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SARI 

Ambar Silastuti. 2006. Hubungan Antara Kelelahan Dengan Produktivitas 
Tenaga Kerja Di Bagian Penjahitan PT Bengawan Solo Garment Indonesia 
 

Kelelahan merupakan masalah yang dapat menimpa semua tenaga kerja 
dalam melaksanakan pekerjaannya. Penyebab terjadinya kelelahan yaitu intensitas 
dan lamanya kerja fisik dan mental, iklim kerja, penerangan, kebisingan, rasa 
khawatir, konflik, tanggung jawab, status gizi dan kesehatan. Kelelahan 
merupakan mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh menghindari kerusakan 
lebih lanjut, sehingga terjadilah pemulihan. Kelelahan menujukkan kondisi yang 
berbeda-beda dari setiap individu, tetapi semuanya bermuara pada kehilangan 
efisiensi dan penurunan kapasitas kerja serta ketahanan tubuh. Keadaan dan 
perasaan kelelahan adalah reaksi fungsional dari pusat kesadaran yaitu korteks 
serebri, yang dipengaruhi oleh dua sistem antagonistik: sistem penghambat 
(inhibisi) dan sistem penggerak (aktivasi). Sistem penghambat terdapat dalam 
sistem thalamus yang mampu menurunkan kemampuan manusia bereaksi dan 
menyebabkan kecenderungan untuk tidur. Sistem penggerak terdapat dalam 
formasio retikularis yang dapat merangsang peralatan dalam tubuh kearah 
bekerja.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 
kelelahan dengan produktivitas tenaga kerja. Penelitian dilakukan pada tenaga 
kerja bagian penjahitan PT Bengawan Solo Garment Indonesia. Populasi 
penelitian berjumlah 100 orang dengan jumlah sampel sebanyak 41 orang. Sampel 
diambil dengan menggunakan teknik Sampling Purposive, yaitu teknik penentuan 
sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan tersebut yaitu tenaga 
kerja berumur 18- 45 tahun, masa kerja >1 tahun, status gizi normal.  

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan parameter untuk 
kelelahan kerja yaitu Waktu Reaksi Rangsang Cahaya. Alat yang digunakan 
“Reaction Timer”, untuk pengambilan data produktivitas tenaga kerja dilakukan 
dengan menggunakan lembar pencatatan produktivitas tenaga kerja. 

 Hasil yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis Korelasi 
Pearson. Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan besarnya probabilitas yaitu 
0.003. karena probabilitas <0.05 maka Ho ditolak, yang berarti ada hubungan 
kelelahan dengan produktivitas tenaga kerja. Didapatkan r hitung sebesar –0.458 
yang berarti ada hubungan yang cukup kuat antara dua variabel. Koefisien 
korelasi mempunyai tanda negatif yang berarti semakin tinggi kelelahan maka 
produktivitas tenaga kerja semakin rendah. Demikian sebaliknya semakin rendah 
kelelahan maka produktivitas tenaga kerja semakin tinggi.  

Saran dalam penelitian ini yaitu, pengaturan waktu istirahat yang tepat, 
dengan pemberian istirahat pada pukul 09.45 – 10.00, disamping pemberian 
waktu istirahat yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk mencapai tingkat 
produktivitas yang optimal. dan meningkatkan pengetahuan pengelola gizi kerja 
melalui pelatihan tentang gizi kerja.  

 
Kata kunci: Kelelahan, Produktivitas Tenaga Kerja 
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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai dari sesuatu urusan , kerjakanlah dengan sungguh – sungguh urusan yang 

lain” (QS. Al Insyirah : 6-7) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul  

Setiap individu meluangkan banyak waktu untuk bekerja. Hal ini karena 

bekerja merupakan salah satu kegiatan utama bagi setiap orang atau masyarakat 

untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Berada dalam rasa harga diri 

tertentu, menciptakan dan berkreasi untuk mendapatkan penghasilan. Peran serta 

manusia sebagai tenaga kerja merupakan unsur dominan dalam proses industri 

perlu mendapat perhatian khusus guna menghasilkan suatu produk yang 

bermanfaat bagi masyarakat. Secanggih apapun peralatan atau teknologi yang 

digunakan tanpa adanya tenaga kerja yang didukung lingkungan yang baik, maka 

program-program dalam perusahaan tidak berjalan secara optimal (Depkes RI, 

2003: MI 2-3) 

Pemeliharaan dan peningkatan kondisi kesehatan tenaga kerja mutlak 

diperlukan agar tenaga kerja dapat terlindungi dari dampak negatif dalam 

melaksanakan pekerjaan. Kesehatan merupakan hak dasar (asasi) manusia dan 

merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM). Kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat pekerja memiliki 

korelasi terhadap produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja. Oleh karena itu 

perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya sehingga pada akhirnya dapat 

memberikan sumbangan nyata dalam meningkatkan daya saing bangsa (Depkes 

RI, 2003: MD-2). 
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Untuk memelihara kesehatan, manusia memerlukan berbagai sarana 

kesehatan seperti kebutuhan akan gizi, lingkungan kerja yang baik dan pelayanan 

kesehatan kerja yang memadai. Lingkungan kerja merupakan ruang dimana 

pekerja berada dengan pekerjaannya dan kemungkinan terpapar dengan faktor 

fisik, kimia, biologi, psikologi dan ergonomi. 

Untuk mencapai tujuan tersebut Departemen Kesehatan menetapkan Visi 

Indonesia Sehat 2010 yang merupakan visi pembangunan nasional yang ingin 

dicapai dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM yang dilakukan secara 

berkelanjutan.  

Visi Indonesia Sehat 2010 mengandung cita-cita bahwa pada tahun 2010 

telah terwujud masyarakat pekerja yang bekerja dalam lingkungan kerja yang 

sehat dan dengan perilaku kerja sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau 

pelayanan kesehatan dan produktivitas yang setinggi-tingginya. (Depkes, 2003: 

MD-3) 

Produktivitas pada dasarnya merupakan sikap mental yang selalu 

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

kemarin, dan hari ini dikerjakan untuk kebaikan hari esok (Sadono, 1991) yang 

dikutip oleh Tarwaka, (2004:137). 

Produktivitas tenaga kerja mengandung pengertian rasio antara jumlah 

produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja dengan peran serta tenaga kerja 

persatuan waktu. 

Pada dasarnya produktivitas dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu beban kerja, 

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

tenaga kerja. Kapasitas kerja berkaitan dengan kemampuan untuk menyelesaikan 

pekerjaan pada waktu tertentu Sedangkan beban tambahan akibat lingkungan 

kerja meliputi faktor fisik, kimia, dan faktor pada tenaga kerja sendiri yang 

meliputi faktor  biologi, fisiologis, dan psikologis (Depkes, 1990: 173). 

Faktor manusia yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas tenaga 

kerja adalah masalah tidur, kebutuhan biologis, dan kelelahan kerja, bahkan 

diutarakan bahwa penurunan produktivitas tenaga kerja di lapangan sebagian 

besar di sebabkan oleh kelelahan kerja (Lientje Setyawati, 2003: 3). 

Kelelahan adalah aneka keadaan yang disertai penurunan efisiensi dan 

ketahanan dalam bekerja (Suma’mur, 1989: 67). Kelelahan kerja akan 

menurunkan kinerja dan menambah tingkat kesalahan kerja (Eko Nurmianto, 

2003: 264). 

Kelelahan merupakan masalah yang harus mendapat perhatian. Menurut 

Setyawati (1985) yang dikutip oleh Hanida Rahmawati. N (1998:2) mengatakan 

bahwa lebih dari 50% tenaga kerja dibagian dapur suatu hotel bertaraf 

Internasional di Yogyakarta yang datang ke balai pengobatan menderita kelelahan 

kerja disamping gejala umum seperti sakit kepala dan vertigo. 

Apabila tingkat produktivitas seorang tenaga kerja terganggu yang 

disebabkan oleh faktor kelelahan fisik maupun psikis maka akibat yang 

ditimbulkannya akan dirasakan oleh perusahaan berupa penurunan produktivitas 

perusahaan.  
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Industri Garment dewasa ini berkembang cukup pesat, dapat dibuktikan 

dengan banyaknya perusahaan – perusahaan garment mulai dari garment sebagai 

industri rumah tangga (home industri), industri garment skala kecil (small scale 

industry) dan bahkan garment dengan investasi skala besar dengan ratusan bahkan 

ribuan tenaga kerja.  

Industri garment telah memberikan kontribusi kepada kemajuan 

pembangunan nasional yang sangat besar. Disamping mampu menyerap jumlah 

tenaga kerja yang tidak sedikit, penyebaran industri yang merata sampai ke desa – 

desa tentunya juga mengurangi masalah kerawanan sosial di perkotaan. (Tarwaka, 

2004: 27). 

Penelitian kelelahan kerja ini dilakukan di PT Bengawan Solo Garment 

Indonesia (PT BSGI) yang berlokasi di Kabupaten Boyolali. 

Berdasarkan indikator ekonomi dan statistik Industri Kabupaten Boyolali 

menyebutkan bahwa industri garment menempati posisi teratas sebagai 

penyumbang terbesar nilai ekspor komoditi non migas sektor industri yang 

memiliki arti penting dalam perekonomian (Bps & Bappeda Kab. Boyolali, 2002: 

65). 

Dari data terakhir tahun 2003 menyebutkan bahwa industri garment dan 

produk tekstil merupakan komoditi andalan sektor industri Kabupaten Boyolali. 

Produk-produk dari komoditi andalan diharapkan dapat menunjang percepatan 

dan pertumbuhan ekonomi daerah (Disperindagkop Kab. Boyolali, 2003: 7). 

PT Bengawan Solo Garment Indonesia (PT BSGI ) merupakan perusahaan 

yang memproduksi kemeja. Macam pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja adalah 
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membuat pola, memotong, menjahit, dan penyelesaian seperti pemasangan 

kancing dan pengemasan. Pekerjaan pada bagian penjahitan merupakan jenis 

pekerjaan yang memerlukan ketelitian yang tinggi dan termasuk jenis pekerjaan 

yang monoton karena hanya mengerjakan satu jenis pekerjaan sehingga hal ini 

dapat mempercepat timbulnya kelelahan. 

Oleh karena itu produktivitas kerja yang dikaji dalam penelitian ini 

dihubungkan dengan kelelahan tenaga kerja pada bagian penjahitan. 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini dapat dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

Apakah ada hubungan antara kelelahan dengan produktivitas tenaga kerja 

di bagian penjahitan PT Bengawan Solo Garment Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kelelahan 

dengan produktivitas tenaga kerja di bagian penjahitan PT Bengawan Solo 

Garment Indonesia. 

 

1.4 Penegasan Istilah 

Guna mengerti dan memahami yang terkandung dalam suatu tulisan 

penelitian, maka terlebih dahulu harus mengerti dengan pasti judul penelitian 
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tersebut, sehingga tidak akan timbul salah penafsiran tentang judul penelitian. 

Oleh karena itu peneliti tegaskan istilah-istilah dalam judul sebagai berikut: 

1.4.1 Kelelahan 

Kelelahan merupakan suatu keadaan yang dialami tenaga kerja yang dapat 

mengakibatkan penurunan vitalitas dan produktivitas kerja. 

Kelelahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelelahan umum 

yang dialami tenaga kerja, ditandai dengan perlambatan waktu reaksi dan 

perasaan lelah (Suma’mur, 1996: 75). 

1.4.2 Produktivitas Tenaga Kerja 

Produktivitas tenaga kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rasio 

dari jumlah keluaran yang dihasilkan per total tenaga kerja dan jam kerja. Tenaga 

kerja bisa dinyatakan telah bekerja dengan produktif jikalau ia telah menunjukan 

output kerja yang paling tidak telah mencapai suatu ketentuan minimal. Ketentuan 

ini didasarkan atas besarnya keluaran yang dihasilkan secara normal dan 

diselesaikan dalam jangka waktu yang layak pula (Sritomo Wignjosoebroto, 

2003:7). 

1.4.3 Bagian penjahitan PT Bengawan Solo Garment Indonesia  

Bagian penjahitan PT Bengawan Solo Garment Indonesia adalah suatu 

bagian yang melakukan pekerjaan menjahit.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, manfaat 

yang diharapkan adalah: 
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1.5.1 Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan 

pertimbangan dalam membuat kabijakan dalam upaya peningkatan produktivitas 

khususnya masalah kelelahan tenaga kerja. 

1.5.2 Bagi Penulis 

Memperoleh pengalaman langsung dalam merencanakan, penelitian, 

melaksanakan penelitian, dan menyusun hasil penelitian tentang kelelahan tenaga 

kerja dan hubungannya dengan produktivitas Tenaga Kerja. 

1.5.3 Bagi Perguruan Tinggi 

Menambah referensi pengetahuan tentang hubungan kelelahan terhadap 

produktivitas tenaga kerja.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1  Ketenagakerjaan 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik 

didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Manurut Suma’mur (1996: 48) agar 

seorang tenaga kerja dapat terjamin keadaan kesehatan dan produktivitas 

kerjanya, perlu keseimbangan dari faktor: beban kerja, beban tambahan akibat 

dari lingkungan kerja dan kapasitas kerja 

Filosofi dan spirit tentang produktivitas sudah ada sejak awal peradaban 

manusia karena makna produktivitas adalah keinginan (the will) dan upaya (effort) 

manusia untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan disegala 

bidang (Sedarmayanti, 2001: 56). 

Setiap pekerjaan merupakan beban bagi pelakunya dan masing-masing 

tenaga kerja memiliki kemampuan tersendiri untuk menangani beban kerjanya. 

Sebagai tambahan dari beban kerja langsung ini, suatu pekerjaan biasanya 

dilakukan dalam suatu lingkungan atau situasi yang akan menjadi beban tambahan 

pada jasmani dan rohani tenaga kerja tersebut, seperti faktor lingkungan fisik, 

biokimia, biologi, ergonomi dan psikologi. Kemampuan kerja seseorang juga 

berbeda-beda tergantung pada ketrampilan, keserasian seseorang dengan 

pekerjaannya yang dapat dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan dan 
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pengetahuan yang dimiliki, serta kesehatan jasmani dan rohani (Suma’mur, 1996: 

8-9). 

 

2.1.2 Kelelahan 

2.1.2.1 Pengertian Kelelahan 

Kelelahan bagi setiap orang memiliki arti tersendiri dan bersifat subyektif. 

Lelah adalah aneka keadaan yang disertai penurunan efisiensi dan ketahanan 

dalam bekerja. Kelelahan merupakan mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh 

menghindari kerusakan lebih lanjut, sehingga dengan demikian terjadilah 

pemulihan (Suma’mur, 1996: 67). 

Kelelahan menunjukkan kondisi yang berbeda-beda dari setiap individu, 

tetapi semuanya bermuara pada kehilangan efisiensi dan penurunan kapasitas 

kerja serta ketahanan tubuh (Tarwaka, 2004: 107).  

Menurut Cameron (1973) yang dikutip oleh Hanida Rahmawati. N (1998: 

11) kelelahan kerja merupakan kriteria yang kompleks yang tidak hanya 

menyangkut kelelahan fisiologis dan psikologis tetapi dominan hubungannya 

dengan penurunan kinerja fisik, adanya perasaan lelah, penurunan motivasi dan 

penurunan produktivitas kerja. 

 

2.1.2.2 Jenis Kelelahan 

Kelelahan kerja berakibat pada pengurangan kapasitas kerja dan ketahanan 

tubuh (Suma’mur, 1996: 190). Kelelahan kerja dapat dibedakan menjadi beberapa 

macam, yaitu: 
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1) Berdasarkan proses dalam otot 

Terdapat dua jenis kelelahan, yaitu kelelahan otot dan kelelahan umum 

(AM Sugeng Budiono, 2003: 86).  

(1) Kelelahan Otot (Muscular Fatigue) 

Fenomena berkurangnya kinerja otot setelah terjadinya tekanan melalui 

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

ditunjukan 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 pekerjaannya dan meningkatnya kesalahan dalam 

melakukan kegiatan kerja, sehingga dapat mempengaruhi produktivitas kerjanya. 

Gejala Kelelahan otot dapat terlihat pada gejala yang tampak dari luar atau 

external signs (AM Sugeng Budiono, 2003: 87) 

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

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

menjelaskan bahwa terjadinya kelelahan adalah akibat berkurangnya cadangan 

energi dan meningkatnya sisa metabolisme sebagai penyebab hilangnya efisiensi 

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

sekunder.  

Sedangkan pada teori saraf pusat menjelaskan bahwa perubahan kimia 

hanya merupakan penunjang proses. Perubahan kimia yang terjadi mengakibatkan 

dihantarkannya rangsangan saraf melalui saraf sensoris ke otak yang disadari 

sebagai kelelahan otot. Rangsangan aferen ini menghambat pusat-pusat otak 
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dalam mengendalikan gerakan sehingga frekuensi potensial kegiatan pada sel 

saraf menjadi berkurang. Berkurangnya frekuensi tersebut akan menurunkan 

kekuatan dan kecepatan kontraksi otot dan gerakan atas perintah kemauan 

menjadi lambat. Dengan demikian semakin lambat gerakan seseorang akan 

menunjukkan semakin lelah kondisi otot seseorang (Tarwaka, 2004: 107). 

(2) Kelelahan Umum (General Fatigue) 

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

Semua aktivitas menjadi terganggu dan terhambat karena munculnya gejala 

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

psikis, segalanya terasa berat dan merasa “ngantuk” (AM Sugeng Budiono, 2003: 

87). 

Kelelahan umum biasanya ditandai berkurangnya kemauan untuk bekerja 

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

keadaan dirumah, sebab- sebab mental, status kesehatan dan keadaan gizi 

(Tarwaka, 2004: 107). 

2)  Berdasar penyebab kelelahan 

Dibedakan atas kelelahan fisiologis, yaitu kelelahan yang disebabkan oleh 

faktor lingkungan (fisik) ditempat kerja, antara lain: kebisingan, suhu dan 

kelelahan psikologis yang disebabkan oleh faktor psikologis (konflik- konflik 

mental), monotoni pekerjaan, bekerja karena terpaksa, pekerjaan yang bertumpuk-

tumpuk (Kalimo, 1987) yang dikutip oleh Hanida Rahmawati. N (1998: 12). 
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2.1.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Kelelahan 

Menurut Grandjean (1988: 167). Faktor penyebab kelelahan kerja 

berkaitan dengan: sifat pekerjaan yang monoton (kurang bervariasi), intensitas 

lamanya pembeban fisik dan mental. Lingkungan kerja misalnya kebisingan, 

pencahayaan & cuaca kerja. Faktor psikologis misalnya rasa tanggungjawab dan 

khawatir yang berlebihan, serta konflik yang kronis/ menahun. Status kesehatan 

dan status gizi.  

Menurut Siswanto (1991: 43) faktor penyebab kelelahan kerja berkaitan 

dengan:  

1) Pengorganisasian kerja yang tidak menjamin istirahat dan rekreasi, variasi 

kerja dan intensitas pembebanan fisik yang tidak serasi dengan pekerjaan. 

2) Faktor Psikologis, misalnya rasa tanggungjawab dan khawatir yang 

berlebihan, serta konflik yang kronis/ menahun. 

3) Lingkungan kerja yang tidak menjamin kenyamanan kerja serta tidak 

menimbulkan pengaruh negatif terhadap kesehatan pekerja. 

4) Status kesehatan (penyakit) dan status gizi.  

5) Monoton (pekerjaan/ lingkungan kerja yang membosankan) 

Menurut Suma’mur (1989: 69) terdapat lima kelompok sebab kelelahan 

yaitu:  

1) Keadaan monoton 

2) Beban dan lamanya pekerjaan baik fisik maupun mental 

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

4) Keadaan kejiwaan seperti tanggungjawab, kekhawatiran atau konflik.  
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5) Penyakit, perasaan sakit dan keadaan gizi.  

 

Gambar 1 
Faktor-faktor yang berkaitan dengan terjadinya kelelahan. Grandjean (1988: 167) 

 

Kelelahan merupakan hasil dari berbagai ketegangan yang dialami oleh 

tubuh manusia sehari-hari. Untuk mempertahankan kesehatan dan efisiensi, 

banyaknya istirahat dan pemulihan harus seimbang dengan tingginya ketegangan 

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

istirahat dan waktu berhenti kerja juga dapat memberikan penyegaran. 

Waters dan Bhattacharya (1996), yang dikutip oleh Tarwaka (2004: 109)  

berpendapat agak lain, bahwa kontraksi otot baik statis maupun dinamis dapat 

meyebabkan kelelahan otot setempat. Kelelahan tersebut terjadi pada waktu 

ketahanan (Endurance time) otot terlampaui. Waktu ketahanan otot tergantung 

pada jumlah tenaga yang dikembangkan oleh otot sebagai suatu prosentase tenaga 

maksimum yang dapat dicapai oleh otot. Kemudian pada saat kebutuhan 

metabolisme dinamis dan aktivitas melampaui kapasitas energi yang dihasilkan 
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oleh tenaga kerja, maka kontraksi otot akan terpengaruh sehingga kelelahan 

seluruh badan terjadi.  

Menurut Setyawati (1994), yang dikutip oleh Hanida Rahmawati. N (1998: 

14) faktor individu seperti umur juga dapat berpengaruh terhadap waktu reaksi 

dan perasaan lelah tenaga kerja. Pada umur yang lebih tua terjadi penurunan 

kekuatan otot, tetapi keadaan ini diimbangi dengan stabilitas emosi yang lebih 

baik dibanding tenaga kerja yang berumur muda yang dapat berakibat positif 

dalam melakukan pekerjaan. 

 

2.1.2.4 Mekanisme Kelelahan 

Keadaan dan perasaan kelelahan adalah reaksi fungsional dari pusat 

kesadaran yaitu korteks serebri, yang dipengaruhi oleh dua sistem antagonistik 

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

penghambat terdapat dalam thalamus yang mampu menurunkan kemampuan 

manusia bereaksi dan menyebabkan kecenderungan untuk tidur. Sistem penggerak 

terdapat dalam formasio retikularis yang dapat merangsang peralatan dalam tubuh 

kearah bekerja, berkelahi, melarikan diri dan sebagainya. 
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Gambar 2 
Sistem penghambat dan penggerak kelelahan (Suma’mur, 1996: 192) 

 

 Maka keadaan seseorang pada suatu saat sangat tergantung kepada hasil 

kerja diantara dua sistem antagonis dimaksud. Apabila sistem penghambat lebih 

kuat seseorang dalam keadaan lelah. Sebaliknya manakala sistem aktivitas lebih 

kuat seseorang dalam keadaaan segar untuk bekerja. Konsep ini dapat dipakai 

menjelaskan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang tidak jelas. Misalnya peristiwa 

seseorang dalam keadaan lelah, tiba-tiba kelelahan hilang oleh karena terjadi 

peristiwa yang tidak diduga sebelumnya atau terjadi tegangan emosi. Dalam 

keadaan ini, sistem penggerak tiba-tiba terangsang dan dapat mengatasi sistem 

penghambat. Demikian pula peristiwa dalam monotoni, kelelahan terjadi oleh 

karena hambatan dari sistem penghambat, walaupun beban kerja tidak begitu 

berat. 
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Kelelahan yang terus menerus terjadi setiap hari akan berakibat terjadinya 

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

hari, tetapi juga selama bekerja, bahkan kadang-kadang sebelumnya. Perasaan 

lesu tampak sebagai suatu gejala. Gejala-gejala psikis ditandai dengan perbuatan-

perbuatan anti sosial dan perasaan tidak cocok dengan sekitarnya, sering depresi, 

kurangnya tenaga serta kehilangan inisiatif. Tanda-tanda psikis ini sering disertai 

kelainan-kelainan psikolatis seperti sakit kepala, vertigo, gangguan pencernaan, 

tidak dapat tidur dan lain-lain.  

Kelelahan kronis demikian disebut kelelahan klinis. Hal ini menyebabkan 

tingkat absentisme akan meningkat terutama mangkir kerja pada waktu jangka 

pendek disebabkan kebutuhan istirahat lebih banyak atau meningkatnya angka 

sakit. Kelelahan klinis terutama terjadi pada mereka yang mengalami konflik-

konflik mental atau kesulitan-kesulitan psikologis. Sikap negatif terhadap kerja, 

perasaan terhadap atasan atau lingkungan kerja memungkinkan faktor penting 

dalam sebab ataupun akibat (Suma’mur, 1996: 191-192). 

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

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

kadang-kadang salah satu dari padanya lebih dominan sesuai dengan keperluan. 

Sistem aktivasi bersifat simpatis, sedangkan inhibisi adalah parasimpatis. Agar 

tenaga kerja berada dalam keserasian dan keseimbangan, kedua sistem tersebut 

harus berada pada kondisi yang memberikan stabilitasi kepada tubuh (Suma’mur, 

1989: 68) 
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Gambar 3 
Neraca keseimbangan aktivitas dan inhibisi kelelahan (Suma’mur, 1989: 68) 

 

2.1.2.5 Pengukuran Kelelahan 

Sampai saat ini belum ada metode pengukuran kelelahan yang baku karena 

kelelahan merupakan suatu perasaan subyektif yang sulit diukur dan diperlukan 

pendekatan secara multidisiplin (Grandjean, 1993) yang dikutip oleh Tarwaka 

(2004: 110). 

Namun demikian diantara sejumlah metode pengukuran terhadap 

kelelahan yang ada, umumnya terbagi kedalam 6 kelompok yang berbeda, yaitu:  

1) Kualitas dan kuantitas kerja yang dilakukan 

Pada metode ini, kualitas output digambarkan sebagai jumlah proses kerja 

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

waktu. Namun demikian banyak faktor yang harus dipertimbangkan seperti; target 

produksi; faktor sosial; dan perilaku psikologis dalam kerja. Sedangkan kualitas 
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output (kerusakan produk, penolakan produk) atau frekuensi kecelakaan dapat 

menggambarkan terjadinya kelelahan, tetapi faktor tersebut bukanlah merupakan 

causal factor (Tarwaka, 2004: 110).  

2) Pengujian Psikomotorik 

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 perlambatan 

pada proses faal syaraf dan otot. 

Sanders dan McCormick (1987) yang dikutip oleh Tarwaka (2004: 111) 

mengatakan bahwa waktu reaksi adalah waktu untuk membuat suatu respon yang 

spesifik saat suatu stimulasi terjadi. Waktu reaksi terpendek biasanya berkisar 

antara 150 s/d 200 milidetik. Waktu reaksi tergantung dari stimuli yang dibuat; 

intensitas dan lamanya perangsangan; umur subjek; dan perbedaan-perbedaan 

individu lainnya.  

Setyawati (1996) yang dikutip oleh Tarwaka (2004: 111) melaporkan 

bahwa dalam uji waktu reaksi, ternyata stimuli terhadap cahaya lebih signifikan 

daripada stimuli suara. Hal tersebut disebabkan karena stimuli suara lebih cepat 

diterima oleh reseptor daripada stimuli cahaya. 

Alat ukur waktu reaksi telah dikembangkan di Indonesia biasanya 

menggunakan nyala lampu dan denting suara sebagai stimuli. 
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3) Mengukur frekuensi subjektif kelipan mata (Flicker fusion eyes) 

Dalam kondisi yang lelah, kemampuan tenaga kerja untuk melihat kelipan 

akan berkurang. Semakin lelah akan semakin panjang waktu yang diperlukan 

untuk jarak antara dua kelipan. Uji kelipan, disamping untuk mengukur kelelahan 

juga menunjukkan keadaan kewaspadaan tenaga kerja (Tarwaka, 2004: 111). 

4) Perasaan kelelahan secara subjektif (Subjektive feelings of fatigue) 

Subjective Self Rating Tes dari Industrial Fatigue Research Committee 

(IFRC) Jepang, merupakan salah satu kuesioner yang dapat untuk mengukur 

tingkat kelelahan subjektif. Kuesioner tersebut berisi 30 daftar pertanyaan yang 

terdiri dari:  

(1) 10 Pertanyaan tentang pelemahan kegiatan:  

1. Perasaan berat di kepala  

2. Lelah di seluruh badan 

3. Berat di kaki  

4. Menguap  

5. Pikiran kacau  

6. Mengantuk 

7. Ada beban pada mata 

8. Gerakan canggung dan kaku 

9. Berdiri tidak stabil 

10. Ingin berbaring 
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(2) 10 Pertanyaan tentang pelemahan motivasi:  

1. Susah berfikir 

2. Lelah untuk bicara 

3. Gugup  

4. Tidak berkonsentrasi  

5. Sulit untuk memusatkan perhatian 

6. Mudah lupa  

7. Kepercayaan diri berkurang  

8. Merasa cemas 

9. Sulit mengontrol sikap 

10. Tidak tekun dalam pekerjaan  

(3) 10 Pertanyaan tentang gambaran kelelahan fisik :  

1. Sakit dikepala  

2. Kaku di bahu  

3. Nyeri di punggung  

4. Sesak nafas  

5. Haus  

6. Suara serak  

7. Merasa pening 

8. Spasme di kelopak mata  

9. Tremor pada anggota badan 

10. Merasa kurang sehat 
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5) Pengujian Mental 

Pada metode ini konsentrasi merupakan salah satu pendekatan yang dapat 

digunakan untuk menguji ketelitian dan kecepatan menyelesaikan pekerjaan. 

Baurdon Wiersma test, merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk 

menguji kecepatan, ketelitian dan konsentrasi. Hasil test akan menunjukkan 

bahwa semakin lelah seseorang maka tingkat kecepatan, ketelitian dan konsentrasi 

akan semakin rendah atau sebaliknya. Namun demikian Bourdon Wiersma tes 

lebih tepat untuk mengukur kelelahan akibat aktivitas atau pekerjaan yang lebih 

bersifat mental. 

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa kelelahan 

biasanya terjadi pada akhir jam kerja yang disebabkan oleh karena beberapa 

faktor, seperti monotoni, kerja otot statis, alat dan sarana kerja yang tidak sesuai 

dengan antropometri pemakainya, stasiun kerja yang tidak ergonomik, sikap paksa 

dan pengaturan waktu kerja-istirahat yang tidak tepat. Sumber kelelahan dapat 

disimpulkan dari hasil pengujian tersebut.  

 

2.1.3 Produktivitas Tenaga Kerja 

2.1.3.1 Pengertian Produktivitas  

Menurut Dewan Produktivitas Nasional (1983) dikatakan bahwa 

produktivitas mengandung pengertian sikap mental yang selalu mempunyai 

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

lebih baik dari hari ini”. (Sedarmayanti, 2001: 57). Pengertian ini mempunyai 

makna bahwa kita harus melakukan perbaikan. Dalam suatu perusahaan atau 
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pabrik, manajemen harus terus- menerus melakukan perbaikan proses produksi, 

sistem kerja, lingkungan kerja, teknologi dan lain-lain.  

Kedua, produktivitas adalah perbandingan antara keluaran (output) dan 

masukan (input). Perumusan ini berlaku untuk perusahaan, industri dan ekonomi 

secara keseluruhan. Lebih sederhana, maka produktivitas adalah perbandingan 

secara ilmu hitung, antara jumlah yang dihasilkan dan jumlah setiap sumber daya 

yang dipergunakan selama proses berlangsung (AM. Sugeng Budiono, 2003: 

263). 

Produktivitas dari tenaga kerja ditunjukan sebagai rasio dari jumlah 

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

yaitu jam kerja dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut (Sritomo 

Wignjosoebroto, 2003: 7). 

Paul Mali (1978), yang dikutip oleh Sedarmayanti (2001: 57) 

mengutarakan bahwa produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau 

meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan 

sumber daya secara efisien. Oleh karena itu produktivitas sering diartikan sebagai 

rasio antara keluaran dan masukan dalam satuan waktu tertentu. 

Menurut J. Ravianto (1988) yang dikutip oleh Ahmad Tohardi (2002: 448) 

Produktivitas adalah “Hubungan diantara jumlah produk yang diproduksi dan 

jumlah sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi produk tersebut ”. Atau 

dengan rumusan yang lebih umum yaitu rasio antara kepuasan kebutuhan dengan 

pengorbanan yang diberikan. 
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2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja 

Menurut, Depkes (1990: 173) Agar seorang tenaga kerja dapat terjamin 

keadaan, kesehatan dan produktivitas kerja setinggi tingginya maka perlu ada 

keseimbangan yang menguntungkan dari faktor faktor berikut: 

1) Beban Kerja 

Beban Kerja adalah beban fisik maupun non fisik yang ditanggung oleh 

seorang pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hal ini harus ada 

keseimbangan antara beban kerja dengan kemampuan individu agar tidak terjadi 

hambatan maupun kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan (Depkes, 2003: MD-3) 

Seorang tenaga kerja memiliki kemampuan tersendiri dalam hubungannya 

dengan beban kerja. Mungkin diantara mereka lebih cocok untuk beban fisik, 

mental, atau sosial. Namun sebagai persamaan yang umum, mereka hanya mampu 

memikul beban sampai suatu berat tertentu. Bahkan ada beban yang dirasa 

optimal bagi seseorang. Inilah maksud penempatan seorang tenaga kerja yang 

tepat pada pekerjaan yang tepat (Depnaker, 1990: 9). 

2) Kapasitas Kerja 

Kapasitas kerja adalah kemampuan seorang pekerja untuk menyelesaikan 

pekerjaannya pada suatu tempat kerja dalam waktu tertentu. Kapasitas kerja 

mencakup Jenis Kelamin, Usia, Status Gizi, Ketrampilan, Pendidikan (Sjahmien 

Moelfi, 2003: 75). 

(1) Jenis Kelamin 

Laki laki dan wanita berbeda dalam hal kemampuan fisiknya, kekuatan 

kerja ototnya. Menurut pengalaman ternyata siklus biologi pada wanita tidak 
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mempengaruhi kemampuan fisik, melainkan lebih banyak bersifat sosial dan 

kultural. (Depnaker, 1993: 11). 

(2) Usia 

Kebanyakan kinerja fisik mencapai puncak dalam usia pertengahan 

duapuluhan dan kemudian menurun dengan bertambahnya usia (Lambert, 1996: 

244). Departemen Kesehatan RI menyebutkan bahwa usia produktif adalah antara 

15-54 tahun (www.Depkes-RI.go.id). Dengan menanjaknya umur maka 

kemampuan jasmani dan rohanipun akan  menurun secara perlahan-lahan. 

Aktivitas hidup juga berkurang, yang mengakibatkan semakin bertambahnya 

ketidak mampuan tubuh dalam berbagai hal (Margatan, 1996: 24). Pada usia 

lanjut jaringan otot akan mengerut dan digantikan oleh jaringan ikat. Pengerutan 

otot menyebabkan daya elastisitas otot berkurang (Margatan, 1996: 31). Proses 

menjadi tua diserta kurangnya kemampuan kerja oleh karena perubahan-

perubahan pada alat tubuh, sistem kardiovaskular, hormonal (Suma’mur, 1996: 

52). Untuk wanita kekuatan otot yang optimal ada pada usia 20-39 tahun. 

(3) Status Gizi 

Status gizi merupakan salah satu penyebab kelelahan. Seorang tenaga kerja 

dengan keadaan gizi yang baik akan memiliki kapasitas kerja dan ketahanan tubuh 

yang lebih baik, begitu juga sebaliknya (AM. Sugeng Budiono, 2003: 154). Pada 

keadaan gizi buruk dengan beban kerja berat akan mengganggu kerja dan 

menurunkan efrisiensi serta ketahanan tubuh sehingga mudah terjangkit penyakit 

dan mempercepat timbulnya kelelahan.  
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(4) Keterampilan 

Faktor Keterampilan baik keterampilan teknis maupun menejerial sangat 

menentukan tingkat pencapaian produktivitas. Dengan demikian setiap individu 

selalu dituntut untuk terampil dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) terutama dalam perubahan teknologi mutakhir (Tarwaka, 2004: 139). 

(5) Pendidikan 

Tingkat pendidikan harus selalu dikembangkan baik melalui jalur 

pendidikan formal maupun informal. Karena setiap penggunaan teknologi hanya 

akan dapat kita kuasai dengan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang 

handal (Tarwaka, 2004: 139). 

3) Beban Tambahan Akibat Lingkungan Kerja 

Sebagai tambahan kepada beban kerja yang langsung akibat pekerjan 

sebenarnya, suatu pekerjaan biasanya dilakukan dalam suatu lingkungan atau 

situasi yang berakibat beban tambahan pada jasmani dan rohani tenaga kerja. 

Terdapat 5 (lima) faktor penyebab beban tambahan dimaksud:  

(1) Faktor Lingkungan Fisik 

1. Kebisingan 

Menurut Suma’mur (1996: 57) bunyi didengar sebagai rangsangan pada 

telinga oleh getaran- getaran melalui media elastis, dan manakala bunyi- bunyi 

tersebut tidak dikehendaki, maka dinyatakan sebagai kebisingan. Terdapat dua hal 

yang menentukan kualitas suatu bunyi, yaitu frekuensi dan intensitasnya. 

Frekuensi dinyatakan dalam jumlah getaran per detik atau disebut hertz (Hz) dan 
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intensitas atau arus energi persatuan luas biasanya dinyatakan dalam desibel (db). 

Telinga manusia mampu mendengar frekuensi- frekuensi diantara 16- 20.000 Hz. 

Jenis- jenis kebisingan yang sering ditemukan adalah: 

a. Kebisingan yang kontinyu dengan spektrum frekuensi luas (steady state, 

wide band noise), misalnya kipas angin, mesin- mesin dan lain- lain. 

b. Kebisingan yang kontinyu dengan spektrum frekuensi sempit (steady state, 

narrow band noise), misalnya gergaji sirkuler, katub gas, dan lain- lain. 

c. Kebisingan Impulsif (Impact or impulsive noise), seperti tembakan bedil 

atau meriam, ledakan. 

d. Kebisingan Impulsif berulang, misalnya mesin tempa di perusahaan.  

Pengaruh utama dari kebisingan pada kesehatan adalah kerusakan pada 

indera- indera pendengar yang menyebabkan ketulian progresif. Efek kebisingan 

juga dapat merugikan daya kerja yaitu gangguan komunikasi dengan 

pembicaraan. Kebisingan mengganggu perhatian yang perlu terus menerus 

dicurahkan, sehingga tenaga kerja yang melakukan pengamatan dan pengawasan 

terhadap suatu proses produksi dapat membuat kesalahan- kesalahan akibat dari 

terganggunya konsentrasi. Nilai ambang batas kebisingan adalah 85 dBA untuk 8 

jam kerja. Dasar hukum yang digunakan adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja 

Nomor : KEP- 51 / MEN / 1991 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di 

Tempat Kerja. 

2. Penerangan 

Penerangan di tempat kerja adalah salah satu sumber cahaya yang 

menerangi benda- benda di tempat kerja. Banyak obyek kerja beserta benda atau 
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alat dan kondisi di sekitar yang perlu dilihat oleh tenaga kerja. Hal ini penting 

untuk menghindari kecelakaan yang mungkin terjadi. Selain itu penerangan yang 

memadai memberikan kesan pemandangan yang lebih baik dan keadaan 

lingkungan yang menyegarkan (Suma’mur, 1996: 93). 

Penerangan di tempat kerja merupakan salah satu faktor yang perlu 

diupayakan penyempurnaannya. Penerangan yang baik mendukung kesehatan 

kerja dan memungkinkan tenaga kerja bekerja dengan lebih aman dan nyaman, 

yang antara lain disebabkan karena mereka dapat melihat obyek yang dikerjakan 

dengan jelas, cepat dan tanpa upaya tambahan, serta membantu menciptakan 

lingkungan kerja yang nikmat dan menyenangkan. 

Akibat- akibat penerangan yang buruk adalah: 

a. Kelelahan mata dengan berkurangnya daya dan efisiensi kerja. 

b. Kelelahan mental 

c. Keluhan- keluhan pegal di daerah mata, dan sakit kepala sekitar mata. 

d. Kerusakan alat penglihatan. 

e. Meningkatnya kecelakaan. 

(AM Sugeng Budiono, 2003: 31). 

3. Cuaca Kerja 

Cuaca kerja adalah kombinsi dari suhu udara, kelembaban udara, 

kecepatan gerakan dan suhu radiasi. Kombinasi keempat faktor itu dihubungkan 

dengan produksi panas oleh tubuh disebut tekanan panas. Suhu udara dapat diukur 

dengan thermometer dan disebut suhu kering. Kelembaban udara diukur dengan 

menggunakan hygrometer. Sedangkan suhu dan kelembaban dapat diukur 
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bersama-sama dengan menggunakan “sling psychrometer” atau “Arshman 

psychrometer” yang menunjukkan suhu basah sekaligus. Suhu basah adalah suhu 

yang ditunjukkan suatu thermometer yang dibasahi dan ditiupkan udara 

kepadanya, dengan demikian suhu tersebut menunjukkan kelembaban relatif. 

Kecepatan udara yang besar dapat diukur dengan suatu anemometer, sedangkan 

kecepatan kecil diukur dengan memakai thermometer kata. Suhu radiasi diukur 

dengan suatu thermometer bola (Suma’mur, 1996: 84) 

Suhu nikmat bekerja sekitar 24 - 26°C bagi orang- orang Indonesia. Suhu 

dingin mengurangi efisiensi dengan keluhan kaku atau kurangnya koordinasi otot. 

Suhu panas terutama berakibat menurunnya prestasi kerja pikir. Penurunan sangat 

hebat sesudah 32°C. Suhu panas mengurangi kelincahan, memperpanjang waktu 

reaksi dan waktu pengambilan keputusan, mengganggu kecermatan kerja otak, 

mengganggu koordinasi syaraf perasa dan motoris (Suma’mur, 1996: 89). 

4. Getaran 

Getaran adalah beresonansinya tubuh manusia akibat adanya sumber 

getaran yang dapat menimbulkan gangguan berupa ganguan kesehatan. 

(Depnaker, 1993: 4)  

Getaran adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah 

bolak- balik dari kedudukan kesetimbangannya. Getaran terjadi saat mesin atau 

alat dijalankan dengan motor, sehingga pengaruhnya bersifat mekanis.  

Pengaruh getaran pada tenaga kerja dapat dibedakan: 

a. Gangguan kenikmatan dalam bekerja. 

b. Mempercepat terjadinya kelelahan. 
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c. Gangguan kesehatan 

(A M. Sugeng Budiono, 2003: 35) 

5. Ventilasi 

Ventilasi di dalam suatu industri atau pertukaran udara di dalam industri 

merupakan suatu metode yang digunakan untuk memelihara dan menciptakan 

udara suatu ruangan yang sesuai dengan kebutuhan proses produksi atau 

kenyamanan pekerja. Di samping itu juga digunakan untuk menurunkan kadar 

suatu kontaminan di udara tempat kerja sampai batas yang tidak membahayakan 

bagi kesehatan dan keselamatan pekerja (Depnaker, 1993: 161). 

(2) Faktor Kimia 

AM Sugeng Budiono (1991: 20) Menyatakan bahwa faktor kimia berupa 

bahan-bahan kimia dalam bentuk: gas, uap, kabut, debu, dan partikel. 

(3) Faktor- faktor yang ada pada tenaga kerja itu sendiri yaitu : 

1. Faktor Biologi 

Faktor biologi yang termasuk dalam beban tambahan bagi tenaga kerja 

yang berasal dari lingkungan kerja yaitu : 

Virus, bakteri, jamur, parasit, cacing,dan lain- lain. Banyak dari berbagai 

factor biologi ini, dapat menyebabkan penyakit, bila telah masuk ke dalam tubuh 

manusia.hal ini dapat menurunkan kesehatan dan produktivitas kerja dari tenaga 

kerja. 
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2. Faktor Fisiologis 

Faktor fisiologis dapat menimbulkan kelelahan fisik bahkan lambat laun 

terjadi perubahan fisik tubuh, hal ini dapat disebabkan oleh kesalahan konstruksi 

mesin, sikap badan kurang baik, salah cara dalam melakukan pekerjaan. 

3. Faktor Psikologis 

Faktor psikologis berupa hubungan kerja yang tidak sesuai, keadaan kerja  

yang monoton. Hal ini dapat menimbulkan kebosanan dan cenderung 

meningkatkan kecelakaan. 

 

2.1.3.3 Pengukuran Produktivitas 

Pengukuran produktivitas merupakan suatu alat manajemen yang penting 

di semua tingkatan ekonomi. Pada perusahaan pengukuran produktivitas terutama 

digunakan sebagai sarana manajemen untuk menganalisa dan mendorong efisiensi 

produksi. Manfaat lain yang diperoleh dari pengukuran produktivitas terlihat pada 

penempatan perusahaan yang tetap seperti dalam menentukan target atau sasaran 

tujuan yang nyata dan pertukaran informasi antara tenaga kerja dan manajemen 

secara periodik terhadap masalah-masalah yang saling berkaitan (Muchdarsyah 

Sinungan, 2003: 21) 

Pengukuran merupakan hal yang paling penting dalam mengetahui ada 

tidaknya perubahan, perbedaan dan sebagainya. Untuk itulah pengukuran menjadi 

penting sebagai standar dalam pengambilan keputusan. Jika hasil pengukuran 

menunjukan produktivitas kerja rendah, maka dalam pengambilan keputusan 

seorang pimpinan akan mengeluarkan berbagai hal yang dapat meningkatkan 
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produktivitas kerja. Dengan demikian dimasa yang akan datang terjadi 

peningkatan produktivitas kerja (Ahmad Tohardi, 2002 : 454). 

Pengukuran produktivitas tenaga kerja menurut metode pengukuran waktu 

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

yang biasanya diartikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan dalam satu 

jam oleh pekerja yang terpercaya yang bekerja menurut pelaksanaan standart. 

Karena hasil maupun masukan dapat dinyatakan dalam waktu, 

produktivitas tenaga kerja dapat dinyatakan sebagai suatu indeks yang sangat 

sederhana: 

 

 

 (Muchdarsyah Sinungan, 2003: 25) 

Umumnya keluaran dari suatu industri sulit diukur secara kuantitatif. 

Dalam pengukuran produktivitas biasanya selalu dihubungkan dengan keluaran 

secara fisik, yaitu produk akhir yang dihasilkan. Produk di sini bisa terdiri dari 

bermacam-macam tipe dan ukuran, teristimewa dijumpai dalam suatu industri 

yang bersifat job order. Demikian pula proses yang dipakai dalam industri 

umumnya terdiri dari bermacam-macam proses produksi yang berbeda satu 

dengan yang lainnya. Suatu produk mungkin memerlukan lebih dari satu proses 

pengerjaan dan umumnya akan dijumpai suatu industri yang membuat lebih dari 

satu macam produk. 

Adanya macam, ukuran, dan tahapan proses yang berbeda akan 

mendatangkan kesulitan dalam menetapkan keluaran yang bisa dihasilkan dalam 

Produktivitas tenaga kerja = 
 waktujam -jam dalamMasukan 
standar yang jam -jam dalam Hasil  
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suatu proses produksi. Hal ini akan pula menyebabkan kesulitan dalam 

pelaksanaan produktivitas kerja manusianya. Untuk mengukur produktivitas kerja 

dari tenaga kerja manusia, operator mesin, misalnya, maka formulasi berikut bisa 

dipakai untuk maksud ini, yaitu:  

    
andipekerjak yang kerja agaJumlah ten

dihasilkan yangkeluaran  Total
Kerja Tenaga

tasProduktivi
=  

 

Di sini produktivitas dari tenaga keja ditunjukkan sebagai rasio dari jumlah 

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

yaitu jam kerja yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjan tersebut. Tenaga kerja 

yang dipekerjakan dapat terdiri dari tenaga kerja langsung ataupun tidak 

langsung., akan tetapi biasanya meliputi keduanya. Untuk produk-produk tertentu 

rasio ini dapat pula dinyatakan dalam jumlah produk yang dibuat per jam kerja 

yang dipergunakan untuk itu.  

Selanjutnya bisa dinyatakan bahwa seseorang telah bekerja dengan 

produktif jikalau ia telah menunjukan output kerja yang paling tidak telah 

mencapai suatu ketentuan minimal. Ketentuan ini didasarkan atas besarnya 

keluaran yang dihasilkan secara normal dan diselesaikan dalam jangka waktu 

yang layak pula. Dari uraian ini maka dapat disimpulkan bahwa disini ada dua 

unsur yang bisa dimasukan sebagai kriteria produktivitas, yaitu: 

1) Besar / kecilnya keluaran yang dihasilkan, dan 

2) Waktu kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. 
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Waktu kerja disini adalah suatu ukuran umum dari nilai masukan yang 

harus diketahui guna melaksanakan penelitian dan penilaian mengenai 

produktivitas kerja manusia. (Sritomo Wignjosoebroto, 2003: 7) 

AM. Sugeng Budiono, (2003: 263), menyatakan bahwa produktivitas 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

I
Q

=Ρ  

Dimana:  P = Produktivitas 

   Q = Keluaran (Output) 

   I = Masukan (Input) 

Masukan dapat berupa bahan baku, teknologi (pabrik, mesin, peralatan 

kerja), modal, SDM. Produktivitas dapat digunakan sebagai ukuran tingkat 

efisiensi, efektivitas dan kualitas setiap sumber daya yang digunakan selama 

produksi berlangsung. Hasil bagi antara output dan input akan menghasilkan suatu 

besaran angka mutlak. Angka ini memperlihatkan:  

1) Apakah produktivitas akan meningkat dari satu periode ke periode yang 

lain?  

2) Apakah produktivitas suatu perusahaan lebih baik dari yang lain? 

Setiap sumber daya mempunyai produktivitas tersendiri (produktivitas 

partial). Produktivitas dari masing-masing sumber daya dihitung sebagai berikut: 

1) Produktivitas Tenaga Kerja  = 
 kerja agaJumlah ten

Keluaran  

2) Produktivitas Modal   = 
ModalJumlah 

Keluaran  
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3) Produktivitas Bahan  = 
bahanJumlah 

Keluaran  

Produktivitas akan meningkat bila:  

(1) Keluaran meningkat tetapi masukan menurun  

(2) Keluaran tetap tetapi masukan menurun  

(3) Keluaran meningkat dan masukan meningkat tetapi perbedaan keluaran 

lebih besar dari kenaikan masukan. 

Produktivitas dikatakan meningkat bila P ≥1, yaitu:  

(1) Tenaga kerja mampu menghasilkan keluaran (barang) yang lebih besar 

dalam waktu yang sama. 

(2) Hasil perhitungan:  

1
perusahaanTarget 

kerja  tenagatasProduktivi
≥  

Whitmore (1979) yang dikutip oleh Sedarmayanti (2001: 58-59) 

memandang bahwa produktivitas sebagai suatu ukuran atas penggunaan sumber 

daya dalam suatu organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai suatu rasio dari 

keluaran yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan.  

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pengertian produktivitas memiliki 

dua dimensi, yaitu efektivitas dan efisiensi. Dimensi pertama berkaitan dengan 

pencapaian unjuk kerja yang maksimal, dalam arti pencapaian target yang 

berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Sedangkan dimensi kedua 

berkaitan dengan upaya membandingkan masukan dengan realisasi 

penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.  
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Penjelasan tersebut mengutarakan produktivitas secara total atau secara 

keseluruhan, artinya keluaran yang dihasilkan diperoleh dari keseluruhan masukan 

yang ada dalam organisasi. Masukan tersebut lazim dinamakan sebagai faktor 

produksi. Keluaran yang dihasilkan dicapai dari masukan yang melakukan proses 

kegiatan yang bentuknya dapat berupa produk nyata atau jasa. Masukan atau 

faktor produksi dapat berupa tenaga kerja, kapital, bahan, teknologi dan energi. 

Salah satu masukan seperti tenaga kerja, dapat menghasilkan keluaran yang 

dikenal dengan produktivitas individu, yang dapat juga disebut sabagai 

produktivitas parsial.  

Dewasa ini produktivitas individu mendapat perhatian cukup besar. Hal ini 

didasarkan pemikiran bahwa sebenarnya produktivitas manapun bersumber dari 

individu yang melakukan kegiatan. Namun individu yang dimaksudkan adalah 

individu sebagai tenaga kerja yang memiliki kualitas kerja yang memadai. 

Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan penggunaan 

masukan (input) yang direncanakan dengan penggunaan masukan yang 

sebenarnya terlaksana. Apabila masukan yang sebenarnya digunakan semakin 

besar penghematannya, maka tingkat efisiensi semakin tinggi, tetapi semakin kecil 

masukan yang dihemat, sehingga semakin rendah tingkat efisiensi. Pengertian 

efisiensi disini lebih berorientasi kepada masukan sedangkan masalah keluaran 

(output) kurang menjadi perhatian utama. 

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa 

jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada 

keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian 
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utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi 

peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.  

Kualitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh telah 

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

berorientasi kepada masukan, keluaran atau keduanya. Disamping itu kualitas juga 

berkaitan dengan proses produksi yang akan berpengaruh pada kualitas hasil yang 

dicapai secara keseluruhan.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian produktivitas adalah sebagai 

berikut: 

masukan penggunaan Efisiensi
keluaranan menghasilk sEfektivita  tasProduktivi =  

(Sedarmayanti, 2001: 58-59) 
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2.1.3.4 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Kerangka Teori  
(Gabungan Grandjean, Moelfi, Tarwaka, Depkes RI) 

 

 

 

 

 

 

Intensitas dan 
lamanya kerja fisik 
dan mental 

Iklim kerja 

penerangan 

kebisingan 

Rasa khawatir, 
konflik 
tanggungjawab 

Monoton 

Kelelahan kerja 

Status gizi dan 
kesehatan 

Kapasitas kerja:  
• Usia  
• Ketrampilan 
• Pendidikan  
• Status gizi 
• Jenis kelamin  

Beban tambahan:  
• Fisik  
• Kimia  
• Biologi  
• Fisiologi  
• Psikologi  

Beban kerja:  
• Fisik  
• Mental  

Produktivitas 
tenaga kerja 
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2.1.3.5 Hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban sementara penelitian, patokan duga, atau dalil 

sementara, yang kebenaranya akan dibuktikan dalam penelitian tersebut. 

Setelah melalui pembuktian dari hasil penelitian, maka hipotesis ini dapat 

benar atau salah, dapat diterima atau ditolak. (Soekidjo, 2002: 72) 

Dalam penelitian ini peneliti mengajukan hipotesis (Ha) yaitu:   

 Ada hubungan antara kelelahan dengan produktivitas tenaga kerja di bagian 

penjahitan PT Bengawan Solo Garment Indonesia. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005: 55). 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga kerja bagian 

penjahitan PT Bengawan Solo Garment Indonesia yang berjumlah 100 orang. 

 

3.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2005: 56). Pengambilan sampel dilakukan dengan cara 

purposive sample, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu 

dan adanya tujuan tertentu (Suharsimi Arikunto, 2002: 117). 

 Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria 

berikut: 

1) Umur 20– 39 tahun 

Hal ini dimaksud karena pada umur tersebut tenaga kerja memiliki 

kekuatan otot yang optimal dan tenaga kerja berada dalam usia produktif. 

2) Masa kerja lebih dari 1 tahun 

Hal ini dimaksud agar responden memiliki tingkat ketrampilan yang sama. 
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3) Status Gizi: normal 

Hal ini karena status gizi berhubungan dengan kebutuhan kalori, sedang 

kalori digunakan untuk melakukan aktivitas atau kegiatan dan kerja otot. 

Besar sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak  41 orang. 

 

3.3 Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002: 96). Variabel penelitian ini 

terdiri dari variabel bebas (independent variable), variabel terikat (dependen 

variabel) dan variabel pengganggu. 

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau 

berubahnya variabel terikat. Jadi variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi (Sugiyono, 2005: 3). Variabel bebas atau variabel independen 

yang diukur adalah kelelahan. 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. Variabel terikat atau variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah produktivitas tenaga kerja. 

Variabel pengganggu dalam penelitian ini meliputi kebisingan, 

penerangan, cuaca kerja, umur, masa kerja, status gizi. Kebisingan, penerangan, 

cuaca kerja dianggap sama karena  tempat sama, sedangkan umur, masa kerja, 

status gizi dikendalikan. 
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Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan “eksplanatory research” (penelitian penjelasan) 

yaitu menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat melalui 

pengujian hipotesa yang dirumuskan (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 

1989: 4 ). 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan “crossectional” 

yaitu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara variabel bebas 

dengan variabel tergantung dengan pendekatan point time, diobservasi sekaligus 

pada saat yang sama (Ahmad Watik Pratiknyo, 2003: 168). 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Data merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap penelitian. Untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik-

teknik sebagai berikut: 

Variabel Bebas 
(Kelelahan) 

Variabel Terikat 
(Produktivitas Kerja) 

Variabel Pengganggu: Usia, 

Masa Kerja, Status Gizi 

 
 

 

Cuaca Kerja, 
Kebisingan, 
Penerangan 
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3.5.1 Data Primer 

Adalah data yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner yang 

dipandu pengisiannya mengenai identitas responden, umur, masa kerja serta 

pengamatan lingkungan kerja, perhitungan hasil produktivitas, pengukuran 

kelelahan, intensitas kebisingan, penerangan. 

3.5.1.1 Kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang diketahui (Suharsimi Arikunto, 2002: 128). 

Kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk penyaringan responden 

yang berisi data identitas responden,  

3.5.1.2 Pengamatan 

Dalam penelitian pengamatan adalah suatu prosedur yang berencana, yang 

antara lain meliputi melihat dan mencatat jumlah dan taraf aktivitas tertentu yang 

ada hubungannya dengan masalah yang diteliti (Soekidjo Notoatmojo, 2002: 97). 

Pengamatan dilakukan terhadap keadaan umum lingkungan kerja (perorangan, 

kebisingan dan cuaca kerja). Pengamatan dilakukan juga terhadap luas ruangan, 

proses kerja. 

3.5.1.3 Pengukuran  

Pengukuran merupakan suatu metode pengambilan data dengan mengukur 

secara langsung parameter-parameter yang diinginkan. Macam dan prosedur 

pengukuran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1) Pengukuran Kecepatan Waktu Reaksi Rangsang Cahaya 

Pengukuran kelelahan kerja menggunakan metode uji psikomotor 

(psikomotor test) dengan menggunakan reaction timer tipe L. 77 

LAKASSIDAYA. Pengukuran yang dilakukan terhadap waktu reaksi tenaga 

kerja pemberian rangsangan cahaya sampai kepada suatu kesadaran atau sampai 

tenaga kerja menekan tombol subjek. Adapun langkah-langkah pengukuran 

adalah:  

(1) Alat dihubungkan dengan sumber tenaga (listrik/ batere) 

(2) Alat dihidupkan dengan menekan tombol on atau off pada on (hidup) 

(3) Reset angka penampilan sehingga menunjukkan angka “0.000” dengan 

menekan tombol “nol” 

(4) Dipilih rangsang cahaya dengan menekan tombol “cahaya” 

(5) Subjek yang akan diperiksa diminta menekan tombol subjek dan diminta 

secepatnya menekan tombol setelah melihat cahaya dari sumber rangsang 

(lampu) 

(6) Untuk memberikan rangsang, pemeriksa menekan tombol pemeriksa 

(7) Setelah diberi rangsang subjek menekan tombol maka pada layar kecil 

akan menunjukkan angka waktu reaksi dengan satuan “mili detik” 

(8) Pemeriksaan diulangi 20 kali 

(9) Data yang dianalisa (diambil rata-rata) yaitu skor hasil 10 kali pengukuran 

ditengah (5 pengukuran awal dan akhir dibuang) 

(10) Catat keseluruhan hasil pada formulir 
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(11) Setelah selesai pemeriksaan alat dimatikan dengan menekan tombol “on 

atau off” pada off dan lepaskan alat dari sumber tenaga. 

2) Pengukuran Intensitas Kebisingan 

Pengukuran intensitas kebisingan dilakukan dengan menggunakan sound 

level meter. Adapun langkah-langkah pengukurannya adalah:  

(1) Persiapan Alat 

1. Pasang batere pada tempatnya 

2. Tekan tombol Power 

3. Cek garis tanda pada monitor untuk mengetahui  

4. Batere dalam keadaan baik atau tidak 

5. Kalibrasi alat dengan kalibrator, sehingga angka pada monitor sesuai 

dengan angka kalibrator 

(2) Cara Kerja 

1. Pilih selector pada posisi Fast untuk jenis kebisingan kontinue, Slow 

untuk jenis kebisingan Impulsif  atau terputus-putus 

2. Pilih selector range intensitas kebisingan 

3. Tentukan lokasi pengukuran 

4. Setiap lokasi pengukuran dilakukan pengamatan selama 1-2 menit, 

dengan lebih kurang 6 kali pembacaan. Hasil pengukuran adalah 

angka yang ditunjukan pada monitor. 

5. Catat hasil pengukuran dan dihitung rata-rata kebisingan sesaat (lek). 

6. Lek = 10 log 
n
1  (10L1/10 + 10L2/10 + 10L3/10 + ……) dBA 
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3) Pengukuran Intensitas Penerangan 

Pengukuran intensitas penerangan dilakukan dengan menggunakan Digital 

Light Meter atau Lux meter. Adapun langkah-langkah pengukuranya adalah:  

(1) Persiapan alat 

1. Pasang batere pada tempatnya 

2. Tekan tombol power 

3. Cek garis tanda pada monitor untuk mengetahui batere dalam 

keadaan baik atau tidak 

4. Kalibrasi alat, sehingga angka pada monitor menunjukkan angka nol 

(2) Pengukuran Penerangan Umum 

1. Bagi ruang kerja menjadi beberapa titik pengukuran dengan jarak 

antar titik sekitar satu meter 

2. Lakukan pengukuran dengan tinggi lux meter lebih kurang 85 cm 

diatas lantai dan posisi photo cell horisontal dengan lantai 

3. Catat hasil pengukuran 

(3) Pengukuran penerangan lokal 

1. Pengukuran dilakukan pada objek kerja 

2. Bagi objek kerja menjadi beberapa titik ukur (lebih kurang 

sejangkauan tangan) 

3. Pengukuran dilakukan dengan meletakkan lux meter di objek kerja 

4. Catat data yang diperoleh pada lembar data 
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3.5.2 Data Sekunder 

 Adalah data yang diperoleh dari perusahaan mengenai perusahaan secara 

umum dan data produktivitas tenaga kerja. Data sekunder diperoleh secara studi 

dokumen meliputi data perusahaan secara umum, kondisi fisik lingkungan tempat 

kerja, serta jumlah karyawan. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data dari suatu 

penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya 

akan lebih baik dalam arti cepat, lengkap, sistematis sehingga akan lebih mudah 

untuk diolah (Suharsimi Arikunto, 2002: 126). 

 Instrumen penelitian ini meliputi:  

1) Kuesioner tentang identitas responden 

2) Reaction Timer (alat ukur kelelahan kerja, satuan milli detik) 

3) Lembar pencatatan produktivitas tenaga kerja 

4) Timbangan Badan (alat ukur berat badan dengan satuan kg) 

5) Mikrotoise (alat ukur tinggi badan dengan satuan cm) 

6) Blangko pengamatan (untuk mencatat kondisi ventilasi tempat kerja) 

7) Sound Level Meter 

8) Lux Meter  
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3.7 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan langkah dan prosedur sebagi berikut:  

1) Pra penelitian 

Sebelum penelitian dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2005 peneliti 

bersama dengan sekretaris perusahaan menentukan waktu pelaksanaan penelitian. 

2) Penelitian  

Penelitian dilakukan selama tiga hari, yaitu mulai tanggal 3 Januari 2006 

sampai dengan 5 Januari 2006. Pada tahap penelitian ini pengukuran kelelahan 

kerja dilakukan dua kali dalam satu hari, yaitu sebelum kerja dan setelah kerja.  

Penyebaran kuesioner dilakukan sehari sebelum pelaksanaan pengukuran 

kelelahan, yaitu tanggal 2 Januari 2006. Pengukuran Tinggi Badan (TB), Berat 

Badan (BB), pengukuran intensitas kebisingan, intensitas penerangan dan 

pengamatan terhadap kondisi fisik lingkungan tempat kerja dilaksanakan pada 

hari rabu 4 Januari 2006. 

3) Pasca Penelitian 

Setelah penelitian selesai, peneliti diperbolehkan oleh Manager Personalia 

untuk melengkapi data-data pendukung yang masih dibutuhkan. 

 

3.8 Analisis Data  

Untuk memperoleh suatu kesimpulan masalah yang diteliti, maka analisis 

data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian. Data mentah yang telah 

dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisa agar memberikan arti yang berguna 

dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini (Moh. Nasir, 1995: 405) 
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 Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:  

1) Editing 

Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit terlebih dahulu dengan 

tujuan untuk mengoreksi data yang meliputi kelengkapan pengisian data identitas 

responden.  

2) Coding  

Adalah memberikan kode pada jawaban yang ada untuk mempermudah 

dalam proses pengelompokan dan pengolahan. 

3) Tabulating 

Adalah proses pengelompokan jawaban-jawaban yang serupa dan 

menjumlahkannya dengan cara yang teliti dan teratur kedalam tabel yang telah 

disediakan. 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua cara, 

yaitu:  

1) Analisis Univariat 

Yaitu analisa yang dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. 

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel penelitian yang disajikan 

dalam bentuk mean (rata-rata), nilai terendah, nilai tertinggi dan standar deviasi 

dari tiap variabel.  

2) Analisis Bivariat 

Yaitu analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang berhubungan 

atau berkorelasi, yaitu antara variabel bebas dan variabel terikat dengan uji 

statistik yang disesuaikan dengan skala data yaitu rasio. Uji statistik yang 
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digunakan adalah dengan korelasi Pearson(r). rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut:  

 

 

Keterangan:  

rxy   = Koefisien Korelasi antara skor X (item) dan skor Y (total) 

ΣXY   = Jumlah hasil perkalian X (item) dan Y (total) 

ΣX  = Jumlah skor X (item) 

ΣY  = Jumlah skor Y (total) 

N   = Jumlah subjek 

(Suharsimi Arikunto, 2002: 146) 

Menurut Sugiyono (2005: 216), kriteria keeratan hubungan antara variabel 

bebas dan variabel terikat, yaitu jika nilai r hitung  sebagai berikut:  

1. 0.00 – 0.199  : Hubungan sangat rendah 

2. 0.20 – 0.399  : Hubungan rendah 

3. 0.40 – 0.599  : Hubungan sedang 

4. 0.60 – 0.799  : Hubungan kuat 

5. 0.80 – 1.00  : Hubungan sangat kuat 

 rxy =  ( )( )
( ){ } ( ){ }2222 ΣΥ−ΝΣΥΣΧ−ΝΣΧ

ΣΥΣΧ−ΝΣΧΥ  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Keadaan Umum 

PT Bengawan Solo Garment Indonesia berdiri sejak tahun 2001. Bergerak 

di bidang industri pakaian jadi “Kemeja”. Produk yang dihasilkan yaitu Men’s 

Long / Short Sleeve Shirt.  PT Bengawan Solo Garment Indonesia terletak di desa 

Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Lokasi terletak 

7 km dari pusat kota dan 62 km di sebelah selatan kota Semarang.  PT Bengawan 

Solo Garment Indonesia berdiri diatas lahan dengan luas 21.728 m2. 

PT Bengawan Solo Garment Indonesia seratus persen produksinya 

ditujukan untuk kegiatan eksport.  

Tenaga Kerja yang dimiliki PT Bengawan Solo Garment Indonesia 

seluruhnya berjumlah 244 orang. Daftar distribusi tenaga kerja PT Bengawan Solo 

Garment Indonesia adalah sebagai berikut:  

Tabel 1  
Daftar Tenaga Kerja PT Bengawan Solo Garment Indonesia 

 

NO BAGIAN JUMLAH 

1 

2 

3 

4 

Production Supervisor 

Production Control 

General Affairs 

Secretary 

1  orang 

1  orang 

2  orang 

1  orang 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Finance 

Import 

Utility 

Accounting 

Security 

Driver 

Cleaning Service 

Production 

1  orang 

1  orang 

1  orang 

2  orang 

11 orang 

2 orang 

3 orang 

218 orang 

TOTAL 244 orang 

 

Jam Kerja tenaga kerja PT Bengawan Solo Garment Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2 
Jam Kerja Tenaga Kerja PT Bengawan Solo Garment Indonesia 

 

 Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin-Jumat 08.00-16.00 12.00-12.45 

Sabtu  08.00-12.00 - 

 

PT Bengawan Solo Garment Indonesia memperhatikan kesejahteraan 

karyawan, hal ini dapat dilihat dari berbagai fasilitas yang diberikan, meliputi:  

1) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), yang terdiri dari:  

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

Jaminan Hari Tua (JHT) 
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Jaminan Kematian (JKM) 

Jaminan Pemeliharaan Kematian (JPK) 

2) Penyediaan makanan untuk seluruh tenaga kerja. 

3) Pemberian Rekreasi 

 

4.1.2 Kondisi Lingkungan Kerja 

Faktor lingkungan kerja fisik yang ditinjau di PT Bengawan SoloGarment 

Indonesia meliputi kebisingan, penerangan, dan ventilasi di lingkungan kerja. 

Hasil pengukuran diperoleh sebagai berikut: 

1) Kebisingan 

Pengukuran kebisingan dilakukan di tiap-tiap grup. Dalam pengukuran 

terhadap intensitas kebisingan ini PT Bengawan Solo Garment Indonesia di bagi 

menjadi 4 grup, yaitu pemotongan, penjahitan bagian-bagian, penjahitan 

gabungan dan finishing. Pada tiap-tiap grup diambil 4 titik, sehingga seluruhnya 

ada 16 titik. Hasil pengukuran kebisingan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3 
Hasil Pengukuran Kebisingan Ruang Penjahitan PT Bengawan Solo Garment 

Indonesia 
 

Kebisingan Hasil Pengukuran (dBA) 

Rata-rata 78,3 

NAB 85 

Penilaian < NAB 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa rata-rata nilai kebisingan sebesar 

77,4 dBA, sehingga dapat dikatakan bahwa kebisingan ruang penjahitan masih 

dibawah NAB, yaitu 85 dBA. Ini sesuai dengan ketentuan yang diteteapkan oleh 

pemerintah dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Transkop No: 

SE.01/MEN/1978 tentang NAB iklim kerja dan NAB kebisingan di tempat kerja. 

2) Penerangan 

Pada pengukuran ini dilakukan dua macam pengukuran yaitu penerangan 

umum dan penerangan lokal. Pengukuran penerangan umum diambil 4 titik untuk 

tiap grupnya. Penerangan lokal diambil 4 meja sebagai sampel. Hasil pengukuran 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4 
Hasil Pengukuran Penerangan Ruang Penjahitan PT Bengawan Solo Garment 

Indonesia 
 

Hasil Pengukuran Penerangan 

Umum (Lux) Lokal (Lux) 

Rata-rata 257,4 220,5 

NAB > 200 > 200 

Penilaian > NAB > NAB 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa rata-rata nilai penerangan umum 

sebesar 223,3 lux dan penerangan lokal sebesar 225,6. Nilai minimum penerangan 

ditempat kerja untuk pekerjaan penjahitan adalah 200 lux, sehingga dapat 

dikatakan bahwa penerangan di ruang penjahitan telah memenuhi ketentuan. 
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Intensitas penerangan ini telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

oleh pemerintah menurut P.M. No.7 tahun 1964 tentang syarat-syarat kesehatan, 

kebersihan dan penerangan di tempat kerja, penerangan yang cukup untuk 

pekerjaan yang membeda-bedakan barang-barang yang agak kecil dan agak teliti, 

seperti menjahit textil, harus mempunyai kekuatan intensitas penerangan 200 lux. 

3) Ventilasi 

Berdasarkan hasil pengamatan yang di lakukan tentang ventilasi ditempat 

kerja, keadaan ventilasinya sudah cukup baik. Karena pada bagian atas dua sisi 

dinding ruang kerja tersebut langsung berhubungan dengan udara luar, dengan 

pemasangan jaring-jaring kawat. Luas jaring-jaring kawat 250m2 . Terdapat 

jendela yang berjumlah 14 buah dengan luas keseluruhan 84m2. Terdapat 2 buah 

pintu dengan luas 60m2. Dengan demikian total jumlah ventilasi adalah 394m2. 

Ventilasi industri ideal adalah minimal 
16
1  kali luas lantai (Depkes RI, 1999: 17). 

Luas lantai tempat kerja adalah 2250m2, dan luas ventilasi minimum di ruang 

penjahitan adalah 375 m2 sehingga luas ventilasi pada tempat kerja telah sesuai 

dengan standart. Dengan  ventilasi yang baik tempat kerja, tenaga kerja akan 

terjamin kebutuhannya untuk memperoleh udara yang segar. 
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4.2 Hasil Penelitian  

4.2.1 Deskripsi Data 

Penelitian ini dilakukan pada tenaga kerja yang melakukan kegiatan 

penjahitan dibagian penjahitan PT Bengawan Solo Garment Indonesia dengan 

subjek penelitian sebesar 41  responden. Variabel yang diteliti dalam penelitian 

adalah kelelahan kerja sebagai variabel bebas dan produktivitas tenaga kerja 

sebagai variabel terikat. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner, 

pengukuran kelelahan kerja dengan menggunakan “Reaction Timer” dan lembar 

pencatatan produktivitas tenaga kerja. Deskripsi data dalam penelitian ini akan 

memberikan gambaran tentang kelelahan kerja dan produktivitas tenaga kerja 

yang dialami oleh tenaga kerja bagian penjahitan PT Bengawan Solo Garment 

Indonesia. Pendeskripsian data dilakukan dengan menggunakan perhitungan 

mean, (rata-rata), nilai tertinggi, nilai terendah dari responden serta standar 

deviasi. 

 

4.2.1.1 Analisis Univariat 

Analisis univariat yang dimaksudkan untuk menggambarkan sebaran dan 

hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan daftar distribusi frekuensi 

serta dilengkapi dengan tabel dan grafik. Analisis univariat dalam penelitian ini 

meliputi analisa deskriptif data kelelahan tenaga kerja data produktivitas dan 

karakteristik responden. Karakteristik responden meliputi umur responden, lama 

bekerja dan status gizi. 
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1) Kecepatan Waktu Reaksi Rangsang Cahaya  

Pengukuran tingkat kelelahan kerja pada tenaga kerja dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan “reaction timer”untuk mengukur kecepatan 

waktu reaksi rangsang cahaya. Setelah dilakukan pengumpulan data diperoleh 

hasil sebagai berikut:  

Tabel 5 
Statistik Deskriptif Kecepatan Waktu Reaksi Rangsang Cahaya 

 

Jumlah 

Sampel 

Nilai 

Terendah 

Nilai 

Tertinggi 

Mean Standar 

Deviasi 

41 199,30 414,88 372,3 57,08 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari sampel penelitian 

sejumlah 41 responden, rata–rata nilai yang diperoleh seluruh responden 372, 

dengan standar deviasi sebesar 57,08, nilai kelelahan tertinggi yang diperoleh 

responden adalah sebasar 414,88 dan nilai kelelahan terendah yang dicapai 

responden sebesar 199,30. 

Jika dilakukan kategori, menurut Lientje Setyawati (Lientje. S, 2003:3)  

maka kecepatan waktu reaksi rangsang cahaya dapat dikelompokkan sebagai 

berikut:  
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Tabel 6 
Daftar Distribusi Frekuensi Kategori Kecepatan Waktu Reaksi Rangsang Cahaya 

 

Interval waktu  

reaksi (ml detik) 

Kategori  

Kelelahan  

Frekuensi  Prosentase  

150-240 Normal  4 9.8% 

>240 - <410 Ringan 33 80.5% 

410 – 580 Sedang 4 9.8% 

> 580 Berat 0 0% 

Jumlah   41 100 % 

 

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik akan diperoleh visualisasi 

sebagai berikut:  

Grafik 1 
Tingkatan Kelelahan Tenaga Kerja 

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat diketahui bahwa dari sampel 

penelitian yang berjumlah 41 responden, 4 orang (9.8%) berada dalam kategori 

normal. Sebanyak 33 orang (80.5%) berada dalam kategori kelelahan ringan. 4 

N o r m a l R in g a n S e d a n g
0
5

1 0
1 5
2 0
2 5
3 0

3 5
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orang (9.8 %) berada dalam kategori kelelahan sedang, dan tidak ada responden 

(0%) berada dalam kategori kelelahan berat. 

2) Produktivitas Tenaga Kerja 

Pengukuran tingkat produktivitas tenaga kerja dalam penelitian ini 

dilakukan dengan pencatatan selama tiga hari. Setelah dilakukan pengumpulan 

data diperoleh hasil statistik deskriptif sebagai berikut: 

Tabel 7 
Statistik Deskriptif Variabel Produktivitas Tenaga Kerja 

 

Jumlah 

Sampel 

Nilai 

Terendah 

Nilai 

Tertinggi 

Mean Standar 

Deviasi 

41 0,51 1,15 0,83 0,14 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari sampel penelitian 

sejumlah 41 responden, rata–rata tingkat produktivitas tenaga kerja yang 

ditunjukkan seluruh responden adalah 0,83 dengan standar deviasi sebesar0,14,  

Tingkat produktivitas tertinggi yang diperoleh responden adalah sebasar 1,15 dan 

tingkat produktivitas  terendah yang dicapai responden sebesar 0,51. 

Produktivitas tenaga kerja dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 

kriteria yaitu produktivitas tinggi dan produktivitas rendah. Responden dinyatakan 

memiliki produktivitas kerja tinggi apabila nilai dari hasil tenaga kerja 

dibandingkan dengan target perusahaan ≥1. Apabila nilai dari hasil kerja 

dibandingkan dengan target perusahaan <1 maka responden dinyatakan memiliki 

produktivitas kerja rendah. 
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Target yang ditetapkan perusahaan berbeda sesuai dengan jenis 

pekerjaannya. Target yang ditetapkan perusahaan dapat dilihat pada lampiran. 

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 8 
Daftar Distribusi Frekuensi Produktivitas Tenaga Kerja  

 

No  Produktivitas Kerja Frekuensi Prosentase 

1  Tinggi  5 12.2% 

2 Rendah 36 87.8% 

3 Jumlah  41 100 % 

 

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik akan diperoleh visualisasi 

sebagai berikut  

Grafik 2 
Tingkatan Produktivitas Tenaga Kerja 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 41 responden, terdapat 5 

orang (12.2 %) memiliki tingkat produktivitas kerja tinggi dan 36 orang (87.8%) 

memiliki tingkat produktivitas kerja rendah. 
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3) Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 41 orang. Gambaran 

distribusi menurut kelompok umur, masa kerja, dan status gizi dapat dilihat 

sebagai berikut: 

(1) Umur Responden 

Tabel 9 
Distribusi Responden menurut kelompok umur 

 

No Kelompok Umur Jumlah Prosentase 

1 20 - 25 33 80,5% 

2 26 - 30 8 19,5% 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa responden memiliki kisaran umur 19 – 

35 tahun. Berdasarkan tabel 9, responden yang berumur 20 – 25 tahun sebanyak 

33 orang (80,5%) dan responden yang berumur 26 – 30 tahun sebanyak 8 orang 

(19,5%). 

(2) Masa Kerja Responden 

Tabel 10 
Distribusi Responden Menurut Masa Kerja 

 

No Masa Kerja Jumlah Prosentase 

1 1 – 2 43 31,7% 

2 3 - 5 28 68,3% 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden dengan masa kerja 1 

– 2 tahun sebanyak 13 orang (31,7%), responden dengan masa kerja 3 – 5 tahun 

sebanyak 28 orang (68,3%). 

(3) Status Gizi Responden 

Status gizi responden dapat dilihat dari Body Mass Index (BMI) yang 

dihitung berdasarkan berat badan (BB) responden dibagi kuadrat tinggi badan 

(TB2). Nilai BMI responden berada pada kisaran 18,5 - < 25 dalam kategori status 

gizi baik. 

Tabel 11 
Distribusi Responden Menurut Interval Nilai BMI 

 

No Interval Nilai BMI Jumlah Prosentase 

1 18,5 – 21,90 35 83,4 

2 22,0 – 23,47 6 14,6 

 

Berdasarkan tabel diatas, responden dengan nilai BMI 18,5 – 21,90 adalah 

sebanyak 35 orang (83,4%) dan responden dengan nilai BMI 22,0 – 23,47 

sebanyak 6 orang (14,6%). 
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4.2.2.3 Analisis Bivariat 

Berdasarkan uji normalitas data diperoleh hasil sebagai berikut:  

Tabel 12 
Uji Normalitas Data Variabel Kelelahan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

 

No Variabel Jumlah Sampel p-value 

1 Kelelahan Kerja 41 0,744 

2 Produktivitas Tenaga Kerja 41 0,907 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi variabel 

kelelahan kerja sebesar 0,744 dan nilai signifikansi variabel produktivitas tenaga 

kerja sebesar 0,907. Karena nilai signifikansi > 0,05 maka data variabel kelelahan 

dan produktivitas tenaga kerja  berdistribusi normal. 

Berdasarkan uji one way ANOVA diperoleh hasil sebagai berikut:  

Tabel 13 
Uji One Way Anova  Variabel Kelelahan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

 

No Variabel p-value 

1 Kelelahan Kerja 0,715 

2 Produktivitas tenaga Kerja 0,221 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi variabel 

kelelahan kerja  yaitu sebesar 0,715 dan variabel produktivitas tenaga kerja 

sebasar 0,221. Karena nilai signifikansi variabel kelelahan dan produktivitas 

tenaga kerja > 0,05 maka data variabel kelelahan dan produktivitas tenaga kerja  

adalah identik atau tidak bervariasi.  
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Analisis terhadap data dilakukan untuk menjawab hipotesis penelitian 

yang telah disusun sebelumnya. Uji statistik yang digunakan adalah dengan 

Korelasi Pearson (r). Hasil perhitungan dapat disajikan dalam tabel berikut ini:  

 

Tabel 14 
Korelasi Pearson Variabel Kelelahan dan Variabel Produktivitas Tenaga Kerja 

 

Variabel Bebas Variabel Terikat Batas signifikan p r hitung 

Kelelahan  Produktivitas 

Tenaga Kerja 

0.01 0.003 - 0.458 

 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil uji statistik Korelasi Pearson 

antara kelelahan dengan produktivitas tenaga kerja diperoleh probabilitas = 0.003. 

Karena probabilitas < 0.05 maka Ho ditolak, yang artinya ada hubungan antara 

kelelahan kerja dengan produktivitas tenaga kerja. Hasil pengujian koefisien 

korelasi diperoleh r hitung sebesar –0.458 (diantara nilai 0.40 – 0.599) yang 

artinya ada hubungan yang sedang antara dua variabel (Sugiyono, 2005: 216). 

Dari tabel diatas juga terlihat koefisien korelasi memiliki tanda negatif yang 

berarti semakin tinggi kelelahan kerja maka produktivitas tenaga kerja semakin 

rendah. Demikian sebaliknya. Semakin rendah nilai kelelahan kerja maka semakin 

tinggi nilai produktivitas tenaga kerja. 
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4.3 Pembahasan 

4.3.1 Hasil Uji Univariat 

Berdasarkan hasil penelitian dibagian penjahitan PT Bengawan Solo 

Garment Indonesia, diketahui bahwa pengukuran kelelahan setelah kerja memiliki 

nilai rata – rata lebih besar dari pada rata–rata kelelahan sebelum kerja. Hal ini 

disebabkan karena tenaga kerja harus menyelesaikan beban tugas yang menjadi 

tanggung jawabnya. Berdasarkan analisis univariat pada variabel kelelahan kerja 

dapat diketahui bahwa dari 41 responden, 4 orang (9.8%) mempunyai tingkat 

kelelahan kerja normal, 33 orang (80.5%) mempunyai tingkat kelelahan kerja 

ringan, 4 orang (9.8%) mempunyai tingkat kelelahan kerja sedang dan tidak ada 

responden (0%) yang memepunyai tingakt kelelahan kerja berat. Nilai kelelahan 

kerja pada hari selasa  menunjukkan mean sebesar 307,2 yang berada dalam 

kategori kelelahan kerja ringan. Pada hari rabu nilai kelelahan kerja responden 

menunjukkan mean sebesar 297,1 yang juga berada dalam kategori kelelahan 

kerja ringan. Nilai kelelahan kerja responden pada hari kamis menunjukkan mean 

sebesar 307,2 yang juga berada dalam kategori kelelahan kerja ringan. Nilai mean 

kelelahan pada hari rabu menunjukkan nilai yang paling rendah jika dibandingkan 

dengan hari-hari lain selama penelitian.   

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak 33 responden 

(80.5%) atau merupakan sebagian besar responden berada dalam kategori 

kelelahan kerja ringan. Nilai waktu reaksi terhadap rangsang cahaya dalam 

kategori kelelahan kerja ringan berada pada interval .240.0 - 410.0 mili detik.  
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Berdasarkan hasil pengamatan, responden dalam melakukan pekerjaannya 

dilakukan dengan duduk. Menurut Tarwaka (2004: 276) posisi kerja duduk yang 

dilakukan dalam waktu yang lama seperti yang terjadi pada pekerjaan penjahitan 

akan terasa membosankan, beban kerja juga akan meningkat sehingga kelelahan 

cepat muncul. Menurut Astrand dan Rodalh (1997), Onishi (1991) yang dikutip 

oleh Tarwaka (2004: 276) menyebutkan bahwa kerja statis adalah kerja berat 

(strenous) sedangkan Onishi melaporkan bahwa kerja dengan posisi duduk terus 

menerus menyebabkan kontraksi otot menjadi statis dan The Load Pattern 

menjadi lebih kuat dibandingkan dengan kontraksi dinamis. 

Hasil analisis univariat pada variabel produktivitas tenaga kerja 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat produktivitas 

rendah. Hal ini disebabkan karena nilai target yang ditetapkan oleh perusahaan 

adalah nilai tertinggi yang dapat dicapai oleh tenaga kerja dalam waktu standart 

untuk menghasilkan barang. Nilai target perusahaan akan ditingkatkan apabila ada 

tenaga kerja yang memiliki hasil kerja melampaui target perusahaan sebelumnya, 

dan hasil kerja dari tenaga kerja tersebut diberlakukan sebagai target perusahaan 

selanjutnya. 

Nilai produktivitas responden pada hari selasa menunjukkan nilai rata-rata 

sebesar 0,86.Nilai rata-rata produktivitas responden pada hari rabu menunjukkan 

nilai sebesar 0,82. Nilai produktivitas responden pada hari rabu mengalami 

penurunan bila dibandingkan dengan hari sebelumnya. Nilai rata-rata 

produktivitas responden pada hari kamis menunjukkan nilai sebesar 0,80. Nilai 
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produktivitas responden pada hari kamis juga mengalami penurunan bila 

dibandingkan dengan nilai produktivitas responden sebelumnya. 

Setelah dilakukan pengukuran produktivitas kerja terhadap 41 responden 

selama 3 hari, dapat diketahui pada hari rabu responden mempunyai nilai 

kelelahan dengan mean sebesar 372,3 yang merupakan mean terendah 

dibandingkan dengan hari lain, sedangkan nilai produktivitas kerja responden 

pada hari rabu menunjukkan mean sebesar 0,83 yang bukan merupakan mean 

tertinggi selama hari kerja pada saat penelitian.  

Nilai kelelahan kerja pada hari rabu memiliki nilai yang rendah, tetapi nilai 

produktivitas tenaga kerja pada hari yang sama tidak memiliki nilai yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan hari lain yang memiliki nilai kelelahan lebih tinggi. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama penelitian diperoleh hasil 

bahwa saat penelitian pada hari rabu tengah dilakukan pembersihan terhadap 

Septic Tank di perusahaan. Pembersihan ini mengakibatkan menyebarnya bau-

bauan yang tidak dikehendaki. Hal ini dapat digolongkan dalam bau-bauan 

ditempat kerja yang tidak disukai. Menurut Suma’mur (1996: 101) bau-bauan 

adalah suatu jenis pencemaran udara yang tidak hanya penting ditinjau dari 

penciuman, tetapi juga segi hygiene pada umumnya. Bau yang tidak disukai 

sekurang-kurangnya mengganggu rasa kesehatan setinggi-tingginya. Bau yang 

tidak disukai juga akan mengakibatkan rasa tidak nyaman, (dissatisfaction) 

terhadap pekerjaan akan mengganggu konsentrasi dalam bekerja (Depnaker, 1993: 

69). Pada saat bekerja responden sering menutup penciumannya (hidung) dengan 

tangan untuk mengurangi bau yang tidak diinginkan. Hal ini akan berpengaruh 
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terhadap hasil kerja responden yang akan berdampak secara langsung terhadap 

produktivitas tenaga kerja yaitu berupa menurunnya nilai produktivitas tenaga 

kerja. 

 

4.3.2 Hasil Uji Bivariat 

Hasil uji normalitas data menunjukkan nilai signifikansi kelelahan kerja 

sebesar 0,744 dan nilai signifikansi produktivitas tenaga kerja sebesar 0.907. data 

memiliki distribusi normal bila nilai signifikansinya > 0.05. berdasarkan data 

tersebut maka baik nilai kelelahan kerja maupun nilai produktivitas tenaga kerja 

berdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil uji ANOVA, tes homogenitas terhadap variabel 

kelelahan kerja dan produktivitas tenaga kerja diperoleh hasil bahwa nilai 

kelelahan dan produktivitas tenaga kerja selama penelitian adalah identik atau 

tidak bervariasi, sehingga apabila penelitian dilakukan dalam satu hari akan 

memberikan hasil uji statistik yang relatif sama dengan penelitian yang dilakukan 

dalam tiga hari. 

Dari hasil analisis Korelasi Pearson dapat diketahui bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara kelelahan dengan produktivitas tenaga kerja. Hubungan 

tersebut bersifat negatif artinya bahwa setiap peningkatan kelelahan yang ditandai 

dengan peningkatan waktu reaksi diikuti dengan penurunan produktivitas tenaga 

kerja atau sebaliknya, yaitu penurunan kelelahan yang ditandai dengan penurunan 

waktu reaksi diikuti dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja. 
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Pada bagian penjahitan pekerjaan yang dilakukan dapat digolongkan 

kedalam pekerjaan yang bersifat repetitif dan monoton.Hal ini sesuai dengan 

Suma’mur (1989: 89) bahwa yang termasuk dalam pekerjaan–pekerjaan repetitif 

diantaranya yaitu pabrik tekstil, sepatu, rokok dan sebagainya. Menurut Grandjean 

(1988: 167) bagian penjahitan adalah merupakan pekerjaan yang bersifat repetitif 

atau monoton sehingga menimbulkan rasa bosan dan cepat menimbulkan 

kelelahan. 

Kelelahan kerja merupakan suatu kelompok gejala yang berhubungan 

dengan penurunan kesiagaan, kapasitas dan efisiensi kerja, ketrampilan, motivasi 

serta peningkatan kecemasan atau kebosanan yang dapat berakibat pada 

peningkatan kesalahan kerja, ketidakhadiran, keluar kerja, kecelakaan kerja, dan 

penurunan produktivitas kerja (Grandjean, 1985) yang dikutip oleh Hanida 

Rahmawati.N (1998: 63).  

Secara fisiologis istirahat sangat perlu untuk mempertahankan kapasitas 

kerja. Waktu istirahat juga diperlukan pada pekerjaan-pekerjaan repetitif seperti 

pekerjaan penjahitan. Terdapat empat jenis istirahat, yaitu istirahat secara spontan, 

istirahat curian, istirahat oleh karena adanya pertalian dengan proses kerja, dan 

istirahat yang ditetapkan. Istirahat secara spontan adalah istirahat pendek segera 

setelah pembebanan. Istirahat curian terjadi jika beban kerja tak dapat diimbangi 

oleh kemampan kerja. Istirahat oleh karena proses kerja tergantung dari 

bekerjanya mesin, peralatan, atau prosedur-prosedur kerja. Istirahat yang 

ditetapkan adalah istirahat atas dasar ketantuan perundang-undangan seperti 

istirahat paling sedikit setengah jam sesudah 4 jam bekerja secara berturut-
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turut.Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa pengaturan waktu istirahat yang 

tepat berakibat positif bagi produktivitas (Suma’mur, 1989: 78). 

Berdasarkan penelitian F.W. Taylor (Sritomo Wignjosoebroto, 2003:23), 

menyebutkan bahwa hasil kerja akan sangat dipengaruhi oleh waktu bekerja, 

lamanya waktu istirahat yang diberikan. Taylor berkesimpulan bahwa dengan 

bekerja sekeras-kerasnya seorang pekerja memang dapat menghasilkan output 

yang besar akan tetapi hal ini akan melelahkan dan tidak akan tahan lama. 

Sebaliknya jika bekerja dengan sedikit mengeluarkan energi, memeng akan 

bertahan lama akan tetapi hasil kerja yang dicapaipun akan sedikit sekali. Dengan 

demikian perlu dicari pengeluaran tenaga yang mampu menghasilkan prestasi 

yang optimal. Dengan mengatur proses kerja secara eksak dan mencegah 

terjadinya pemborosan-pemborosan tenaga serta pemberian waktu istirahat yang 

cukup, maka Taylor berhasil mendemonstrasikan suatu metode kerja baru yang 

lebih efisien. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa prestasi kerja atau 

produktivitas kerja meningkat hampir empat kali lipat dari prestasi sebelumnya.  

Hasil penelitian ini memberikan perubahan-perubahan didalam usaha 

meningkatkan produktivitas manusia . Sebelumnya orang masih terpancang pada 

usaha meningkatkan produktivitas pada alat-alat produksi yang mati (mesin-mesin 

atau perangkat lainnya), dalam hal ini peningkatan produktivitas dapat 

dilaksanakan melalui alat-alat produksi yang hidup (tenaga kerja).  
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Gambar 4 
Gambaran Tingkat Efisiensi Kerja Manusia Dikaitkan dengan Periode Waktu 

Kerjanya. 
 

Berdasarkan penelitian F.W Taylor diatas maka pengaturan waktu istirahat 

untuk tenaga kerja bagian penjahitan PT Bengawan Solo Garment Indonesia 

adalah memberikan istirahat yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja secara 

spontan pada pukul 09.45-10.00 dan pukul 14.30-14.45 Memberikan waktu 

istirahat minimal setengah jam sesudah 4 jam bekerja berturut-turut.  

Disamping pemberian waktu istirahat makanan dan minuman bagi tenaga 

kerja dalam pekerjaannya adalah merupakan sumber tenaga dalam melaksanakan 

pekerjaan. Makan pagi menjamin penyediaan kalori untuk dipergunakan pada jam 

pertama bekerja pagi hari, makanan kecil (makanan tambahan) kira-kira pukul 

10.00 akan meningkatkan lagi kalori yang mungkin sangat berkurang sesudah 

digunakan. Makanan tersebut harus bersifat enteng dan berfungsi menambah 

kalori yang diperlukan. Makanan yang berat bahkan menurunkan produktivitas 

kerja, oleh karena adanya pembebanan pencernaan oleh makanan. Jika nilai gizi 
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makanan dipenuhi tidak perlu ditambah frekuensi makan dipekerjaan yaitu, tidak 

perlu pemberian makanan tambahan atau snack (AM. Sugeng Budiono, 2003: 

159). Makan siang perlu untuk menghadapi dua atau tiga jam waktu kerja. 

Dengan cukup perhatian terhadap gizi dalam kaitan pekerjaan, tenaga kerja akan 

berada dalam tingkat keseimbangan yang mantap diantara kesehatan dan 

produktivitas kerjanya (Suma’mur, 1989: 87-88). 

Hasil analisis korelasi dengan menggunakan teknik korelasi Pearson, 

diperoleh keeratan hubungan sebesar –0,330 yang artinya ada hubungan yang 

sedang antara kelelahan dengan produktivitas tenaga kerja.  

Adapun kelemahan dalam penelitian ini yaitu:  

1) Penelitian ini tidak dapat menunjukkan data gaji tenaga kerja dalam bentuk 

rupiah. 

2) Penelitian ini membatasi faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga 

kerja hanya pada variabel kelelahan saja, sedangkan faktor lain tidak 

diteliti. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari dua variabel didapatkan bahwa ada 

hubungan antara kelelahan dengan produktivitas tenaga kerja di bagian penjahitan 

PT Bengawan Solo Garment Indonesia. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah diperoleh, peneliti mengemukakan 

beberapa saran, antara lain:  

1) Pengaturan waktu istirahat yang tepat, dengan pemberian istirahat pada 

pukul 09.45 – 10.00, disamping pemberian waktu istirahat yang telah 

ditetapkan yang bertujuan untuk mencapai tingkat produktivitas yang 

optimal.  

2) Meningkatkan pengetahuan pengelola gizi kerja (perusahaan) melalui 

pelatihan tentang gizi kerja. 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Ahmad Tohardi. 2002. Pemahaman Praktis Manajeman Sumber Daya Manusia. 
Bandung : CV Mandar Maju 

 
Ahmad Watik Pratiknyo. 2003. Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kedokteran 

dan Kesehatan . Jakarta: Raja Grafindo Persada 
 
AM. Sugeng Budiono. 2003. Bunga Rampai Hiperkes dan KK. Semarang: BP 

UNDIP 
 

--------------------------. 1991. Panduan Pelayanan Hiperkes dan Keselamatan 
Kerja: PT. Tri Tunggal Tata Fajar 

 
--------------------------. 1991. Bunga Rampai Hiperkes dan Keselamatan Kerja. 

Surakarta: PT Tri Tunggal Tata Fajar 
 

A. Siswanto. 1991. Ergonomi. Surabaya: Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja 
Jawa Timur 

 
Bambang Kusriyanto. 1996. Meningkatkan produktivitas Karyawan. Jakarta : PT 

Pustaka Binaman Pressindo 
 

Biro Pusat Statistik & Bappeda. 2002. Indikator Ekonomi dan Statistik Industri 
Kabupaten Boyolali. Boyolali : Biro Pusat Statistik 

 
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1999. Keputusan Menteri Kesehatan 

RI dan Keputusan Direktur Jenderal PPM & PLP tentang Persyaratan 
Kesehatan Lingkungan Kerja. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik 
Indonesia 

 
Depkes RI Pusat Kesehatan Kerja. 2003. Modul Pelatihan Bagi Fasilitator 

Kesehatan Kerja. Jakarta: Depkes RI 

 
Depkes RI Pusat Kesehatan Kerja. 2006. Promosi Kesehatan. http:// www. 

Depkes.go.id 

 
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. 2003. Profil Industri Kabupaten 

Boyolali. Boyolali : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi 
 

Depnaker.Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial. 1993. Training 
Material Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Kesehatan Kerja. 
Jakarta : Departemen Tenaga Kerja 



Depkes RI.Direktorat jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat. 1990. Upaya 
Kesehatan Kerja sektor Informal di Indonesia. Jakarta: Departemen 
Kesehatan Republik Indonesia 

 
Eko Nurmianto. 2003. Ergonomic Konsep Dasar dan Aplikasinya. Surabaya: 

Institut Teknologi Sepuluh November 
 
Hanida Rahmawati.N. 1998. Kelelahan Tenaga Kerja Wanita dan Pemberian 

Musik Pengiring Kerja (Suatu Kajian di Bagian Pembatik Tulis dan 
Penjahit Ardiyanto Batik Yogyakarta). Thesis. Universitas Gadjah Mada 
Yogyakarta 

 
Grandjean. 1988. Fitting The Task to The Man. London: Taylor and Francis 

 
Lambert, David. 1996. Tubuh manusia. Jakarta : Arcan  

 
Lientje Setyawati. 2003. Buku Panduan Pengukuran Waktu Reaksi dengan alat 

pemeriksa waktu reaksi/ Reaction Timer L77 LAKASSIDAYA, Tidak 
diterbitkan 

 
Masri Singarimbun. 1995. Metode Penelitian Survei. Jakarta : LP3ES 

 
Margatan, Arcole. 1996. Kiat Hidup sehat bagi Usia Lanjut. Solo : CV Aneka 

 
Moh. Nasir.1998. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia 

 
Muchdaryah Sinungan. 2003. Produktivitas Apa dan Bagaimana. Jakarta: Bumi 

Aksara 

 
Pusat Kesehatan Kerja. 2003. Modul Pelatihan Bagi Fasilitator Kesehatan Kerja. 

Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia 
 

Sedarmayanti. 2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: 
CV Mandar Maju 

 
Sjahmien Moelfi. 2003. Ilmu Gizi. Jakarta: PT Papas Sinar Sinanti Bhatara 

 
Soekidjo Notoatmojo. 2002. Metode Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta 

 
Sritomo Wignjosoebroto. 2003. Ergonomi Studi Gerak dan Waktu. Teknik 

Analisis untuk Peningkatan Produktivitas Kerja. Surabaya: Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember 



Sugiyono. 2005. Statistik untuk Penelitian. Bandung. Alfabeta 
 
Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta: Rineka Cipta 
 

Suma’mur P.K. 1996. Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: PT 
Toko Gunung Agung 

 
------------------. 1989. Ergonomi untuk Produktivitas Kerja. Jakarta: CV Haji Mas 

Agung 
 
Tarwaka, dkk. 2004. Ergonomi untuk Keselamatan Kesehatan Kerja dan 

Produktivitas. Surakarta: UNIBA Press 
 
 


	KOVER SKRIPSI AMY.doc
	SARI amy.doc
	MOTO DAN PERSEMBAHAN.doc
	KATA PENGANTAR.doc
	DAFTAR ISI AMY.doc
	DAFTAR TABEl baru.doc
	DAFTAR GAMBAR.doc
	DAFTAR LAMPIRAN.doc
	BAB I Amy.doc
	NEW BAB II.doc
	BAB III Amy.doc
	BAB IV FRESH.doc
	BAB V.doc
	DAFTAR PUSTAKA AMY.doc

