas terhadap sesuatu 

Tidak dapat mengontrol sikap 

Tidak dapat tekun dalam melakukan 

pekerjaan 

 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Sakit kepala 

Bahu terasa kaku 

Merasa nyeri di punggung 

Merasa pernafasan tertekan 

Kelelahan fisik sebagai  

akibat dari keadaan 

umum yang melelahkan 

Merasa haus 

26. Suara serak 

27. Merasa pening 

28. Spasme kelopak mata 

29. Tremor pada anggota badan 

30. Merasa kurang sehat 

Sumber: (Suma‟mur P.K., 2014:408). 

       Kelelahan kerja pada umumnya dikeluhkan sebagai kelelahan dalam sikap, 

orientasi, dan penyesuaian pekerja yang mengalami kelelahan kerja. Glimer dan 

Cameron, menyebutkan bahwa gejala kelelahan kerja, yaitu: 

1. Penurunan kesiagaan dan perhatian, penurunan dan hambatan persepsi, berpikir 

atau perbuatan antisosial, tidak cocok dengan lingkungan, depresi, kurang 

tenaga, dan kehilangan inisiatif. 

2. Gejala umum adalah sakit kepala, vertigo, gangguan fungsi paru dan jantung, 

kehilangan nafsu makan serta gangguan pencernaan (Lientje Setyawati K.M., 

2011:27). 
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2.1.5 Dampak Kelelahan 

       Kelelahan kerja dapat menimbulkan beberapa keadaan yaitu prestasi kerja 

yang menurun, fungsi fisiologis motorik dan neural yang menurun, badan terasa 

tidak enak dan semangat kerja yang menurun. Perasaan kelelahan kerja cenderung 

meningkatkan terjadinya kecelakaan kerja, sehingga dapat merugikan diri pekerja 

sendiri maupun perusahaannya karena adanya penurunan produktivitas kerja. 

Kelelahan kerja terbukti memberikan kontribusi lebih dari 50% dalam kejadian 

kecelakaan kerja di tempat kerja (Lientje Setyawati K.M., 2011:28). 

2.1.6 Pencegahan Kelelahan 

       Menurut Tarwaka (2014:367), ada berbagai cara mengatasi kelelahan kerja 

yaitu (1) sesuai kapasitas kerja fisik, (2) sesuai kapasitas kerja mental, (3) redesain 

stasiun kerja ergonomis, (4) sikap kerja alamiah, (5) kerja lebih dinamis, (6) kerja 

lebih bervariasi, (7) redesain lingkungan kerja, (8) reorganisasi kerja, (9)  

kebutuhan kalori seimbang, (10) istirahat setiap dua jam kerja dengan sedikit 

kudapan. 

       Pencegahan dan cara mengatasi memburuknya kondisi kerja akibat faktor 

kelelahan pada tenaga kerja ada beberapa cara, yaitu: 

1. Memperkenalkan perubahan pada rancangan produk (bila perusahaan 

menghasilkan produk barang). 

2. Merubah metode kerja menjadi lebih efisien dan efektif. 

3. Menerapkan penggunaan peralatan dan piranti kerja yang memenuhi standar 

ergonomis. 

4. Menjadwalkan waktu istirahat yang cukup bagi seorang tenaga kerja. 

5. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman bagi 

tanaga kerja. 
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6. Melakukan pengujian dan evaluasi kinerja tenaga kerja secara periodik unutk 

mendeteksi indikasi kelelahan secara lebih dini dan menemukan solusi yang 

tepat. 

7. Menerapkan sasaran produktivitas kerja berdasarkan pendekatan manusiawi 

dan fleksibilitas yang tinggi (A.M. Sugeng Budiono, dkk., 2003:91). 

       Kelelahan dapat dikurangi bahkan ditiadakan dengan pendekatan berbagai 

cara yang ditujukan kepada aneka hal yang bersifat umum dan pengelolaan 

kondisi pekerjaan dan lingkungan kerja di tempat kerja. Misalnya dengan 

menerapkan jam kerja dan waktu istirahat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

pengaturan cuti yang tepat, penyelenggaraan tempat istirahat yang memperhatikan 

kesegaran fisik dan keharmonisan mental pksikologis, pemanfaatan masa libur 

dan peluang untuk rekreasi dan lain-lain. Penerapan ergonomi yang berkaitan 

dengan perlengkapan dan peralatan kerja, cara kerja serta pengelolaan lingkungan 

kerja yang memenuhi persyaratan fisiologi dan psikologi kerja merupakan upaya 

yang sangat membantu mencegah timbulnya kelelahan. Selain itu, upaya perlu 

ditujukan kepada pengendalian faktor fisik seperti kebisingan, tekanan panas, 

ventilasi udara ruang kerja dan penerangan serta pencahayaan di tempat kerja 

dengan menggunakan standar yang bukan NAB melainkan standar yang lebih 

memberikan kesejukan bahkan kenyamanan kepada faktor manusia dalam 

melakukan pekerjaannya (Suma‟mur P.K., 2014:410). 

       Monoton dan stres dalam pekerjaan dapat dikurangi dengan dekorasi 

termasuk dekorasi warna pada lingkungan kerja, penggunaan musik saat bekerja 

di tempat kerja dan pemanfaatan waktu istirahat untuk latihan fisik yang sesuai 
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bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan sambil duduk atau penyelenggaraan 

aneka jenis permainan (play) yang dapat menghilangkan kejenuhan akibat 

pekerjaan. Seleksi tenaga kerja yang paling cocok untuk suatu pekerjaan, 

pelatihan ke arah pembentukan keterampilan atas dasar profesionalisme, supervisi 

yang berfungsi pembinaan dengan tujuan pengembangan potensi dan kemajuan 

karier juga memegang peranan penting (Suma‟mur P.K., 2014:411). 

       Problematika kelelahan akhirnya membawa manajemen untuk selalu 

berupaya mencari jalan keluar, karena apabila kelelahan tidak segera ditangani 

secara serius akan menghambat produktivitas kerja dan dapat menyebabkan 

kecelakaan kerja. Adapun upaya untuk mengurangi kelelahan, yaitu: 

1. Konsumsi makanan yang mengandung kalori secukupnya sebagai masukan 

untuk tubuh. 

2. Bekerja menggunakan metode kerja yang baik, misalnya bekerja dengan 

menggunakan prinsip efisien gerakan. 

3. Memperhatikan kemampuan tubuh, artinya mengeluarkan kalori tidak melebihi 

nilai gizi dari pemasukannya dengan memperhatikan batasannya. 

4. Memperhatikan waktu kerja yang teratur, harus dilakukan pengaturan jam 

kerja, waktu istirahat dan sarananya, serta masa libur dan rekreasi. 

5. Mengatur lingkungan fisik sebaik-baiknya, seperti suhu, kelembaban, 

pergantian udara, pencahayaan, kebisingan, getaran, wangi-wangian dan lain-

lain. 

6. Kurangi monotoni kerja, pemberian warna dan dekorasi ruangan kerja, musik 

saat bekerja, waktu olahraga dan lain-lain (Soedirman dan Suma‟mur P.K., 

2014:152). 
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2.1.7 Pengukuran Kelelahan 

Parameter yang pernah diungkapkan beberapa peneliti untuk  mengukur 

kelelahan kerja ada bermacam-macam (Lientje Setyawati K.M., 2011:31), yaitu: 

1. Pengukuran Waktu Reaksi. 

2. Uji Ketuk Jari (Uji Finger-tapping). 

3. Uji Flicker-fusion. 

4. Uji Critical Flicker-fusion. 

5. Uji Bourdon Wiersma. 

6. Skala kelelahan Industrial Fatigue Reseacrch Committee (IFRC). 

7. Pemeriksaan Tremor pada Tangan. 

8. Metode Blink. 

9. Ekskresi katekolamin. 

10. Stroop test. 

11. Kuesioner Alat Ukur Perasaan Kelelahan Kerja (KAUPK2). 

       Penelitian ini menggunakan Kuesioner Alat Ukur Perasaan Kelelahan Kerja 

(KAUPK2), KAUPK2 merupakan suatu alat untuk mengukur indikator perasaan 

kelelahan kerja yang telah di desain oleh Setyawati pada 1994 khusus bagi pekerja 

Indonesia. KAUPK2 ada tiga macam yaitu KAUPK2 I, KAUPK2 II, dan 

KAUPK2 III yang masing-masing terdiri atas 17 butir pernyataan, yang telah 

teruji kesahihan dan kehandalannya untuk mengukur perasaan kelelahan pada 

pekerja yang mengeluh adanya perasaan kelelahan baik pada shift kerja pagi, shift 

kerja siang maupun shift kerja malam. 

       Grandjean, mengelompokkan metode pengukuran kelelahan dalam dua 

kelompok (Tarwaka, 2014:368), yaitu: 
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2.1.7.1 Kualitas dan Kuantitas Kerja 

       Pada metode ini, kualitas digambarkan sebagai suatu jumlah proses kerja 

(waktu yang digunakan dalam setiap item) atau proses operasi yang dilakukan 

setiap unit waktu. Namun banyak faktor yang harus dipertimbangkan seperti 

target produksi, faktor sosial dan perilaku psikologis dalam kerja. Sedangkan 

kuantitas (kerusakan produk, penolakan produk) atau frekuensi kecelakaan dapat 

menggambarkan terjadinya kelelahan, tetapi faktor tersebut bukanlah merupakan 

causal factor. 

2.1.7.2 Uji Psiko-motor (Psychomotor 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 pemanjangan waktu reaksi merupakan petunjuk adanya pelambatan 

pada proses faal saraf dan otot. 

       Menurut Suma‟mur P.K. (2014:407) untuk mengetahui dan menilai kelelahan 

dapat dilakukan pengukuran atau pengujian mengenai (1) waktu reaksi (reaksi 

sederhana atas rangsang tunggal atau reaksi kompleks yang memerlukan 

koordinasi), (2) konsentrasi (pemeriksaan Bourdon Wiersma, uji KLT), (3) uji fusi 

kelipan (Flicker fusion test), dan (4) Elektro-ensefalogram (EEG). Diantara 

sejumlah metode pengukuran terhadap kelelahan yang ada, menurut A.M. Sugeng 

Budiono, dkk. (2003:90), umumnya terbagi dalam enam kelompok yang berbeda 

yaitu (1) kualitas dan kuantitas kinerja, (2) perekaman terhadap kelelahan menurut 
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impresi subyektif, (3) Electro-encephalography (EEG), (4) Flicker Fusion Eyes 

(mengukur frekuensi subyektif kedipan mata), (5) pengujian psikomotorik, dan (6) 

pengujian mental. 

       Bentuk pengukuran dengan menggunakan metode tersebut seringkali 

dilakukan sebelum, selama dan sesudah melakukan aktivitas suatu pekerjaan dan 

sumber  kelelahan dapat disimpulkan dari hasil pengujian tersebut (A.M. Sugeng 

Budiono, dkk., 2003:90). 

2.2 Lama Kerja 

       Waktu kerja bagi seseorang menentukan kesehatan yang bersangkutan, 

efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerjanya. Aspek terpenting dalam hal 

waktu kerja meliputi (1) lamanya seseorang mampu bekerja dengan baik, (2) 

hubungan antara waktu kerja dengan istirahat, (3) waktu bekerja sehari menurut 

periode waktu yang meliputi pagi, siang, sore dan malam hari (Suma‟mur P.K., 

2014:363). 

       Lamanya seseorang bekerja dengan baik dalam sehari pada umumnya 6-10 

jam. Sisanya 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 P.K., 2014:411). 

       Dalam seminggu seseorang biasanya dapat bekerja dengan baik selama 40-50 

jam. Lebih dari itu, kemungkinan besar untuk timbulnya hal yang negatif bagi 
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tenaga kerja yang bersangkutan dan pekerjaannya itu sendiri. Semakin panjang 

waktu kerja dalam seminggu, semakin besar kecenderungan terjadinya hal yang 

tidak diinginkan. Jumlah jam dalam seminggu dapat dibuat empat atau lima hari 

kerja tergantung kepada berbagai faktor, namun fakta menunjukkan bekerja lima 

hari atau 40 jam kerja seminggu adalah peraturan yang berlaku dan semakin 

diterapkan dimanapun (John Ridley, 2008:76). 

       Pekerjaan berat ditandai dengan pengerahan tenaga fisik dan juga 

kemampuan mental yang besar dengan pemakaian energi berskala besar pula 

dalam waktu yang relatif pendek atau pendek sekali. Otot, sistem kardiovaskuler, 

paru dan lainnya harus bekerja sangat berat. Sebagai konsekuensinya, pekerjaan 

dengan beban berat tidak bisa secara terus menerus dilakukan sebagaimana halnya 

pekerjaan yang biasa saja, melainkan perlu istirahat pendek setiap selesai 

melakukan aktivitas kerja yang berat. Pengaturan ritme kerja antara pelaksanaan 

kerja yang berat dan istirahat pendek yang memadai diatur dan diprogram dalam 

pengorganisasian cara kerja yang baik, yaitu selalu diberikan kesempatan kepada 

tubuh untuk senantiasa pulih kembali setelah memikul suatu beban pekerjaan agar 

pelaksanaan kerja berlangsung selama jam kerja menurut ketentuan yang berlaku. 

Misalnya setelah memikul beban 50 kg sejauh 10 meter, kepada tenaga kerja 

sebaiknya diberi kesempatan beberapa menit untuk istirahat (Suma‟mur P.K., 

2014:412). 

       Penentuan lamanya tenaga kerja bekerja dengan tingkat pengerahan tenaga, 

perlu diperhatikan kenyataan bahwa pengerahan tenaga maksimal dengan seluruh 

kapasitas aerobik dapat berlangsung hanya selama empat menit, pengerahan 

tenaga dengan 1/3 x kapasitas aerobik dapat berlangsung 480 menit (8 jam). 

Waktu pemulihan yang menunjukkan lamanya waktu yang diperlukan untuk 

beristirahat (Lientje Setyawati K.M., 2011:45). 
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      Bekerja yang dilakukan dengan pengaturan istirahat yang tepat, misalnya 

pekerjaan dengan pengerahan energi 8,5 kilo kalori per menit selama 20 menit 

yang diikuti istirahat 20 menit (1,5 kilo kalori per menit) sangat lebih baik bila 

dibandingkan dengan 80 menit bekerja yang diikuti oleh 80 menit istirahat 

mengingat pada pola kerja yang disebut terdahulu tidak terjadi akumulasi 

kelelahan dan juga dapat dicegah meningkatnya efek tekanan panas sebagai 

metabolisme tubuh (Suma‟mur P.K., 2014:412). 

       Dalam hal periode waktu kerja siang atau malam, terdapat sistem kerja 

bergilir, masalah yang sering timbul terutama pada kerja malam. Sehubungan 

dengan kerja malam dapat dikemukakan hal bahwa irama faal manusia sedikit 

atau banyak terganggu oleh sistem kerja malam tidur siang. Fungsi fisiologis 

tenaga kerja tidak dapat disesuaikan sepenuhnya dengan irama kerja demikian. 

Hal ini mudah dibuktikan dari pengukuran suhu badan, nadi, tekanan darah, dan 

lain-lain dari orang yang bekerja malam dibandingkan dengan keadaan waktu 

bekerja siang hari. Demikian pula metabolisme tubuh tidak sepenuhnya dapat, 

bahkan banyak yang sama sekali tidak dapat diadaptasikan dengan kerja malam 

tidur siang. Keseimbangan elektrolit, kadar albumin dan klorida darah dapat 

menyesuaikan diri dengan keperluan kerja malam tidur siang, tetapi pertukaran zat 

seperti kalium, sulfur, fosfor, mangan dan lain-lain sangat kukuh terikat pada sel 

jaringan tubuh, sehingga dengan pergantian waktu kerja siang oleh malam tidak 

dapat dipengaruhi untuk melakukan penyesuaian. Metabolisme zat terakhir tidak 

dapat diserasikan dengan keperluan kerja malam (Lientje Setyawati K.M., 

2011:45). 



 
 
 
 

41 

 

 
 

       Kelelahan pada kerja malam relatif sangat besar. Penyebabnya antara lain 

adalah faktor faal dan metabolisme yang tidak dapat diserasikan. Sebab penting 

lainnya adalah sangat kuatnya kerja saraf parasimpatis dibanding dengan 

persarafan simpatis pada malam hari. Padahal seharusnya untuk bekerja, 

bekerjanya saraf simpatis harus melebihi kekuatan parasimpatis (Lientje 

Setyawati K.M., 2011:29). 

       Jumlah jam kerja yang dipakai untuk tidur bagi pekerja malam pada siang 

harinya relatif jauh lebih dari seharusnya, dikarenakan gangguan suasana siang 

hari seperti kebisingan, suhu, keadaan terang dan lain-lain dan oleh karena 

kebutuhan badan yang tidak dapat diubah seluruhnya menurut kebutuhan yaitu 

terbangun oleh dorongan lapar atau buang air kecil yang relatif banyak pada siang 

hari. Juga aktivitas dalam keluarga atau masyarakat menjadi penyebab kurangnya 

tidur pada siang hari padahal sangat penting artinya bagi tenaga kerja yang 

bekerja malam hari (John Ridley, 2008:75). 

       Alat pencernaan biasanya tidak berfungsi normal pada kerja malam tidur 

siang. Jumlah makanan yang dikonsumsi dan penyediaan kalori relatif lebih 

sedikit pada tenaga kerja yang bekerja malam hari, sedangkan pencernaan pada 

tenaga kerja dimaksud kurang bekerja dari semestinya. Kurangnya tidur dan 

kurang berfungsinya alat pencernaan berakibat pada penurunan berat badan 

(Suma‟mur P.K., 2014:413). 

       Selain soal biologis dan faal, kerja malam seringkali disertai reaksi psikologis 

sebagai suatu mekanisme defensif bagi perlindungan diri terhadap gangguan 

tubuh akibat ketidakserasian badan kepada pekerjaan malam. Akibat dari itu, 

keluhan atau ketidakpuasan akan ditemukan relatif banyak pada kerja malam. 

Pengaruh bekerja malam tersebut biasanya kumulatif. Makin panjang giliran kerja 
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malam, makin besar efek kerja malam dimaksud kepada tenaga kerja atau 

kelompok tenaga kerja yang bersangkutan (Suma‟mur P.K., 2014:413). 

       Ada beberapa jalan keluar guna memecahkan persoalan kerja malam pada 

sistem bergilir kerja malam tidur siang, yaitu: 

1. Cara kerja tersebut harus diselenggarakan atas pertimbangan yang matang 

menurut urgensi dan juga pengaturannya.  

2. Tidak boleh ditiadakan hari libur bersama (hari Minggu, hari libur nasional 

dan lainnya) oleh karena pengaruh psikologisnya sangat besar. 

3. Sistem tiga gilir dengan menggunakan empat regu (satu regu selalu libur 

sesudah kerja malam). 

4. Waktu gilir kerja sebaiknya pendek (dua sampai beberapa hari) untuk 

mengurangi terjadinya efek kumulatif. 

5. Disediakan timbangan berat badan di tempat kerja, agar sewaktu-waktu 

tenaga kerja dapat menimbang berat badannya.  

6. Pemeriksaan kesehatan bagi tenaga kerja dengan sistem bergilir sebaiknya 

dilakukan tiap enam bulan sekali. 

7. Makanan ekstra sangat membantu dalam memelihara kesehatan tenaga kerja 

yang melakukan pekerjaannya dengan sistem bergilir. 

       Tanpa perhatian yang memadai kerja malam akan bermuara kepada tingkat 

kesehatan, produktivitas dan kepuasan kerja yang rendah. Ketentuan normatif 

mengenai kerja malam termasuk kerja malam tenaga kerja wanita diatur oleh 

peraturan perundang-undangan, ketentuan tersebut wajib dilaksanakan dan 

sifatnya merupakan ketentuan minimum bagi seluruh tempat kerja baik 

perusahaan maupun konstruksi. 
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       Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan pada BAB X tentang Perlindungan, Pengupahan, dan 

Kesejahteraan, menjelaskan tentang pengaturan waktu kerja pekerja pada paragraf 

4 pasal 77, 78 dan 79 (Tabel 2.3). 

Tabel 2.3:Penjelasan Pasal 77, 78, dan 79 UU RI No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan 

Pasal Penjelasan 

(1) (2) 

77. 1. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. 

2. Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: 

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) 

minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) 

minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 

3. Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak 

berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. 

4. Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan 

tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan 

Keputusan Menteri. 

78. 1. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu 

kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus 

memenuhi syarat: 

a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan 

b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 

(tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 

(satu) minggu. 

2. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu 

kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah 

kerja lembur. 

3. Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. 

4. Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan 

Keputusan Menteri. 

79. 1. 1. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada 

pekerja/buruh. 

2. Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

meliputi: 

a. Istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam 

setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan 

waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; 
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Lanjutan (Tabel 2.3) 

(1) (2) 

79. b. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada 

pekerja/buruh. 

c. Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

meliputi: 

a. Istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam 

setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu 

istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; 

b. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 

1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 

1 (satu) minggu; 

 

 

c. Cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja 

setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua 

belas) bulan secara terus menerus; dan  

d. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan 

dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 

(satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 

(enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama 

dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas 

istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan 

dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 

(satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 

(enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama 

dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas 

istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan 

selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) 

tahun. 

d. Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 

atau perjanjian kerja bersama. 

e. Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf 

d hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan 

tertentu. Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 

diatur dengan Keputusan Menteri. 

Sumber: (UU No.13 Tahun 2003, 2014:32). 

2.3 Hubungan antara Lama Kerja dengan Kelelahan 

       Kelelahan kerja merupakan bagian dari permasalahan umum yang sering 

dijumpai pada tenaga kerja. Kelelahan kerja didefinisikan sebagai suatu kondisi 

yang timbul pada setiap individu yang telah tidak sanggup lagi untuk melakukan 



 
 
 
 

45 

 

 
 

aktivitasnya (Soedirman dan Suma‟mur P.K., 2014:150). Istilah kelelahan 

mengarah pada kondisi melemahnya tenaga untuk melakukan suatu kegiatan, 

walaupun ini bukan satu-satunya gejala (A.M. Sugeng Budiono, dkk., 2003:86). 

       Lamanya seseorang bekerja dengan baik dalam sehari pada umumnya 6-10 

jam. Sisanya 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. Dalam seminggu seseorang biasanya dapat bekerja dengan baik 

selama 40-50 jam. Lebih dari itu, kemungkinan besar untuk timbulnya hal yang 

negatif bagi tenaga kerja yang bersangkutan dan pekerjaannya itu sendiri. 

Semakin panjang waktu kerja dalam seminggu, semakin besar kecenderungan 

terjadinya hal yang tidak diinginkan. Jumlah 40 jam (jam kerja) dalam seminggu 

dapat dibuat lima atau empat hari kerja tergantung kepada berbagai faktor, namun 

fakta menunjukkan bekerja lima hari atau 40 jam kerja seminggu adalah peraturan 

yang berlaku dan semakin diterapkan dimanapun (Suma‟mur P.K., 2014:411). 

       Kelelahan dapat disebabkan oleh lama kerja atau waktu yang digunakan 

seorang untuk bekerja dalam sehari. Hal ini terjadi karena adanya Circardium 

rhythm (keadaan alamiah tubuh) yang terganggu seperti tidur, kesiapan untuk 

bekerja, dan banyak proses otonom lainnya yang seharusnya beristirahat pada 

malam hari karena pekerjaan yang menuntut kerja lembur maka proses dalam 

tubuh dipaksa untuk siaga dalam bekerja, hal ini akan meningkatkan asam laktat 

dalam tubuh dan menimbulkan kelelahan kerja. Semakin lama seorang bekerja 
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semakin seorang tersebut mengalami kelelahan tanpa adanya upaya pencegahan 

untuk mengurangi timbulnya kelelahan (Lientje Setyawati K.M., 2011:26). 

2.4 Kerangka Teori 

       Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan kerangka teori penelitian 

berjudul “Hubungan antara Lama Kerja dengan Kelelahan pada Pekerja 

Konstruksi di PT. Nusa Raya Cipta Semarang” (Gambar 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3: Kerangka Teori 

Sumber: (1) A.M. Sugeng Budiono, dkk. (2003); (2) Lientje Setyawati K.M. 

(2011); (3) Soedirman dan Suma‟mur P.K. (2014); (4) Suma‟mur P.K. 

(2014); (5) Tarwaka (2014). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konsep 

       Kerangka konsep penelitian adalah suatu uraian dan visualisasi hubungan 

atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya, atau antara variabel 

yang satu dengan variabel yang lain dari masalah yang ingin diteliti (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2010:83). Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah variabel 

yang saling mempengaruhi. Adapun variabel bebas dari penelitian ini adalah lama 

kerja. Sedangkan variabel terikatnya adalah kelelahan (Gambar 3.1). 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Kerangka Konsep 

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Variabel Bebas (Independent) 

       Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi penyebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependent atau variabel terikat (Sugiyono, 2010:61). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah lama kerja. 

3.2.2 Variabel Terikat (Dependent) 

       Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas atau independent (Sugiyono, 2010:61). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kelelahan.  
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3.3 Hipotesis 

       Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian (Sugiyono, 2010:96). Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Ada 

hubungan antara lama kerja dengan kelelahan pada pekerja proyek di PT. Nusa 

Raya Cipta Semarang.” 

3.4 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

       Agar variabel dapat diukur dengan instrumen atau alat ukur, maka variabel 

harus diberi batasan atau definisi yang operasional atau “definisi operasional 

variabel”. Definisi operasional adalah uraian tentang batasan variabel yang 

dimaksud, atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2010:111). Menurut Sugiyono (2010:133), skala 

pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat 

ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 

kuantitatif (Tabel 3.1).  

Tabel 3.1: Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Cara 

Pengukuran 

Alat 

Pengukuran 

Kategori Skala 

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

1. Lama 

Kerja 

Lama kerja 

adalah 

waktu yang 

digunakan 

seseorang 

bekerja 

dengan baik 

dalam 

sehari 

(Suma‟mur 

P.K., 

2014:411). 

Pengisian 

Kuesioner 

Kuesioner 0. Tidak 

Berisiko: 

≤ 8 jam 

dalam 

sehari 

1. Berisiko:  

> 8 jam 

dalam 

sehari 

(UU No.13, 

2003:18). 

Ordinal 
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Lanjutan (Tabel 3.1) 

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

2. Kelelah- 

an 

Kelelahan 

adalah 

keadaan 

tubuh fisik 

dan mental 

yang 

berbeda, 

tetapi 

semuanya 

berakibat 

kepada 

penurunan 

daya kerja 

dan 

berkurang- 

nya 

ketahanan 

tubuh untuk 

bekerja 

(Suma‟mur 

P.K., 

2014:407). 

Pengukuran 

sebelum 

dan sesudah 

bekerja 

sebanyak 20 

kali. 

Reaction 

Timer 

0. Normal: 

150.0-

240.0 

mili detik 

1. Kelelah-

an Kerja 

Ringan 

(KRR): 

>240.0--

<410.0 

mili 

detik 

2. Kelahan 

Kerja 

Sedang 

(410.0-

<580.0 

mili 

detik 

3. Kelelah-

an Kerja 

Berat 

(KKB): 

>580.00 

mili 

detik 

(Herry K. 

dan Eram 

T.P., 

2005:6). 

Ordinal 

3.5 Jenis dan Rancangan Penelitian        

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian analitik observasional 

dengan pendekatan cross sectional yang menjelaskan hubungan antara variabel 

bebas dan variabel terikat melalui pengujian hipotesis. Survei analitik adalah 

survei atau penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena 

kesehatan itu terjadi, sedangkan cross sectional adalah suatu penelitian untuk 
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mempelajari dinamika korelasi antara faktor risiko dengan efek, dengan cara 

pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (point 

time approach). Tiap subyek penelitian hanya diobservasi sekali saja dan 

pengukuran dilakukan terhadap status karakter atau variabel subyek pada saat 

pemeriksaan (Soekidjo Notoatmodjo, 2010:37).  

3.6 Populasi dan Sampel 

       Populasi dan sampel dalam penelitian ini, yaitu: 

3.6.1 Populasi 

       Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian didapatkan simpulan (Sugiyono, 

2010:297). Populasi merupakan kumpulan semua individu dalam suatu batas 

tertentu (Eko Budiarto, 2001:6). Populasi pada penelitian ini adalah 55 orang. 

3.6.2 Sampel  

       Sampel merupakan sebagian dari populasi (Sugiyono, 2010:297). Sampel 

adalah bagian (subset) dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu hingga 

dianggap mewakili populasinya (Sudigdo Sastroasmoro dan Sofyan Ismael, 

2011:43). Sampel (responden) yang dipilih adalah tenaga kerja bangunan. 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dipilih dengan rumus dari Stanley 

Lemeshow (1990:78), sebagai berikut: 

 

 

Dimana: 
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n = Besar Sampel 

Z
2
 1 -  = Standar deviasi normal untuk 1,96 dengan Convidence Level 95% 

P = Proporsi (0,5) 

d = Derajat kesalahan yang diterima (0,1) 

N = Jumlah populasi 

       Perhitungan sampel penelitian sebagai berikut. 

 

    = 35.2 dibulatkan menjadi 35  

       Berdasarkan hasil perhitungan diatas, didapatkan sampel minimal 35 pekerja 

dengan menggunakan teknik purposive sampling, pemilihan sampel didasarkan 

pada pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri berdasarkan ciri atau 

sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Soekidjo Notoatmodjo, 

2010:124).  

       Cara pemilihan sampel (responden) yaitu dengan dipilih sejumlah 35 sampel 

dari tiga unit bagian kerja (unit bagian kerja gali atau cor, unit bagian kerja besi 

dan unit bagian kerja kayu), kemudian dipilih seperti undian dari masing-masing 

unit bagian kerja. Nama yang keluar dari masing-masing unit bagian kerja akan 

menjadi responden dalam penelitian ini. 

3.7 Sumber Data 

       Sumber data tempat data yang peneliti inginkan (Eko Budiarto, 2001:11). 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh berasal dari dua sumber yaitu: 

3.7.1 Data Primer 

 Data primer yaitu bila pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh 

peneliti terhadap sasaran (Eko Budiarto, 2001:5). Data yang diperoleh dari survei 
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dan pengukuran langsung di lapangan, yaitu data tentang kelelahan dan lama 

kerja. 

3.7.2 Data Sekunder  

 Data sekunder yaitu bila pengumpulan data yang diinginkan diperoleh dari 

orang lain dan tidak dilakukan oleh peneliti sendiri (Eko Budiarto, 2001:5). Data 

sekunder dalam penelitian ini meliputi gambaran umum, jumlah pekerja, dan jenis 

pekerjaan. 

3.8 Instrumen Penelitian 

       Instrumen penelitian adalah perangkat yang akan digunakan untuk 

pengumpulan data. Instrumen penelitian ini dapat berupa: daftar pertanyaan, 

formulir observasi, formulir lain yang berkaitan dengan pencatatan data dan 

sebagainya (Soekidjo Notoatmodjo, 2010:87). Instrumen penelitian yang 

digunakan yaitu: 

3.8.1 Pengukuran 

       Pengukuran dilakukan dengan instrumen yang digunakan untuk mengukur 

kelelahan adalah waktu reaksi (reaction timer) dan disertai lembar data reaction 

timer. 

3.8.2 Kuesioner  

       Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan untuk mengetahui lama kerja 

pekerja atau responden adalah Kuesioner Alat Ukur Perasaan Kelelahan Kerja 

(KAUPK2). Kuesioner ini ditujukan kepada pekerja yang menjadi responden 

dalam penelitian. KAUPK2 telah diuji validitas dan reabilitasnya dengan jumlah 

responden uji coba 20 orang maka memperoleh r tabel 0,444. Hasil uji validitas 

dan reliabilitas KAUPK2 dari 17 item pertanyaan, keseluruhannya dinyatakan 

valid. 
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3.9 Pelaksanaan Pengambilan Data 

       Pelaksanaan pengambilan data dalam penelitian ini antara lain pelaksanaan 

pengukuran dan pengisian kuesioner, yaitu: 

3.9.1 Pelaksanaan Pengukuran 

 Metode pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah pengukuran 

kelelahan pekerja. Persiapan yang perlu diperhatikan sebelum melakukan 

pengukuran kelelahan yaitu meletakkan alat di meja, pemeriksa dan subyek duduk 

berhadapan, jarak maksimal sumber rangsang 0,5 meter, dan pemeriksa 

mengarahkan subyek untuk konsentrasi hanya pada sumber rangsang (tidak boleh 

alat ataupun pemeriksa). Adapun cara kerja dari reaction timer tersebut, yaitu: 

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

2. Hidupkan alat dengan menekan tombol on/off pada on (hidup). 

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

menekan tombol “Nol”. 

4. Pilih rangsang suara atau cahaya yang dikehendaki dengan menekan tombol 

“suara atau cahaya”. 

5. Subyek yang akan diperiksa diminta menekan tombol subyek (kabel hitam) 

dan diminta secepatnya menekan tombol setelah melihat cahaya atau 

mendengar bunyi dari sumber rangsang. 

6. Untuk memberikan rangsang, pemeriksa menekan tombol pemeriksa (kabel 

biru). 

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

menunjukkan angka waktu reaksi dengan “satuan milli detik”. 

8. Pemeriksaan diulangi sampai 20 kali. Data yang dianalisis yaitu skor hasil 10 

kali pengukuran ditengah (5 kali pengukuran awal dan akhir dibuang). 
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9. Setelah selesai pemeriksaan matikan alat dengan menekan tombol “on/off” 

pada off dan lepaskan alat dari sumber tenaga. 

10. Hasil pengukuran dibandingkan dengan standar pengukuran kelelahan (Herry 

Koesyanto dan Eram Tunggul Pawenang, 2005:5). 

3.9.2 Pengisian Kuesioner 

       Pengisian kuesioner dilakukan dengan responden dalam penelitian. Kuesioner 

yang digunakan adalah kuesioner yang berguna untuk mengumpulkan data dan 

untuk memperoleh jawaban yang akurat dari responden (Soekidjo Notoatmodjo, 

2010:153). 

3.10 Prosedur Penelitian 

Penelitian meliputi beberapa tahapan, yang meliputi tahapan persiapan, 

pelaksanaan, dan tahap evaluasi. 

3.10.1 Tahap Persiapan 

Pada tahapan ini peneliti melakukan survei awal untuk mengidentifikasi 

permasalahan yang ada di daerah yang dijadikan tempat penelitian. Menentukan 

besaran populasi dan sampel yang akan diteliti. Kemudian melakukan studi 

pendahuluan melalui observasi dan wawancara kepada responden penelitian agar 

semakin memperkuat permasalahan yang ada. 

3.10.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan yaitu melakukan pengecekan instrumen penelitian, 

kondisi lapangan dan melakukan penelitian di lapangan. 

3.10.3 Tahap Evaluasi 

       Tahap terakhir yang dilakukan adalah evaluasi terhadap serangkaian yang 

telah dilakukan. Saran dan kritik akan secara jelas peneliti tuliskan agar menjadi 

perbaikan untuk penelitian sejenis dan penelitian lain. 
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3.11 Analisis Data 

3.11.1 Pengolahan Data 

       Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah sesuai dengan 

tujuan kerangka konsep penelitian. Pengolahan data menggunakan perangkat 

lunak pengolahan data dengan langkah sebagai berikut: 

3.11.1.1 Editing 

 Proses pemeriksaan data (editing) ialah memeriksa data yang telah 

dikumpulkan, misalnya berupa daftar pertanyaan. Kegiatan yang dilakukan dalam 

pemeriksaan yaitu menjumlah dan melakukan koreksi (Eko Budiarto, 2001:29). 

3.11.1.2 Coding 

Pemberian kode (coding) adalah mengklasifikasikan jawaban dari para 

responden ke dalam beberapa kategori. Biasanya dengan cara memberi tanda atau 

kode berbentuk angka pada setiap jawaban, misalnya jenis kelamin untuk laki-laki 

diberi kode 1 dan perempuan diberi kode 2. 

3.11.1.3 Entry Data 

Tahapan ini yaitu memasukkan data penelitian ke dalam perangkat lunak 

untuk dilakukan pengolahan data sesuai variabel yang sudah ada. 

3.11.1.4 Tabulating  

Penyusunan data (Tabulating) merupakan pengorganisasian data sedemikian 

rupa agar dengan mudah dapat dijumlah, disusun, dan ditata untuk disajikan  dan 

dianalisis (Eko Budiarto, 2001:30).  

Tahapan pengolahan data terakhir yaitu tabulating, mengelompokkan data 

dalam bentuk tabel sesuai tujuan penelitian untuk mempermudah pembacaan hasil 

penelitian. 
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3.11.2 Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian (Soekidjo Notoatmodjo, 2010:182). 

Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan lama kerja dengan kelelahan 

bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentase variabel yang diteliti. 

3.11.3 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan 

atau berkorelasi dengan pengujian statistik (Soekidjo Notoatmodjo, 2010:183). 

Analisis bivariat dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan dua 

variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat, dalam hal ini lama kerja yang 

berhubungan dengan kelelahan. Uji statistik yang dilakukan dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan jenis skala datanya. Untuk melakukan analisis bivariat ini 

digunakan perangkat lunak pengolahan data. 

Uji statistik dalam penelitian ini adalah uji chi square, karena jenis 

hipotesisnya adalah hipotesis asosiasi yang akan menjawab apakah terdapat 

hubungan antara dua variabel dengan skala pengukuran variabel kategorik dan 

data tidak berpasangan. Kriteria hubungan berdasarkan nilai p value (probabilitas) 

yang dihasilkan dibandingkan dengan nilai kemaknaan yaitu jika p value > 0,05 

maka Ho diterima, Ha ditolak dan jika p value < 0,05 maka Ho ditolak, Ha 

diterima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitiaan 

       Penelitian ini dilakukan di Jalan Pemuda No. 150 Semarang, tepatnya berada 

di atas bangunan Duta Pertiwi (DP) Mall. Kontraktor pelaksana proyek tersebut 

adalah PT. Nusa Raya Cipta. Lokasi kantor PT. Nusa Raya Cipta cabang 

Semarang terletak di Jalan Brigjen S. Sudiarto No. 516 Semarang. Salah satu 

proyek yang sedang dikerjakan adalah proyek pembangunan hotel dengan 6 lantai. 

Jumlah pekerja saat ini sebanyak 55 pekerja yang terdiri dari tiga unit kerja yaitu 

antara lain unit kerja bagian finishing, batu dan cor. Waktu kerja pekerja dari hari 

Senin sampai hari Minggu dengan jam kerja pukul 08.00-16.00 WIB dan pukul 

08.00-22.00 WIB, sedangkan waktu istirahat pekerja dua kali dalam sehari yaitu 

pukul 12.00-13.00 WIB dan pukul 17.30-18.30 WIB. 

       Penelitian ini berjudul Hubungan antara Lama Kerja dengan Kelelahan pada 

Pekerja Konstruksi di PT. Nusa Raya Cipta Semarang, dengan jumlah responden 

sebanyak 35 pekerja dan semua responden berjenis kelamin laki-laki. Pengukuran 

kelelahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengukur kelelahan yang 

bersifat fisik pada pekerja dengan menggunakan alat ukur reaction timer serta 

kelelahan psikis atau perasaan lelah pada pekerja pabrik dengan menggunakan 

alat ukur kelelahan perasaan kelelahan (KAUPK2). 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Karakteristik Responden 

4.2.1.1 Usia 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dihasilkan distribusi usia 

pada pekerja proyek pembangunan DP Mall Hotel PT. Nusa Raya Cipta Semarang 

(Tabel 4.1). 
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Tabel 4.1: Karakteristik Usia 

No Usia (th) Frekuensi Prosentase (%) 

1. <20 5 14,29 

2. 20-30 16 45,71 

3. 31-40 11 31,43 

4. 41-50 1 2,86 

5. >50 2 5,71 

 Jumlah 35 100 
  

        Berdasarkan tabel 4.1 diketahui distribusi responden menurut usia yaitu, 

rentang usia <20 tahun sebanyak 5 pekerja prosentase 14,29%, rentang usia yang 

paling banyak adalah rentang usia 20-30 tahun sebanyak 16 pekerja dengan 

prosentase 45,71%, kemudian rentang usia 31-40 tahun sebanyak 11 pekerja 

dengan prosentase 31,43% dan paling sedikit pada rentang 41-50 tahun sebanyak 

1 pekerja dengan prosentase 2,86%, serta pada rentang usia >50 tahun sebanyak 2 

orang dengan prosentase 5,71%. 

4.2.1.2 Unit Kerja 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dihasilkan distribusi unit 

kerja pada Pekerja Proyek Pembangunan DP Mall Hotel Semarang (Tabel 4.2). 

Tabel 4.2: Karakteristik Unit Kerja 

No. Unit Kerja Frekuensi Prosentase (%) 

1. Finishing 16 45,71 

2. Cor 8 22,86 

3. Batu 11 31,43 

 Jumlah 35 100 

       Berdasarkan tabel 4.2 diketahui distribusi responden menurut unit kerja yaitu 

pada unit kerja bagian finishing terdapat 16 pekerja dengan prosentase 45,71%, 

pada unit kerja bagian cor terdapat 8 pekerja dengan prosentase 22,86% dan pada 

unit kerja bagian batu terdapat 11 pekerja dengan prosentase 31,43%. 
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4.2.1.3 Masa Kerja 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dihasilkan distribusi masa 

kerja pada pekerja proyek pembangunan DP Mall Hotel Semarang (Tabel 4.3). 

Tabel 4.3: Karakteristik Masa Kerja 

No Masa Kerja (th) Frekuensi Prosentase (%) 

1. <1 9 25,71 

2. 1-5 17 48,57 

3. 6-10 7 20 

4. >10 2 5,72 

 Jumlah 35 100 

       Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa responden yang mempunyai masa 

kerja <1 tahun berjumlah 9 responden dengan prosentase 25,71%, responden 

dengan masa kerja 1-5 tahun berjumlah 17 responden dengan prosentase 48,57%, 

responden dengan masa kerja 6-10 tahun berjumlah 7 responden dengan 

prosentase 20%, dan responden dengan masa kerja >10 tahun berjumlah 2 

responden dengan prosentase 5,72%. 

4.2.1.4 Waktu Istirahat 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dihasilkan distribusi waktu 

istirahat pada pekerja proyek pembangunan DP Mall Hotel Semarang (Tabel 4.4). 

Tabel 4.4: Karakteristik Waktu Istirahat 

No Waktu istirahat (jam) Frekuensi Prosentase (%) 

1. <1 1 2,86 

2. 1-2 15 42,86 

3. 3-4 13 37,14 

4. >4 6 17,14 

 Jumlah 35 100 

       Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa responden yang mempunyai waktu 

istirahat <1 jam hanya 1 responden dengan prosentase 2,86%, responden yang 

waktu istirahatnya 1-2 jam sebanyak 15 responden dengan prosentase 42,86%, 
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responden yang waktu istirahatnya 3-4 jam sebanyak 13 dengan prosentase 

37,14%, sedangkan responden yang waktu istirahatnya >4 jam sebanyak 6 

responden dengan prosentase 17,14%.  

4.2.1.5 Perasaan Kelelahan Kerja 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dihasilkan distribusi 

perasaan kelelahan kerja pada pekerja proyek pembangunan DP Mall Hotel 

Semarang (Tabel 4.5). 

Tabel 4.5: Karakteristik Perasaan Kelelahan Kerja 

No Tingkat Kelelahan Frekuensi Prosentase (%) 

1. Sering mengalami perasaan lelah 26 74,29 

2. Jarang mengalami perasaan lelah 9 25,71 

3. Tidak pernah mengalami perasaan lelah. 0 0 

 Jumlah 35 100 

 

       Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa responden yang mempunyai perasaan 

kelelahan kerja kategori responden yang sering mengalami perasaan lelah 

sebanyak 26 responden dengan prosentase 74,29%, sedangkan kategori responden 

yang jarang mengalami perasaan lelah sebanyak 9 dengan prosentase 25,71%. 

4.2.1.6 Kondisi Kesehatan  

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dihasilkan distribusi 

kondisi kesehatan responden dalam satu minggu terakhir pada pekerja proyek 

pembangunan DP Mall Hotel PT. Nusa Raya Cipta Semarang (Tabel 4.6). 

Tabel 4.6: Karakteristik Kondisi Kesehatan 

No Kondisi Kesehatan Frekuensi Prosentase (%) 

1. Baik 21 60% 

2. Kurang Baik 14 40% 

 Jumlah 35 100 
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       Berdasarkan  tabel 4.6 diketahui bahwa responden yang mempunyai kondisi 

kesehatan baik sebanyak 21 responden dengan prosentase 60%, sedangkan 

responden yang mempunyai kondisi kesehatan kurang baik sebanyak 14 

responden dengan prosentase 40%. 

4.2.2 Analisis Univariat 

4.2.2.1 Kelelahan Kerja 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil distribusi responden  

yang mengalami kelelahan sebelum bekerja pada pekerja konstruksi di PT. Nusa 

Raya Cipta Semarang menggunakan reaction timer (Tabel 4.7). 

Tabel 4.7: Karakteristik Kelelahan Responden sebelum Bekerja 

No Kategori Kelelahan Frekuensi Prosentase (%) 

1. Normal 10 28,57 

2. Kelelahan Kerja Ringan 25 71,43 

3. Kelelahan Kerja Sedang 0 0 

4. Kelelahan Kerja Berat 0 0 

 Jumlah 35 100 
 
       Berdasarkan tabel 4.7 diketahui distribusi kelelahan responden sebelum 

bekerja yaitu, dari 35 responden terdapat 10 responden atau pekerja normal 

dengan prosentase 28,57%, sedangkan 25 responden atau pekerja lainnya 

mengalami kelelahan kerja ringan dengan prosentase 71,43%.  

       Hasil penelitian yang telah dilakukan pada pekerja konstruksi di PT. Nusa 

Raya Cipta Semarang, didapat distribusi responden yang mengalami kelelahan 

setelah bekerja menggunakan reaction timer (Tabel 4.8). 

Tabel 4.8: Karakteristik Kelelahan Responden setelah Bekerja 

No Kategori Kelelahan Frekuensi Prosentase (%) 

1. Normal 0 0 

2. Kelelahan Kerja Ringan 4 11,43 

3. Kelelahan Kerja Sedang 15 42,86 

4. Kelelahan Kerja Berat 16 45,71 

 Jumlah 35 100 
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       Berdasarkan tabel 4.8 diketahui distribusi responden yang mengalami 

kelelahan kerja setelah bekerja, yaitu dari 35 responden terdapat 4 responden 

mengalami kelelahan kerja ringan dengan prosentase 11,43%, 15 responden 

mengalami kelelahan kerja sedang dengan prosentase 42,86%, dan 16 responden 

mengalami kelelahan kerja berat dengan prosentase 45,71%. 

4.2.2.2 Lama Kerja 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dihasilkan distribusi lama 

kerja pada pekerja proyek pembangunan DP Mall Hotel Semarang (Tabel 4.9). 

Tabel 4.9: Karakteristik Lama Kerja 

No Lama Kerja (jam) Frekuensi Prosentase (%) 

1. ≤8 11 31,43 

2. >8 24 68,57 

 Jumlah 35 100 

 

       Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa responden yang mempunyai lama 

kerja ≤8 jam dalam sehari sebanyak 11 responden dengan prosentase 31,43%, 

sedangkan responden yang mempunyai lama kerja >8 jam dalam sehari sebanyak 

24 responden dengan prosentase 68,57%. 

4.2.3 Analisis Bivariat 

       Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian hubungan antara lama kerja 

dengan kelelahan dapat dilihat pada tabulasi silang (Tabel 4.10). 

Tabel 4.10: Tabulasi Silang Lama Kerja dengan Kelelahan 

Lama 

Kerja 

Kelelahan Kerja   

Α Ρ Cc 
Kelelahan  

Kerja Ringan 

Kelelahan  

Kerja Sedang 

Kelelahan Kerja 

Berat 

Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase 

Berisiko 0 0% 8 33,3% 16 66,7% 

0,05 0,002 0,579 Tidak 

Berisiko 

4 36,4% 7 63,6% 0 0% 

Total  4 36,4% 15 96,9% 16 66,7%    
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       Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 24 responden yang 

memiliki jam kerja yang berisiko mengalami kelelahan terdapat 8 responden yang 

mengalami kelelahan kerja sedang dengan  prosentase sebesar 33,3% dan 16 

responden mengalami kelelahan kerja berat dengan prosentase sebesar 66,7%, 

sedangkan 13 responden yang memiliki jam kerja tidak berisiko mengalami 

kelelahan terdapat 4 responden mengalami kelelahan kerja ringan dengan 

prosentase sebesar 36,4% dan 7 responden mengalami kelelahan kerja sedang 

dengan prosentase sebesar 63,6%. 

       Hasil analisis dengan menggunakan uji alternatif yaitu kolmogorov-smirnov 

dan diperoleh nilai p value 0,002 (<0,05) sehingga Ho ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara lama kerja dengan kelelahan pada 

pekerja konstruksi di PT. Nusa Raya Cipta Semarang. Berdasarkan pembacaan 

pada tabel symmetric measure didapatkan nilai Contingency Coefficient (CC) 

sebesar 0,579. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang cukup kuat 

antara lama kerja dengan kelelahan pada pekerja konstruksi di PT. Nusa Raya 

Cipta Semarang. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Karakteristik Responden 

5.1.1 Karakteristik Responden berdasarkan  Usia 

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 35 responden di PT. Nusa 

Raya Cipta proyek DP Mall Hotel Semarang, diketahui bahwa rentang usia <20 

tahun sebanyak 5 pekerja, rentang usia 20-30 tahun sebanyak 16, rentang usia 31-

40 tahun sebanyak 11 pekerja dan rentang usia 41-50 tahun sebanyak 1 pekerja, 

serta pada rentang usia >50 tahun sebanyak 2 pekerja. 

       Proses seseorang menjadi semakin tua akan disertai dengan kurangnya 

kemampuan untuk bekerja oleh karena perubahan pada alat tubuh, sistem 

kardiovaskuler, dan hormonal (Suma‟mur P.K., 1996:52). Bertambahnya umur 

setelah seseorang mencapai puncak kekuatan fisik (25 tahun) akan diikuti 

penurunan VO2 max, ketajaman penglihatan dan pendengaran, kecepatan 

membedakan sesuatu, membuat keputusan, dan kemampuan mengingat jangka 

pendek. Pemberian pekerjaan kepada seseorang harus selalu mempertimbangkan 

pengaruh umur (Tarwaka, 2014:17). 

       Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Aldin (2005), mengatakan bahwa 

keluhan terbesar dirasakan oleh semua pekerja dengan kelompok umur tua (≥30 

tahun) dibandingkan dengan kelompok umur muda (< 30 tahun) setelah bekerja 

dalam sehari. Hasil penelitian lain yang dilakukan Januar Atiqoh, dkk. (2014) juga 

menjelaskan bahwa ada hubungan antara usia dengan kelelahan kerja pada pekerja 

bagian penjahitan CV. Aneka Garment Gunungpati Semarang. 
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5.1.2 Karakteristik Responden berdasarkan  Unit Kerja 

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 35 respoden di PT. Nusa 

Raya Cipta proyek DP Mall Hotel Semarang, terdapat beberapa bagian unit kerja 

pada proyek pembangunan DP Mall Hotel Semarang. Unit kerja tersebut meliputi 

unit kerja bagian cor, unit kerja bagian batu dan unit kerja bagian finishing 

bangunan. Unit kerja bagian finishing terdapat 16 pekerja, pada unit kerja bagian 

cor terdapat 8 pekerja dan pada unit kerja bagian batu terdapat 11 pekerja. Ketiga 

unit kerja di proyek tersebut memiliki pekerjaan yang berbeda, misalnya beban 

kerja yang berbeda, lama kerja yang berbeda, dan sikap kerja yang berbeda. 

Sehingga dapat menimbulkan kelelahan yang berbeda pula dari masing-masing 

unit kerja.  

       Hasil penelitian Dina Lusiana Setyowati, dkk. (2014), menjelaskan bahwa 

beban kerja tidak berhubungan dengan kelelahan kerja (nilai p = 1,000) karena 

pelaksanaan pekerjaan pada saat dilakukan penelitian tidak lebih dari delapan jam, 

namun penelitian lain yang dilakukan oleh Januar Atiqoh, dkk. (2014), 

menjelaskan bahwa bahwa ada hubungan antara beban kerja dengan kelelahan 

kerja. Menurut peneliti, hal tersebut dipengaruhi dari kondisi lingkungan kerja 

fisik dengan intensitas penerangan yang kurang sehingga keluhan lelah pada mata 

akan menambah beban kerja yang dirasakan pekerja, sehingga semakin 

menimbulkan keadaan kelelahan pekerja (Januar Atiqoh, dkk., 2014:7). 

5.1.3 Karakteristik Responden berdasarkan  Masa Kerja 

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 35 responden di PT. Nusa 

Raya Cipta proyek DP Mall Hotel Semarang, responden yang mempunyai masa 

kerja <1 tahun berjumlah 9 responden, responden dengan masa kerja 1-5 tahun 

berjumlah 17 responden, responden dengan masa kerja 6-10 tahun berjumlah 7 

responden dan responden dengan masa kerja >10 tahun berjumlah 2 responden. 
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 Masa kerja sangat berhubungan baik dengan kinerja positif maupun 

negatif, akan menimbulkan pengaruh positif pada kinerja personal karena dengan 

bertambahnya masa kerja maka pengalaman dalam bekerja  semakin bertambah. 

Sebaliknya akan menimbulkan pengaruh negatif apabila semakin bertambahnya 

masa kerja maka akan muncul kebiasaan pada tenaga kerja, seperti tidak 

menggunakan APD dari dulu (Suma‟mur P.K., 2014:45). Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Mauludi (2010) menjelaskan  adanya hubungan masa kerja pekerja 

dengan kelelahan, masa kerja yang lama yaitu lebih dari 10 tahun berhubungan 

dengan terjadinya kelelahan sebesar 52,3%. Selain itu, masa kerja akan 

mempengaruhi stamina tubuh pekerja, sehingga akan menurunkan ketahanan 

tubuh (Tarwaka, 2014:354). 

5.1.4 Karakteristik Responden berdasarkan  Waktu Istirahat 

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 35 responden di PT. Nusa 

Raya Cipta proyek DP Mall Hotel Semarang, responden yang mempunyai waktu 

istirahat <1 jam hanya 1 responden, responden yang waktu istirahatnya 1-2 jam 

sebanyak 15 responden, responden yang waktu istirahatnya 3-4 jam sebanyak 13, 

sedangkan responden yang waktu istirahatnya >4 jam sebanyak 6 responden. 

       Lamanya seseorang bekerja dengan baik dalam sehari pada umumnya 6-10 

jam. Sisanya dipergunakan untuk kehidupan dalam keluarga dan masyarakat, 

istirahat, tidur, dan lain-lain. Dalam sehari ada sekitar 14-18 jam untuk istirahat, 

tidur, keluarga, masyarakat, dan lain-lain (Suma‟mur P.K., 2014:411). Hasil 

penelitian yang dilakukan Mauludi (2010), menjelaskan bahwa jam kerja panjang 

(lebih dari 8 jam/hari) dan dengan jam istirahat yang pendek berhubungan dengan 

terjadinya kelelahan pada pekerja konstruksi PT. Adhi Karya.  
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5.1.5 Karakteristik Responden berdasarkan  Perasaan Kelelahan Kerja 

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 35 responden di PT. Nusa 

Raya Cipta proyek DP Mall Hotel Semarang dengan mengukur perasaan 

kelelahan kerja responden menggunakan KAUPK2 (Kuesioner Alat Ukur 

Perasaan Kelelahan Kerja), didapatkan hasil bahwa responden yang mempunyai 

perasaan kelelahan kerja kategori responden yang jarang mengalami perasaan 

lelah sebanyak 9 responden sedangkan kategori responden yang sering mengalami 

perasaan lelah sebanyak 26 responden. 

       Perasaan lelah yang berkadar tinggi dapat menyebabkan seseorang tidak 

mampu lagi bekerja sehingga berhenti bekerja sebagaimana kelelahan fisiologis 

mengakibatkan tenaga kerja yang bekerja fisik menghentikan kegiatannya oleh 

karena merasa lelah bahkan yang bersangkutan tertidur oleh karena kelelahan. 

Tenaga kerja yang mulai merasa lelah dan dipaksakan untuk terus bekerja, maka 

kelelahan akan semakin bertambah dan kondisi lelah demikian sangat 

mengganggu kelancaran pekerjaan serta berefek buruk kepada tenaga kerja yang 

bersangkutan (Suma‟mur P.K., 1996:274). 

       Faktor psikologis juga dapat menimbulkan timbulnya kelelahan. Seringkali 

pekerja tidak mengerjakan apapun tetapi mereka merasa lelah. Hal tersebut 

disebabkan karena adanya konflik mental yang didasarkan atas pekerjaannya 

sendiri, mungkin kepada teman kerja atau atasannya, kejadian di rumah tangga 

atau dalam pergaulan hidupnya di masyarakat (Suma‟mur P.K., 1996:211). 

5.1.6 Karakteristik Responden berdasarkan  Kondisi Kesehatan 

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 35 responden di PT. Nusa 

Raya Cipta proyek DP Mall Hotel Semarang, responden yang mempunyai kondisi 
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kesehatan baik sebanyak 21 responden, sedangkan responden yang mempunyai 

kondisi kesehatan kurang baik sebanyak 14 responden. 

       Kesegaran jasmani dan rohani adalah penunjang penting produktivitas 

seseorang dalam bekerja. Kesegaran jasmani tidak saja pencerminan kesehatan 

fisik dan mental, tetapi juga gambaran keserasian penyesuaian seseorang dengan 

pekerjaannya, yang banyak dipengaruhi oleh kemampuan, pengalaman, 

pendidikan, dan pengetahuan yang dimilikinya, kondisi kesehatan yang kurang 

baik menyebabkan terjadinya kelelahan yang lebih cepat dibandingkan dengan 

kondisi kesehatan yang baik (Suma‟mur P.K., 1996:50). 

       Keadaan seseorang pada suatu saat tergantung pada hasil kerja antara sistem 

penghambat dan sistem penggerak. Apabila sistem penghambat berada pada posisi 

lebih kuat daripada sistem penggerak, seseorang berada dalam kondisi lelah. 

Sebaliknya, apabila sistem penggerak lebih kuat dari sistem penghambat, maka 

seseorang berada dalam keadaan segar untuk aktif dalam kegiatan termasuk 

bekerja atau dapat diartikan orang tersebut tidak berada dalam kondisi lelah 

(Suma‟mur P.K., 2014:409). 

5.2 Analisis Univariat 

5.2.1 Kelelahan Kerja 

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada responden di proyek 

pembangunan DP Mall Hotel PT. Nusa Raya Cipta Semarang, pengukuran 

kelelahan pada pekerja sebelum bekerja, diketahui bahwa dari 35 responden 

terdapat 10 responden atau pekerja normal dengan prosentase 28,57%, sedangkan 

25 responden atau pekerja lainnya mengalami kelelahan kerja ringan dengan 

prosentase 71,43%. Hasil pengukuran kelelahan pada pekerja setelah bekerja 
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didapatkan bahwa dari 35 responden terdapat 4 responden mengalami kelelahan 

kerja ringan dengan prosentase 11,43%, 15 responden mengalami kelelahan kerja 

sedang dengan prosentase 42,86%, dan 16 responden mengalami kelelahan kerja 

berat dengan prosentase 45,71%.  

        Kelelahan kerja dapat menimbulkan beberapa keadaan yaitu prestasi kerja 

yang menurun, fungsi fisiologis motorik dan neural yang menurun, badan terasa 

tidak enak dan semangat kerja yang menurun. Perasaan kelelahan kerja cenderung 

meningkatkan terjadinya kecelakaan kerja, sehingga dapat merugikan diri pekerja 

sendiri maupun perusahaannya karena adanya penurunan produktivitas kerja. 

Kelelahan kerja terbukti memberikan kontribusi lebih dari 50% dalam kejadian 

kecelakaan kerja di tempat kerja (Lientje Setyawati K.M., 2011:28). 

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden mengalami kelelahan kerja. 

Pekerjaan di bidang konstruksi menuntut para pekerja untuk bekerja keras yang 

tidak jarang melampaui kemampuan alamiah tubuh sehingga dapat menimbulkan 

cidera dan kelelahan (Lientje Setyawati K.M., 2011:30). 

5.2.2 Lama Kerja 

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 35 responden di PT. Nusa 

Raya Cipta proyek DP Mall Hotel Semarang, diketahui bahwa pekerja yang 

mempunyai lama kerja ≤8 jam dalam sehari sebanyak 11 responden dengan 

prosentase 31,43%, sedangkan responden yang mempunyai lama kerja >8 jam 

dalam sehari sebanyak 24 responden dengan prosentase 68,57%. Dari ketiga unit 

kerja, unit kerja bagian finishing bangunan dan cor memiliki jam kerja yang 

berisiko dibanding dengan unit kerja bagian batu. 

       Lamanya seseorang bekerja dengan baik dalam sehari pada umumnya 6-10 

jam. Sisanya dipergunakan untuk kehidupan dalam keluarga dan masyarakat, 

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



 
 
 

   

70 
 

 

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 (John Ridley, 2008:75). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aldin 

(2005), menjelaskan bahwa adanya hubungan yang bermakna antara kejadian 

kelelahan kerja dengan lama kerja pada karyawan PT. Sermani Steel disebabkan 

karena banyak pekerja lembur lebih dari 8 jam/hari kerja sehingga karyawan 

tersebut mengalami kelelahan. Hal ini terjadi karena Circardium rhytm (keadaan 

alamiah tubuh) yang terganggu seperti tidur, kesiapan untuk bekerja, dan banyak 

proses otonom lainnya yang seharusnya beristirahat pada malam hari karena 

pekerjaan yang menuntut kerja lembur maka proses dalam tubuh dipaksa untuk 

siaga dalam bekerja, hal ini akan meningkatkan asam laktat dalam tubuh dan 

menimbulkan kelelahan kerja. 

5.3 Analisis Bivariat 

       Hubungan antara lama kerja dengan kelelahan berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan pada 35 responden di PT. Nusa Raya Cipta proyek DP Mall Hotel 

Semarang, menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara lama kerja dengan 

kelelahan pada pekerja konstruksi di PT. Nusa Raya Cipta Semarang. Hal ini 

berdasarkan pada hasil analisis dengan uji alternatif yaitu uji Kolmogorov-smirnov 

dengan hasil nilai p value 0,002 (<0,05) dan pada tabel symmetric measure 

didapatkan nilai Contingency Coefficient (CC) sebesar 0,579. 

       Semua pekerja mengalami kelelahan diakibatkan karena pekerja memiliki jam 

kerja dalam sehari yang berisiko yaitu >8 jam, walaupun tidak semua pekerja 

memiliki jam kerja yang berisiko akan tetapi pekerja konstruksi melakukan 
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sebagian besar pekerjaan secara manual, berulang-ulang dan terlalu memaksakan 

sikap kerja sehingga mengakibatkan pekerja mudah mengalami kelelahan. 

       Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irma, Syamsiar S. Russeng, dan 

Andi Wahyuni tahun 2014 pada unit produksi Paving Block CV. Sumber Galian 

Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar diketahui bahwa ada hubungan antara 

kelelahan dengan lama kerja dengan p value 0,001 < α 0,05. Hal ini terjadi selain 

karena status gizi pekerja, kondisi kesehatan, kerja statis, faktor psikologis 

maupun faktor lingkungan serta monotonitas kerja atau berulang-ulang dimana 

jam kerja para pekerja kebanyakan 12 jam walaupun ada beberapa reponden yang 

memiliki jam kerja 7 jam, juga karena adanya keadaan alamiah tubuh (Circardium 

rhythm) yang terganggu seperti tidur, kesiapan untuk bekerja, dan banyak proses 

otonom lainnya yang seharusnya beristirahat pada malam hari karena pekerjaan 

yang menuntut kerja lembur maka proses dalam tubuh dipaksa untuk siaga dalam 

bekerja, hal ini akan meningkatkan asam laktat dalam tubuh dan menimbulkan 

kelelahan kerja terutama pekerja yang lembur (A.M. Sugeng Budiono, dkk., 

2003:88). 

5.4 Keterbatasan dan Kelemahan dalam Penelitian 

       Dalam melakukan penelitian ini terdapat keterbatasan dan kelemahan yang 

dialami oleh peneliti, yaitu dalam pengukuran kelelahan tidak di tempat yang 

sesuai ketentuan dalam pengukuran kelelahan dan peneliti tidak meneliti tentang 

masa kerja (berapa tahun pekerja bekerja di bidang konstruksi), beban kerja, dan 

status gizi, sehingga tidak dapat mengetahui hubungan masa kerja, beban kerja, 

dan status gizi kesehatan terhadap kelelahan pekerja dalam penelitian hubungan 

antara lama kerja dan kelelahan ini. 



72 

 

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

       Berdasarkan penelitian tentang hubungan antara lama kerja dengan kelelahan 

pada pekerja konstruksi di PT. Nusa Raya Cipta Semarang diperoleh  simpulan 

bahwa ada hubungan antara lama kerja dengan kelelahan pada pekerja konstruksi 

di PT. Nusa Raya Cipta Semarang. 

6.2 Saran 

       Berdasarkan penelitian tentang hubungan lama kerja dengan kelelahan pada 

pekerja konstruksi di PT. Nusa Raya Cipta Semarang, saran yang dapat diajukan 

adalah sebagai berikut: 

6.2.1 Untuk Pekerja Konstruksi 

       Saran kepada pekerja konstruksi di PT. Nusa Raya Cipta Semarang, yaitu: 

1. Peregangan otot seperti gerakan kepala, tangan, dan kaki di sela-sela pekerjaan 

ataupun saat istirahat, dengan tujuan supaya sirkulasi darah tetap lancar ke 

seluruh anggota tubuh dan tubuh tidak terlalu lama dalam keadaan statis yang 

dapat mengakibatkan pekerja menjadi lebih cepat lelah. 

2. Pemanfaatan waktu istirahat seoptimal mungkin agar kelelahan kerja yang 

dirasakan bisa berkurang. 

6.2.2 Untuk PT. Nusa Raya Cipta 

       Saran kepada PT. Nusa Raya Cipta Semarang, yaitu: 

1. Adanya batasan jam kerja maksimal 8 jam/hari serta mengharuskan pekerja 

untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) di area kerja (proyek). 

2. Adanya program safety morning dan safety talk secara rutin tentang informasi 

mengenai masalah kesehatan kerja terutama lama kerja dan kelelahan. 
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3. Pengadaan olahraga atau senam bersama secara rutin, misalnya satu minggu 

dilakukan olahraga atau senam bersama sekali bertujuan untuk peregangan otot 

diharapkan dapat mencegah dan mengurangi kelelahan kerja pada pekerja 

proyek. 

6.2.3 Untuk Peneliti Selanjutnya 

       Saran kepada peneliti selanjutnya, yaitu: 

1.  Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang kelelahan kerja dengan variabel 

yang berbeda yang juga dapat mempengaruhi tingkat produktivitas kerja. 

2. Penelitian dilakukan dengan metode pengukuran kelelahan yang berbeda 

sehingga diharapkan akan diperoleh perbandingan gambaran kejadian 

kelelahan kerja. 
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Lampiran 1 77 

 

 

KUESIONER PENELITIAN 

KELELAHAN DAN LAMA KERJA PADA PEKERJA PROYEK 

PEMBANGUNAN DP MALL HOTEL DI PT. NUSA RAYA CIPTA 

SEMARANG TAHUN 2015 

 

I. KARAKTERISTIK RESPONDEN 

Nama : 

Usia : 

Unit Kerja :  

II. PERTANYAAN UMUM 

1. Sudah berapa tahun Anda berprofesi sebagai pekerja proyek bangunan? 

a. <1 tahun 

b. 1-5 tahun 

c. 5-10 tahun 

d. >10tahun 

2. Berapa lama Anda bekerja dalam satu hari kerja (tidak termasuk waktu 

istirahat)? ____________ jam. 

3. Dalam satu hari kerja, berapa lama Anda mempunyai waktu istirahat yang 

paling optimal (tanpa atau tidak melakukan aktivitas atau kegiatan 

apapun)? 

a. <1 jam 

b. 1-2 jam 

c. 3-4 jam 

d. >4 jam 



 
 
 
 

 78 

 

 

Lanjutan (Lampiran 1) 

4. Apakah Anda sedang atau pernah mengalami kondisi tubuh yang kurang 

baik (dalam keadaan sakit) dalam satu minggu terakhir ini? 

a. Ya 

b. Tidak 

III. KELELAHAN 

Kuesioner Alat Ukur Perasaan Kelelahan Kerja (KAUPK2) 

1. Apakah anda merasa sukar berpikir? 

a. Ya, sering  b. Ya, jarang  c. Tidak Pernah 

2. Apakah anda merasa lelah berbicara? 

a. Ya, sering  b. Ya, jarang  c. Tidak Pernah 

3. Apakah anda merasa gugup menghadapi sesuatu? 

a. Ya, sering  b. Ya, jarang  c. Tidak Pernah 

4. Apakah anda merasa tidak pernah berkonsentrasi dalam mengerjakan 

sesuatu pekerjaan? 

a. Ya, sering  b. Ya, jarang  c. Tidak Pernah 

5. Apakah anda merasa tidak mempunyai perhatian terhadap sesuatu? 

a. Ya, sering  b. Ya, jarang  c. Tidak Pernah 

6. Apakah anda cenderung lupa terhadap sesuatu? 

a. Ya, sering  b. Ya, jarang  c. Tidak Pernah 

7. Apakah anda merasa kurang percaya terhadap diri sendiri? 

a. Ya, sering  b. Ya, jarang  c. Tidak Pernah 

8. Apakah anda merasa tidak tekun dalam melaksanakan pekerjaan anda? 

a. Ya, sering  b. Ya, jarang  c. Tidak Pernah
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Lanjutan (Lampiran 1) 

9. Apakah anda merasa enggan menatap mata orang lain? 

a. Ya, sering  b. Ya, jarang  c. Tidak Pernah 

10. Apakah anda merasa enggan bekerja dengan cekatan? 

a. Ya, sering  b. Ya, jarang  c. Tidak Pernah 

11. Apakah anda merasa tidak tenang dalam bekerja? 

a. Ya, sering  b. Ya, jarang  c. Tidak Pernah 

12. Apakah anda merasa lelah seluruh tubuh? 

a. Ya, sering  b. Ya, jarang  c. Tidak Pernah 

13. Apakah anda merasa bertindak lamban? 

a. Ya, sering  b. Ya, jarang  c. Tidak Pernah 

14. Apakah anda merasa tidak kuat lagi berjalan? 

a. Ya, sering  b. Ya, jarang  c. Tidak Pernah 

15. Apakah anda merasa sebelum bekerja sudah lelah? 

a. Ya, sering  b. Ya, jarang  c. Tidak Pernah 

16. Apakah anda merasa daya pikir menurun? 

a. Ya, sering  b. Ya, jarang  c. Tidak Pernah 

17. Apakah anda merasa cemas terhadap sesuatu hal? 

a. Ya, sering  b. Ya, jarang  c. Tidak Pernah
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Lanjutan (Lampiran 2)
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Lanjutan (Lampiran 3) 
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PENGUKURAN KELELAHAN SAMPEL 

NO. NAMA 

SEBELUM BEKERJA SETELAH BEKERJA 

RATA-

RATA 

KELELAHAN 

KERJA 

RATA-

RATA 

KELELAHAN 

KERJA 

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

1. Wagimin 108,91 Normal 329,36 Ringan 

2. Junianto 337,05 Ringan 587,11 Berat 

3. Mulyono 295,49 Ringan 585,81 Berat 

4. Ahmad Lazim 269,59 Ringan 600,82 Berat 

5. Munir 221,59 Normal 309,87 Ringan 

6. Iwan 189,2 Normal 367,05 Ringan 

7. Abdul 385,64 Ringan 440,57 Sedang 

8. Tono 241,22 Ringan 628,97 Berat 

9. Slamet 231,5 Normal 393,72 Ringan 

10. Supriyono 331,68 Ringan 436,54 Sedang 

11. Ahmad 276,53 Ringan 446,23 Sedang 

12. Arifin 384,56 Ringan 584,54 Berat 

13. Slamet 399,2 Ringan 583,24 Berat 

14. Roni 221,89 Normal 501,28 Sedang 

15. Agus Lidiarto 225,43 Normal 532,41 Sedang 

16. Khoirullah 228,07 Nnormal 482,32 Sedang 

17. Dani 299,59 Ringan 668,69 Berat 

18. Muqodam 294,49 Ringan 444,31 Sedang 

19. Azis 220,95 Normal 492,86 Sedang 

20. Surip 299,63 Ringan 482,14 Sedang 

21. Udin 253,75 Ringan 624,91 Berat 

22. Somat 247,03 Ringan 701,74 Berat 

23. Santo 272,48 Ringan 603,91 Berat 

24. Dwi Anwar 280,3 Ringan 654,01 Berat 

25. Agus P. 230,75 Normal 546,39 Sedang 

26. Najib 219,19 Normal 579,28 Sedang 
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Lanjutan (Lampiran 4) 

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

27. Fuad 258,07 Ringan 496,49 Sedang 

28. Min 291,89 Ringan 702,11 Berat 

29. Santo  263,12 Ringan 524,65 Sedang 

30. Saleto 334,48 Ringan 555,18 Sedang 

31. Damyo 268,04 Ringan 623,62 Berat 

32. Adi 260,43 Ringan 527,59 Sedang 

33. Darmanto 254,69 Ringan 634,38 Berat 

34. Purwadi 276,5 Ringan 707,22 Berat 

35. Suroso 354,76 Ringan 719,74 Berat 
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REKAPITULASI DATA SAMPEL PENELITIAN 

NO. NAMA 
USIA 

(tahun) 

UNIT 

KERJA 

MASA 

KERJA 

JAM 

KERJA 

ISTIRA-

HAT 

(jam) 

SKOR 

KAUPK

2 

Kategori 

Kelelahan  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Wagimin  35 Batu 6 tahun 7 1-2 26 sering mengalami 

perasaan lelah 

2. Junianto 28 Finishing 5 bulan 12 1-2 14 jarang mengalami 

perasaan lelah 

3. Mulyono  37 Besi 5 bulan 12 1-2 22 sering mengalami 

perasaan lelah 

4. A. Lazim 28 Finishing 10 bulan 12 1-2 11 jarang mengalami 

perasaan lelah 

5. Munir 30 Batu 4 bulan 7 1-2 26 sering mengalami 

perasaan lelah 

6. Iwan 24 Batu 5 bulan 7 3-4 19 sering mengalami 

perasaan lelah 

7. Abdul 25 Besi 5 bulan 12 1-2 11 jarang mengalami 

perasaan lelah 

8. Tono 32 Finishing 3 bulan 12 1-2 19 sering mengalami 

perasaan lelah 

9. Slamet 55 Batu 4 tahun 7 1-2 12 jarang mengalami 

perasaan lelah 

10. Supriyono 17 Finishing 5bulan 12 <1 23 sering mengalami 

perasaan lelah 

11. Ahmad 18 Cor 8 bulan 12 1-2 16 jarang mengalami 

perasaan lelah 

12. Arifin 18 Cor 2 tahun 12 1-2 24 sering mengalami 

perasaan lelah 

13. Slamet 26 Cor 6 tahun 10 1-2 20 sering mengalami 

perasaan lelah 

14. Roni 45 Batu 6 tahun 7 1-2 10 jarang mengalami 

perasaan lelah 

15. Agus L. 24 Batu 1 tahun 7 1-2 19 sering mengalami 

perasaan lelah 

16. Khoirulloh 35 Batu 6 tahun 7 3-4 9 jarang mengalami 

perasaan lelah 

17. Dani 28 Finishing 2 tahun 12 1-2 19 sering mengalami 

perasaan lelah 

18. Muqodam 17 Finishing 6 tahun 12 1-2 12 jarang mengalami 

perasaan lelah 
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Lanjutan (Lampiran 5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

19. Azis 26 Batu 2 tahun 7 3-4 19 sering mengalami 

perasaan lelah 

20. Surip 25 Cor 5 tahun 12 >4 19 sering mengalami 

perasaan lelah 

21. Udin 30 Cor 4 tahun 12 >4 20 sering mengalami 

perasaan lelah 

22. Somat 31 Cor 4 tahun 12 >4 21 sering mengalami 

perasaan lelah 

23. Santo 22 Finishing 1 tahun 12 3-4 18 sering mengalami 

perasaan lelah 

24. Dwi Anwar 35 Besi 2 tahun 12 >4 19 sering mengalami 

perasaan lelah 

25. Agus P. 35 Batu 10 tahun 7 3-4 18 sering mengalami 

perasaan lelah 

26. Najib 20 Batu 4 tahun 7 3-4 21 sering mengalami 

perasaan lelah 

27. Fuad 23 Cor 1 tahun 10 >4 18 sering mengalami 

perasaan lelah 

28. Min 40 Finishing 20 tahun 12 3-4 17 jarang mengalami 

perasaan lelah 

29. Santo 19 Cor 5 tahun 12 3-4 19 sering mengalami 

perasaan lelah 

30. Saleto 25 Batu 2 tahun 7 3-4 19 sering mengalami 

perasaan lelah 

31. Damyo 60 Finishing 15 tahun 11 3-4 18 sering mengalami 

perasaan lelah 

32. Adi 23 Finishing 3 tahun 12 3-4 19 sering mengalami 

perasaan lelah 

33. Darmanto 40 Finishing 3 tahun 11 3-4 25 sering mengalami 

perasaan lelah 

34. Purwadi 40 Finishing 4 tahun 12 3-4 19 sering mengalami 

perasaan lelah 

35. Suroso 40 Besi 7 tahun 12 >4 20 sering mengalami 

perasaan lelah 
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ANALISIS UNIVARIAT 

 

Frequency Table 

Kelelahan_Sebelum_Bekerja 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid normal 10 28.6 28.6 28.6 

kelelahan kerja ringan 25 71.4 71.4 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

Kelelahan_Setelah_Bekerja 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kelelahan kerja ringan 4 11.4 11.4 11.4 

kelelahan kerja sedang 15 42.9 42.9 54.3 

kelelahan kerja berat 16 45.7 45.7 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

Lama_Kerja 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Berisiko 11 31.4 31.4 31.4 

Berisiko 24 68.6 68.6 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
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Lanjutan (Lampiran 6) 

ANALISIS BIVARIAT 

Lama_Kerja * Kelelahan_Setelah_Bekerja Crosstabulation 

   Kelelahan_Setelah_Bekerja 

Total 
   Kelelahan Kerja 

Ringan 

Kelelahan Kerja 

Sedang 

Kelelahan Kerja 

Berat 

Lama_

Kerja 

Tidak Berisiko Count 4 7 0 11 

Expected Count 1.3 4.7 5.0 11.0 

% within Lama_Kerja 36.4% 63.6% .0% 100.0% 

% within 

Kelelahan_Setelah_Bekerja 
100.0% 46.7% .0% 31.4% 

% of Total 11.4% 20.0% .0% 31.4% 

Berisiko Count 0 8 16 24 

Expected Count 2.7 10.3 11.0 24.0 

% within Lama_Kerja .0% 33.3% 66.7% 100.0% 

% within 

Kelelahan_Setelah_Bekerja 
.0% 53.3% 100.0% 68.6% 

% of Total .0% 22.9% 45.7% 68.6% 

Total Count 4 15 16 35 

Expected Count 4.0 15.0 16.0 35.0 

% within Lama_Kerja 11.4% 42.9% 45.7% 100.0% 

% within 

Kelelahan_Setelah_Bekerja 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 11.4% 42.9% 45.7% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 17.677
a
 2 .000 

Likelihood Ratio 22.846 2 .000 

N of Valid Cases 35   

a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1.26. 
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Lanjutan (Lampiran 6) 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .579 .000 

N of Valid Cases 35  

 

 

Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

Frequencies 

 Lama_Kerja N 

Kelelahan_Setelah_Bekerja Tidak Berisiko 11 

Berisiko 24 

Total 35 

 

Test Statistics
a
 

  Kelelahan_Setel

ah_Bekerja 

Most Extreme Differences Absolute .667 

Positive .000 

Negative -.667 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.831 

Asymp. Sig. (2-tailed) .002 

a. Grouping Variable: Lama_Kerja  
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REKAPITULASI KEIKUTSERTAAN RESPONDEN DALAM 

PENELITIAN 

NO. NAMA TANGGAL SAKSI 

1. Damyo 24 Juni 2015 Yunita Triyana Sari 

2. Muqodam 24 Juni 2015 Yunita Triyana Sari 

3. Dwi Anwar 24 Juni 2015 Riawan Rahayu A. 

4. Santo 24 Juni 2015 Riawan Rahayu A. 

5. Saleto 24 Juni 2015 Riawan Rahayu A. 

6. Dar 24 Juni 2015 Riawan Rahayu A. 

7. Ahmad Lazim 24 Juni 2015 Riawan Rahayu A. 

8. Adi 24 Juni 2015 Riawan Rahayu A. 

9. Khoirulloh 24 Juni 2015 Riawan Rahayu A. 

10. Agus Lidiarto 24 Juni 2015 Riawan Rahayu A. 

11. Min 24 Juni 2015 Riawan Rahayu A. 

12. Purwadi 24 Juni 2015 Riawan Rahayu A. 

13. Munir 24 Juni 2015 Riawan Rahayu A. 

14. Fuad 24 Juni 2015 Riawan Rahayu A. 

15. Najib 24 Juni 2015 Riawan Rahayu A. 

16. Slamet 24 Juni 2015 Riawan Rahayu A. 

17. Agus R. 24 Juni 2015 Riawan Rahayu A. 

18. Azis 24 Juni 2015 Riawan Rahayu A. 

19. Suroso 24 Juni 2015 Riawan Rahayu A. 

20. Santo 24 Juni 2015 Riawan Rahayu A. 

21. Slamet 24 Juni 2015 Riawan Rahayu A. 

22. Somad 24 Juni 2015 Riawan Rahayu A. 

23. Wagimin 24 Juni 2015 Riawan Rahayu A. 

24. Tono 24 Juni 2015 Yunita Triyana Sari 

25. Surip 24 Juni 2015 Yunita Triyana Sari 

26. Akhmad 24 Juni 2015 Yunita Triyana Sari 

27. Udin 24 Juni 2015 Yunita Triyana Sari 

28. Junianto 24 Juni 2015 Riawan Rahayu A. 

29. Mulyono 24 Juni 2015 Riawan Rahayu A. 

30. Iwan 24 Juni 2015 Yunita Triyana Sari 

31. Abdul 24 Juni 2015 Yunita Triyana Sari 

32. Arifin 24 Juni 2015 Yunita Triyana Sari 

33. Supriyono 24 Juni 2015 Yunita Triyana Sari 

34. Dani 24 Juni 2015 Yunita Triyana Sari 

35. Roni 24 Juni 2015 Yunita Triyana Sari 
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PELAKSANA PENELITIAN 

Judul : Hubungan antara Lama Kerja dengan Kelelahan pada 

Pekerja Konstruksi di PT. Nusa Raya Cipta Semarang. 

Tempat : Proyek Pembangunan DP Mall Hotel PT. Nusa Raya Cipta 

Jalan Pemuda No. 150 Semarang. 

Tanggal : 24 Juni 2015 

Sampel : 35 Responden 

Ketua : Dyah Dewi Hastuti 

Anggota : 1. Yunita Triyana Sari 

2. Riawan Rahayu Anggraeni 

3. Fitri Laila 
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Lanjutan (Lampiran 12)
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DOKUMENTASI 

 

 

Gambar 1: Pelaksanaan Pengukuran Kelelahan sebelum Bekerja 

 

 

Gambar 2: Pelaksanaan Pengukuran Kelelahan setelah Bekerja
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Lanjutan (Lampiran 15) 

 

Gambar 3: Penjelasan Cara Menggunakan Reaction Timer kepada 

Responden 

 

 


