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Dalam penelitian ini permasalahan yang di kaji adalah adakah Hubungan Antara 
Desain Kursi Kerja dan Penerangan dengan Kelelahan Subjektif pada Tenaga Kerja 
YAKES TELKOM Area Jateng dan DIY. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan menganalisis hubungan antara Desain Kursi Kerja dan Penerangan 
dengan Kelelahan Subjektif pada Tenaga Kerja YAKES TELKOM Area Jateng dan 
DIY Tahun 2008. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan crossectional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai YAKES TELKOM Area Jateng dan 
DIY sejumlah 35 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling 
dengan diperoleh 35 pegawai sebagai sampel. Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah : 1) Lembar observasi kriteria kursi ergonomis, 2) Meteran 
gulung, 3) Lux meter, 4) Kuesioner Alat Ukur Perasaan Kelelahan Kerja (KAUPK2). 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan uji chi 
square. 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 63% responden menggunakan desain 
kursi kerja tidak ergonomis dan 37% responden menggunakan desain kursi kerja 
ergonomis. Pada intensitas penerangan 60% responden menggunakan penerangan 
tidak normal dan 40% responden menggunakan penerangan normal. Sedangkan pada 
kelelahan subjektif 57% responden mengalami kelelahan subjektif dan 43% 
responden mengalami kelelahan kerja normal. Dari uji statistik diperoleh hubungan 
yang signifikan antara desain kursi kerja dengan kelelahan subjektif dengan p value 
0,005 dan koefisien kontingen (cc) sebesar 0,468 Dan pada uji statistik antara 
penerangan dengan kelelahan subjektif diperoleh hubungan yang signifikan yaitu 
dengan p value 0,002 dan koefisien kontingen (cc) sebesar 0,508 karena p value yang 
di dapat < 0,01 maka di dapatkan hubungan yang signifikan. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya hubungan antara desain kursi 
kerja dan penerangan dengan kelelahan subjektif pada pegawai YAKES TELKOM 
Area Jateng dan DIY tahun 2008. Saran yang dianjurkan dalam penelitian ini adalah 
(1) Bagi pimpinan (Manager Area) YAKES TELKOM sebaiknya memberikan kursi 
kerja yang ergonomis dan memberikan penerangan yang nyaman pada seluruh 
pegawai untuk mengurangi terjadinya kelelahan kerja, (2) Bagi pegawai YAKES 
TELKOM dapat melaksanakan senam untuk pekerja sebagai upaya untuk 
mengurangi atau menghindari kelelahan subjektif (3) Bagi peneliti disarankan untuk 
meneliti faktor-faktor lain yang belum diteliti. 
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