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ABSTRAK 

 

Nama : Adryanti 

NIM : 70200118029 

Judul  : Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan 

Kelelahan Kerja Pada Pekerja Workshop Di PT. 

Semen Bosowa Maros Tahun 2022. 

 

Kelelahan kerja merupakan permasalahan yang sering dijumpai pada 

tenaga kerja. Kelelahan kerja secara nyata dapat mempengaruhi kesehatan 

tenaga kerja dan menurunkan produktivitas seseorang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan 

dengan kelelahan kerja pada pekerja workshop di PT. Semen Bosowa 

Maros. Jenis penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif dengan 

pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini pekerja workshop 

di PT. Semen Bosowa Maros dengan jumlah sampel sebanyak 36 dengan 

teknik total sampling.  

Hasil penelitian menunjukan variabel yang berhubungan dengan 

kelelahan kerja adalah umur (p-value = 0.013), status pernikahan (p-value = 

0.020, masa kerja (p-value = 0.043), indeks massa tubuh (p-value = 0.000), 

keadaan monoton (p-value =.0.034). Sedangkan variabel yang tidak 

berhubungan adalah status pendidikan (p-value = 0.626).  

Disarankan kepada pihak perusahaan untuk lebih memperhatikan 

kondisi pekerja yang mengalami kelelahan kerja, serta melakukan rotasi 

waktu kerja. Bagi pekerja keadaan monoton yang berlebihan agar lebih 

memperhatikan asupan gizi agar dapat mengatasi kelelahan kerja yang 

dialami.  

Kata Kunci : Kelelahan kerja, Pekerja, Workshop  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu permasalahan yang terkait dengan kesehatan dan 

keselamatan kerja dalam bekerja adalah kelelahan akibat kerja. International 

Labour Organization (ILO) menjelaskan bahwa setiap tahun yaitu sebanyak 

dua juta pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja yang disebabkan 

oleh faktor kelelahan. Kelelahan kerja merupakan bagian dari permasalahan 

umum yang sering dijumpai pada tenaga kerja, dan kelelahan secara nyata 

dapat mempengaruhi kesehatan tenaga kerja dan menurunkan produktivitas 

(Suma’mur, 2015). 

International Labour Organization (ILO), menyebutkan sebanyak dua 

juta pekerja setiap tahun menjadi korban kecelakaan kerja akibat kelelahan. 

Survei yang dilakukan ILO, pada tahun 2016 menunjukkan bahwa sebanyak 

58.118 sampel dari 18.828 sampel (32,8%) mengalami kelelahan dan 

berpengaruh pada produktivitas kerja. Survei yang dilakukan di USA terkait 

kelelahan kerja ditemukan bahwa 24% yang datang ke poliklinik dengan 

kelelahan kronik. Hasil   Penelitian   yang   mengevaluasi   100   orang   

penderita   kelelahan menunjukkan bahwa 64% kasus kelelahan disebabkan 

karena faktor psikis, 3% karena faktor fisik dan 33% karena kedua faktor 

tersebut (Rezal et al., 2017).  
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Berdasarkan data dari National Safety Council (NSC) bahwa dari 2.010 

tenaga kerja di Amerika Serikat pada tahun 2017 ditemukan kurang lebih 13% 

kecelakaan di tempat kerja terjadi karena faktor kelelahan, 97% pekerja 

memiliki dua atau lebih faktor risiko kelelahan kerja. 40% tenaga kerja 

mengalami kelelahan kerja yang memicu terjadinya peningkatan angka 

absensi, penurunan produktivitas, serta peningkatan jumlah kecelakaan kerja 

(NSC, 2017). 

Memiliki kondisi pada tubuh yang sehat, baik secara fisik maupun 

secara mental merupakan hal yang penting bagi manusia. Dengan kondisi 

tubuh yang baik dapat mengerjakan segala sesuatu aktivitas dengan optimal, 

seperti berorganisasi dan bekerja secara rutin. Pada dasarnya aktivitas kerja 

merupakan pengerahan tenaga dan pemanfaatan tubuh melalui koordinasi dan 

perintah oleh pusat saraf. Besar kecilnya pengerahan tenaga oleh tubuh sangat 

tergantung dari jenis pekerjaan. Secara umum jenis pekerjaan yang bersifat 

fisik memerlukan pengerahan tenaga yang lebih besar dibandingkan jenis 

pekerjaan yang bersifat mental. Pada kerja fisik, peranan pengerahan tenaga 

otot lebih menonjol dan untuk kerja mental peranan kerja otak yang lebih 

dominan (Tarwaka, 2015). 

Kelelahan kerja dapat mempengaruhi faktor individu seperti; umur, 

pendidikan, masa kerja, status perkawinan dan status gizi. Hasil riset 

menunjukan bahwa secara klinis terdapat hubungan antara status gizi 

seseorang dengan performa tubuh secara keseluruhan, orang yang berada 

dalam kondisi gizi yang kurang baik dalam arti makanan dalam tubuh kurang 
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dari normal maka akan lebih mudah mengalami kelelahan dalam melakukan 

pekerjaan (Fadila, 2016). 

Kelelahan dalam bekerja dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara 

lain: Pengorganisasian kerja yang tidak menjamin istirahat dan rekreasi, 

variasi kerja dan intensitas pembebanan fisik yang tidak serasi dengan 

pekerjaan, faktor psikologis, lingkungan kerja, status kesehatan. Kelelahan 

kerja akan menurunkan kinerja dan menambah kesalahan kerja. Menurunnya 

kinerja sama artinya dengan menurunnya produktivitas kerja. Apabila tingkat 

produktivitas seorang tenaga kerja terganggu yang disebabkan oleh faktor 

kelelahan fisik maupun psikis maka akibat yang ditimbulkannya akan 

dirasakan oleh perusahaan berupa penurunan produktivitas perusahaan (Mega, 

2019). 

Pemerintah telah membuat undang-undang yang berkaitan dengan jam 

kerja. Adapun undang-undang yang dimaksud yaitu Undang -Undang Nomor 

11 tahun 2020 tentang cipta kerja telah menetapkan waktu kerja yang wajib 

dipatuhi oleh pemilik tempat kerja, pasal 77 menyebutkan batasan waktu kerja 

yang meliputi 7 jam/hari dan 40 jam/minggu selama enam hari kerja serta 8 

jam/hari dan 40 jam/minggu selama lima hari kerja, waktu kerja yang panjang 

menyebabkan sedikitnya penerimaan jam istirahat yang dapat menimbulkan 

kelelahan. 

Survei yang dilakukan di tahun 2016 di PT. Karias Tabing Kencana 

menyatakan bahwa usia dapat mempengaruhi kelelahan kerja. Hal ini terjadi 

karena semakin bertambahnya usia maka akan semakin besar risiko penurunan 
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sistem fisiologis dan biologis secara bertahap. Beberapa peneliti lainnya 

menyebutkan bahwa terjadinya kelelahan disebabkan oleh beberapa faktor 

yaitu faktor individu, faktor pekerjaan, dan faktor lingkungan kerja 

(Kindangen, 2015). 

PT. Semen Bosowa Maros merupakan salah satu produsen Semen 

Porland Type 1 dengan kapasitas produksi 4.3 juta ton/tahun dengan jumlah 

Line Produksi sebanyak 2 Line, dengan cakupan wilayah kegiatan meliputi 

wilayah Indonesia dan ekspor ke berbagai Negara di Asia dan Afrika. PT. 

Semen Bosowa Maros adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri 

semen. Sebagai perusahaan industri yang terus berkembang, PT. Semen 

Bosowa Maros harus mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenis 

lainnya yang juga telah berkembang pesat (Departemen Safety, 2022). 

Berdasarkan data yang didapatkan di PT. Semen Bosowa Maros yaitu 

pekerja di bagian workshop dan bekerja dibagian produksi mempunyai tugas 

seperti memelihara mesin, membuat alat dan ellins. Salah satu contoh tugas 

memelihara mesin dan ellins yaitu pengelasan. Selain itu pekerja bekerja 

secara monoton atau berulang-ulang sehingga mengakibatkan kebosanan. Di 

PT. Semen Bosowa Maros bahwa potensi bahaya pada pekerja adalah 

pengelasan dengan adanya percikan api sehingga dapat menimbulkan risiko 

kepanasan yang akan dialami pekerja dan ditambah dengan potensi bahaya 

lingkungan kerja yang panas sehingga dapat menimbulkan kelelahan kerja 

akibat pekerja kepanasan. Dari pengamatan langsung yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap pekerja Workshop ternyata pekerjaannya cukup untuk 
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menimbulkan kelelahan, seperti memindahkan benda, mengangkat benda, 

memperbaiki benda, memanjat untuk memperbaiki sambungan listrik atau 

mengelas dan sebagainya (Departemen Safety, 2022). 

Berdasarkan dari data diatas maka yang akan dilakukan peneliti terkait, 

karakteristik (individu) status kesehatan (status Gizi) dan keadaan monoton 

dengan judul “Faktor yang berhubungan dengan kelelahan kerja pada pekerja 

workshop di PT. Semen Bosowa Maros”. 

B. Rumusan Masalah 

 

Faktor apa saja yang berhubungan dengan kelelahan kerja pada Pekerja 

Workshop di PT. Semen Bosowa Maros Tahun 2022? 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kelelahan kerja 

pada pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros Tahun 2022? 

2. Tujuan Khusus 

 

a. Untuk mengetahui hubungan kelelahan kerja berdasarkan karakteristik 

umur, jenis kelamin, status pendidikan, status perkawinan dan masa 

kerja pada pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros Tahun 

2022. 

b. Untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh dengan kelelahan 

kerja pada pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa  Maros Tahun 

2022.  
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c. Untuk mengetahui hubungan keadaan monoton dengan kelelahan kerja 

pada pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa  Maros Tahun 2022. 

D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari peneliti ini adalah: 

 

1. Manfaat Ilmiah 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber 

informasi, bahan bacaan, sumber kajian ilmiah, yang dapat menambah 

wawasan pengetahuan dan sebagai sarana bagi peneliti selanjutnya di 

bidang kesehatan masyarakat, khususnya mengenai faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kelelahan kerja pada Pekerja Workshop di PT. 

Semen Bosowa Maros. 

2. Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi pengalaman yang sangat berharga dan 

menambah wawasan serta pengetahuan bagi peneliti dalam menerapkan 

ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan di Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khususnya 

Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

3. Manfaat Instansi 

 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media promosi atau 

bahan masukan bagi instansi dalam menentukan langkah-langkah yang 

efektif agar lebih waspada terhadap risiko kelelahan yang berdampak pada 

kesehatan dan produktivitas khususnya pada pekerja workshop. 
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E. Hipotesis 

 

1. Hipotesis Nol (Ho) 

 

a. Tidak ada hubungan antara umur dengan kelelahan kerja pada pekerja 

Workshop di PT. Semen Bosowa Maros Tahun 2022. 

b. Tidak ada hubungan antara status pendidikan dengan kelelahan kerja 

pada pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros Tahun 2022. 

c. Tidak ada hubungan antara status pernikahan dengan kelelahan kerja 

pada pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa  Maros Tahun 2022. 

d. Tidak ada hubungan antara masa kerja dengan kelelahan kerja pada 

pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros Tahun 2022. 

e. Tidak ada hubungan antara indeks massa tubuh dengan kelelahan kerja 

pada pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros Tahun 2022. 

f. Tidak ada hubungan antara keadaan monoton dengan kelelahan kerja 

pada pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros Tahun 2022. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

 

a. Ada hubungan antara umur dengan kelelahan kerja pada pekerja 

Workshop di PT. Semen Bosowa Maros Tahun 2022. 

b. Ada hubungan antara Status Pendidikan dengan kelelahan kerja pada 

pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros Tahun 2022. 

c. Ada hubungan antara status pernikahan dengan kelelahan kerja pada 

pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros Tahun 2022 

d. Ada hubungan antara masa kerja dengan kelelahan kerja pada pekerja 
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Workshop di PT. Semen Bosowa Maros Tahun 2022 

e. Ada hubungan antara Indeks Massa Tubuh dengan kelelahan kerja pada 

pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros Tahun 2022. 

f. Ada hubungan antara keadaan monoton dengan kelelahan kerja pada 

pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa  Maros Tahun 2022. 

F.    Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

 

1. Kelelahan Kerja adalah kondisi lelah yang dirasakan oleh responden 

(pekerja) atau menurunnya kapasitas kerja dan ketahanan tubuh yang 

diukur dengan menggunakan kuesioner Subjective Self Rating Test dari 

Industrial Fatigue Research Committee (IFRC). 

Kriteria Objektif: 

 

  Ringan            :  Kelelahan yang tidak bisa mempengaruhi kapasitas kerja 

dan ketahanan tubuh responden dalam bekerja. Jika Skor 

jawaban < 50% 

Berat             : Kelelahan yang bisa mempengaruhi kapasitas kerja dan 

ketahanan tubuh responden dalam bekerja. Jika Skor 

jawaban  ≥ 50% 

(Sumber: IFRC, 2008) 

2. Karakteristik 

 

a. Umur dalam penelitian ini adalah produktif pekerja workshop dimulai 

sejak bekerja sampai selesai jam kerja pada saat penelitian 

berlangsung.  
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Kriteria Objektif 

1) Produktif   : Jika responden bekerja secara teratur 

2) Tidak Produktif  : Jika responden bekerja secara tidak teratur 

 

 (Sumber : WHO, 2013) 

b. Status Pendidikan dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan 

formal yang telah ditempuh oleh responden (pekerja). 

1) Pendidikan dasar              : Jenjang pendidikan tingkat SD dan SMP 

 

2) Pendidikan menengah     : Jenjang pendidikan tingkat SMA 

   

3) Pendidikan tinggi     : Jenjang pendidikan tingkat program 

diploma, sarjana, magister, doktor, dan 

spesialis 

 (Sumber: WHO, 2013) 

c. Status pernikahan dalam penelitian ini adalah status yang dimiliki oleh 

responden yang diakui secara sah oleh hukum (adat, agama, social dan 

negara) sebagai suami istri. Penilaian status pernikahan 

dikelompokkan menjadi 3 yaitu:  

1) Menikah 

2) Belum Menikah  

 (Sumber: BPS, 2012) 

d. Masa Kerja adalah panjangnya waktu terhitung mulai pertama kali 

responden (pekerja) melakukan pekerjaan di PT Semen Bosowa Maros 

sampai saat dilakukan penelitian. 
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Kriteria Objektif 

 

1) Lama :  Bila responden telah bekerja selama ≥ 5 tahun 

  

2) Baru   : Bila responden telah bekerja selama < 5 tahun. 

 

(Sumber : Suma’mur 2013) 

3.  Indeks Massa Tubuh adalah status gizi pada responden (pekerja) 

berdasarkan perbandingan berat badan dan tinggi badan. Pengukuran berat 

badan dengan menggunakan timbangan dalam satuan kilogram (kg) dan 

pengukuran tinggi dengan rumus: 

Kriteria Objektif : 

1) Kurus   :  17,0 – 18,4 

 

2) Normal : 18,5 – 25,0 

 

3) Gemuk : 25,1 – 27,0 

 

(Sumber: Kemenkes, 2015) 

 

4. Keadaan monoton berasal dari pekerjaan dan lingkungan kerja yang dapat 

menimbulkan kebosanan pada responden pada saat bekerja. 

Kriteria Objektif: 

 

 Tidak monoton   : Pekerjaan yang dilakukan tidak berulang-ulang dan tidak 

berada di lingkungan kerja yang sama setiap hari. Tidak  

monoton jika skor jawaban jika nilai mencapai < 50%. 

Monoton      : Pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang dan berada di 

lingkungan kerja yang sama setiap hari. Monoton jika 

skor jawaban jika nilai mencapai ≥ 50%. 

 (Sumber: IFRC, 20
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G. Kajian Pustaka 
 

Tabel 1.1  

Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu Terkait Kelelahan Kerja  
 

No Tahun Peneliti/Link Judul Metode Penelitian Hasil Penelitian Keterangan 

1. 2015 Dio Dirgahayu 

 

https://repository.ui 

njkt.ac.id/dspace/ha 

ndle/123456789/25 

712 

Faktor-Faktor 

Yang Berpengaruh 

Terhadap kelelahan 

Kerja Pada 

Pembuat Tahu Di 

Wilayah 

Kecamatan Ciputat 

Dan Ciputat Timur 

Penelitian ini merupakan 

penelitian epidemiologi 

analitik dengan desain Cross 

Sectional Study. Populasi 

penelitian ini adalah pembuat 

tahu pada tujuh tempat 

pembuatan tahu yang berada 

di wilayah Kecamatan Ciputat 

dan Ciputat Timur dengan 

jumlah sampel sebanyak 75 

orang. 

Berdasarkan hasil penelitian, 

diketahui bahwa pembuat tahu 

mengalami tingkat kelelahan 

kerja sedang dengan nilai 

median waktu reaksi 483,00 

mili detik, dimana sebagian 

besar mengalami gejala 

pelemahan kegiatan. Hasil 

penelitian membuktikan 

bahwa umur  (p-value=  0,00),  

masa  kerja  (p-value  =  0,00),  

dan tekanan panas (p-value = 

0,01) berpengaruh terhadap 

kelelahan kerja. 

 

     

 

 

 Nasional  

https://repository.ui/
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/25712
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/25712
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/25712
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2. 2016 Merlin Soasa, 

Johan Josephus,

 Rahayu 

H.Akili 
 

http://fkm.unsrat.ac. 

id/wpcontent/uploa

ds/2016/08/MERLI

N- SOASA- 

0915111881. 

Hubungan Faktor 

Individu Dengan 

Kelelahan Kerja 

Tenaga Kerja 

Bongkar Muat Di 

Pelabuhan Manado 

Individuals With 

Fatigue Factor 

Relationships 

Work Stevedoring 

In Port Of  

Manado. 

Penelitian yang dilakukan 

bersifat kualitatif dengan 

pendekatan Cross Sectional 

yaitu model penelitian 

observasi sekaligus melihat 

hubungan antara variabel 

independen dan variabel 

dependen dalam waktu yang 

bersamaan dengan 

melakukan pengukuran 

langsung di lapangan. 

Berdasarkan penelitian ini 

Kelelahan atau fatigue 

merupakan keadaan tubuh 

fisik dan mental yang berbeda, 

tetapi semuanya berakibat 

kepada penurunan daya kerja 

dan berkurangnya ketahanan 

tubuh untuk bekerja. 

Kelelahan kerja dapat 

disebabkan oleh faktor 

individu seperti umur, 

pendidikan, masa kerja, dan 

status gizi. Sebagian besar 

subjek (36%) memiliki tingkat 

kelelahan kerja ringan dan 

(32%) memiliki tingkat 

kelelahan kerja berat. 

 

 

 

Nasional 

3. 2017 Putri Mahardika 

 

http://digilib.unhas. 

ac.id/uploaded_files 

/temporary/Digital 

Collection/MDQw 

NTRkMmMzNjc1Z 

DkzMzgxMDU2Y 

TA3NjQ5NGJiNm 

NlZGY4YWU1MA 

. 

Faktor yang 

Berhubungan 

Dengan 

Kelelahan Kerja 

Pada Pekerja 

Pengisian 

Tabung Depot 

Lpg Pt. 

Pertamina 

(Persero) Mor Vii 

Makassar Tahun 

Jenis penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini 

adalah penelitian dengan 

metode observasional analitik. 

Untuk mencari hubungan 

variabel umur, masa kerja, 

indeks massa tubuh, beban 

kerja dan sikap kerja dengan 

kelelahan kerja pada Pekerja 

Pengisian Tabung LPG PT. 

Pertamina (Persero) MOR VII 

Berdasarkan hasil penelitian 

Kelelahan kerja adalah  

perasaan  lelah  dan  adanya 

penurunan kesiagaan, 

hampir setiap tahun 

sebanyak dua juta pekerja

 meninggal dunia

 karena kecelakaan 

kerja yang disebabkan oleh 

faktor kelelahan kerja. Posisi 

berdiri dan mengangkut yang 

 

 

 

 

 

Nasional 

http://fkm.unsrat.ac./
http://fkm.unsrat.ac.id/wp-content/uploads/2016/08/MERLIN-SOASA-0915111881
http://fkm.unsrat.ac.id/wp-content/uploads/2016/08/MERLIN-SOASA-0915111881
http://fkm.unsrat.ac.id/wp-content/uploads/2016/08/MERLIN-SOASA-0915111881
http://fkm.unsrat.ac.id/wp-content/uploads/2016/08/MERLIN-SOASA-0915111881
http://digilib.unhas./
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDQwNTRkMmMzNjc1ZDkzMzgxMDU2YTA3NjQ5NGJiNmNlZGY4YWU1MA
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDQwNTRkMmMzNjc1ZDkzMzgxMDU2YTA3NjQ5NGJiNmNlZGY4YWU1MA
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDQwNTRkMmMzNjc1ZDkzMzgxMDU2YTA3NjQ5NGJiNmNlZGY4YWU1MA
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDQwNTRkMmMzNjc1ZDkzMzgxMDU2YTA3NjQ5NGJiNmNlZGY4YWU1MA
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDQwNTRkMmMzNjc1ZDkzMzgxMDU2YTA3NjQ5NGJiNmNlZGY4YWU1MA
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDQwNTRkMmMzNjc1ZDkzMzgxMDU2YTA3NjQ5NGJiNmNlZGY4YWU1MA
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDQwNTRkMmMzNjc1ZDkzMzgxMDU2YTA3NjQ5NGJiNmNlZGY4YWU1MA
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDQwNTRkMmMzNjc1ZDkzMzgxMDU2YTA3NjQ5NGJiNmNlZGY4YWU1MA
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2017 Pelabuhan Makassar. dilakukan pekerja pengisian 

tabung di Depot LPG PT. 

Pertamina (Persero) MOR 

VII secara terus-menerus 

dalam proses pekerjaan 

selama 8 jam membuat 

pekerja cepat merasa lelah. 

4. 2018 Susi Susanti, A. 

Rizki Amelia AP 

 

https://jurnal.yapri. 

ac.id/index.php/sem 

nassmipt/article/vie 

w/106 

Faktor yang 

Berhubungan 

Dengan Kelelahan 

Kerja Pada Pekerja 

PT.  Maruki 

International 

Indonesia 

Makassar Tahun 

2018 

Jenis Penelitian yang 

digunakan adalah penelitian 

dengan metode observasional 

analitik yaitu penelitian yang 

diarahkan untuk menjelaskan 

suatu keadaan atau situasi 

dengan pendekatan cross 

sectional study untuk 

mengetahui 

faktor yang berhubungan 

dengan kelelahan kerja. 

Berdasarkan Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dari 77 

pekerja, diperoleh kategori 

lelah lama kerja memenuhi 

syarat sebanyak 30 pekerja 

(39,0%), dan 47 pekerja 

(61,0) lainnya yang tidak 

lelah. Sedangkan yang lama 

kerjanya tidak memenuhi 

syarat dengan kategori lelah. 

 

 

 

Nasional 

5. 2018 Birthda Amini 

Deyulmar, Suroto, 

Ida Wahyuni 

 

https://ejournal3.un 

dip.ac.id/index.php/ 

jkm/article/view/21 

428 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Berhubungan 

Dengan Kelelahan 

Kerja Pada Pekerja 

Pembuat Kerupuk 

Opak Di Desa 

Ngadikerso, 

Kabupaten 

Semarang 

Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian yang 

bersifat deskriptif kualitatif 

dengan Pendekatan cross 

sectional. 

Berdasarkan hasil penelitian 

pada saat uji chi square 

diperoleh nilai signifikansi 

p>0,05 sehingga tidak ada 

hubungan antara masa kerja 

dengan tingkat kelelahan 

kerja. Dimana hal tersebut 

juga akan mempengaruhi 

kelelahan kerja seseorang, 

semakin berpengalaman 

 

 

 

Nasional 

https://jurnal.yapri.ac.id/index.php/semnassmipt/article/view/106
https://jurnal.yapri.ac.id/index.php/semnassmipt/article/view/106
https://jurnal.yapri.ac.id/index.php/semnassmipt/article/view/106
https://jurnal.yapri.ac.id/index.php/semnassmipt/article/view/106
https://jurnal.yapri.ac.id/index.php/semnassmipt/article/view/106
https://jurnal.yapri.ac.id/index.php/semnassmipt/article/view/106
https://jurnal.yapri.ac.id/index.php/semnassmipt/article/view/106
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/21428
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/21428
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/21428
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/21428
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seseorang dalam melakukan 

pekerjaannya maka tingkat 

efisiensi penggunaan energi 

dalam melakukan 

pekerjaannya juga akan 

meningkat. 

6. 2018 Regita Ruth 

Magdalena Manik  

 

http://repositori.usu 

.ac.id/bitstream/han 

dle/123456789/308 

14/141000197.pdf? 

sequence=1&isAll

o wed=y 

Faktor-Faktor 

yang 

Berhubungan 

Dengan 

Kelelahan Kerja 

Pada Pekerja 

Pembuat Roti Di 

Pabrik Reza 

Pratama Bakery 

Di Kecamatan 

Medan Polonia 

Tahun 2018. 

Jenis penelitian yang dilakukan 

adalah penelitian kuantitatif 

dengan menggunakan desain 

cross  

Sectional untuk mengetahui 

faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kelelahan kerja pada 

Pekerja Pembuat Roti di Pabrik 

Reza Pratama Bakery di 

Kecamatan Medan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan dari 20 pekerja 

pembuat roti 4 orang (20%) 

mengalami   kelelahan   

ringan   dan   16 orang 

mengalami kelelahan berat. 

Hasil yang diperoleh dari 

keseluruhan variabel faktor 

faktor yang berhubungan 

dengan kelelahan kerja adalah 

usia masa kerja. Faktor yang 

tidak berhubungan yaitu jenis 

kelamin dengan status 

pernikahan,status gizi,durasi 

kerja jarak rumah. 

 

 

 

Nasional 

http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30814/141000197.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30814/141000197.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30814/141000197.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30814/141000197.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30814/141000197.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30814/141000197.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30814/141000197.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30814/141000197.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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7. 2019 Mega Dahlia 
 

https://journal. 

stiem.ac.id/ind 

ex.php/jurman 

/article/download/34

2/274 

Pengaruh 

Lingkungan 

Kerja Dan 

Kelelahan Kerja 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja 

Karyawan 

Bagian Produksi 

(Studi Kasus Pt. 

Sumber Graha 

Sejahtera (SGS)) 

Penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linear 

berganda dan pengujian 

hipotesisnya dilakukan 

dengan uji t dan uji F. 

sebelum dilakukan analisis 

regresi linear berganda dan 

uji hipotesisnya, terlebih 

dahulu dilakukan uji 

validitas dan uji reliabilitas. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel 

lingkungan kerja 

berpengaruh positif tetapi 

tidak signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan, 

sedangkan variabel kelelahan 

kerja berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

Variabel lingkungan kerja 

dan kelelahan kerja juga 

secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

 

Nasional 

8. 2021 Sari Bunga, 

Hendri Amirudin, 

Decy Situngkir, 

Mugi Wahidin 

 

https://ejurnal.es 

aunggul.ac.id/ind 

ex.php/HealthPu 

blica/article/view 

/4097 

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Kelelahan Kerja 

Pada Tenaga 

Kesehatan 

Lapangan 

Dompet Dhuafa 

Pada Masa 

Pandemi Covid-

19 

Penelitian ini menggunakan 

desain Cross Sectional 

dengan besar sampel 46 

petugas (total samping). 

Data yang dikumpulkan 

yaitu data primer 

menggunakan kuesioner 

baku Fatigue Severity Scale 

(FSS). 

Hasil penelitian dari uji 

statistik Chi-square 

menunjukkan faktor-faktor 

yang tidak berhubungan, 

yaitu jenis kelamin, 

usia,status gizi, masa kerja, 

jam kerja dan beban kerja 

dengan kelelahan kerja Pada 

Tenaga Kesehatan Lapangan 

Dompet Dhuafa Pada Masa 

Pandemi Covid 19 Tahun 

2021. Disarankan kepada 

manajemen agar dapat 

 

 

 

Nasional 

https://journal./
https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurman/article/download/342/274
https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurman/article/download/342/274
https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurman/article/download/342/274
https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurman/article/download/342/274
https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurman/article/download/342/274
https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurman/article/download/342/274
https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/HealthPublica/article/view/4097
https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/HealthPublica/article/view/4097
https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/HealthPublica/article/view/4097
https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/HealthPublica/article/view/4097
https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/HealthPublica/article/view/4097
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melakukan supervisi untuk 

melihat penerapan setiap 

pekerjaan sesuai dengan SOP. 

9. 2021 Annisa Humairah 

Rahma/ Tahun 2021 

 

https://eprints.umm. 

ac.id/78540/1/SKRI 

PSI. 

Hubungan 

Antara Kelelahan 

Kerja dan 

Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan di 

Masa Pandemi 

Covid 19 

Penelitian ini akan 

menggunakan pendekatan 

kuantitatif yaitu pendekatan 

yang berfokus pada angka 

atau data-data numerik 

(Azwar, 2007). Desain 

penelitian ini yaitu 

korelasional yang memiliki 

tujuan yaitu mengetahui 

hubungan antar variabel 

(X1, X2, Y dan SPSS 23. 

Berdasarkan hasil penelitian, 

dapat dikatakan bahwa 

kelelahan kerja memiliki 

hubungan yang negatif 

terhadap kinerja karyawan. 

Tingkat kelelahan kerja 

sebagai variabel bebas secara 

signifikan memiliki 

hubungan dengan kinerja 

karyawan (p = <0.05) 

sehingga hipotesis pertama 

yang digunakan dalam 

penelitian ini diterima. 

      

 

 

     Nasional 

https://eprints.umm./
https://eprints.umm.ac.id/78540/1/SKRIPSI.pdf
https://eprints.umm.ac.id/78540/1/SKRIPSI.pdf
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10. 2021 Eunike Merlinda 

Kawung,  Bagoes 

Widjanarko, 

Yuliani 

Setyaningsih 

 

https://journal.stike 

skendal.ac.id/index. 

php/Keperawatan/a 

rticle/view/1265 

Pengaruh 

Pandemi 

Covid-19 

Terhadap 

Kelelahan Dan 

Tingkat Stres 

Pada Tenaga 

Perawat Di 

Indonesia. 

Metode yang digunakan 

pada penelitian ini adalah 

scoping review dengan 

memusatkan kajian spesifik 

dari berbagai cakupan yang 

ditemukan untuk digabung 

dan menarik kesimpulan 

yang ringkas. 

Berdasarkan penelitian ini 

bahwa scoping review 

terhadap faktor risiko 

kelelahan kerja dan stres kerja 

pada perawat yaitu 

membuktikan bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna 

antara beban kerja dan shift 

kerja perawat terhadap 

tingkat stres dan kelelahan 

kerja perawat 

 

 

 

Nasional 

11. 2018 Jodi Pelders, 

Gill Nelson 

 

https://doi.org/10.1 

016/j.shaw.2018.12 

.002 

Contributors to 

Fatigue of Mine 

Workers in the 

South African 

Gold and 

Platinum Sector 

Metode yang digunakan 

adalah Kualitatif dengan 

Pengumpulan data dilakukan 

di empat tambang emas dan 

satu tambang platinum di 

Afrika Selatan. 

Instrument: peneliti, 

pedoman wawancara, dan 

Kuesioner 

Hasil Penelitian faktor yang 

berhubungan dengan 

kesehatan dikaitkan dengan 

kelelahan pada pekerja 

tambang yang berpartisipasi. 

Kontributor kelelahan harus 

ditangani untuk 

meningkatkan kesehatan, 

keselamatan, dan 

keberlanjutan dalam industri. 

 

Internasional 

12. 2020 Samira Bourgeois- 

Bougrine 

 

http://dx.doi.org/10. 

1016/j.trip.2020.10 

0104 

The illusion 

of aircrews' 

fatigue risk 

control 

Metode yang digunakan 

adalah Kualitatif dengan 

mengumpulkan data dan 

memberikan Kuesioner serta 

wawancara langsung. 

Hasil penelitian bahwa 

Sistem manajemen risiko 

kelelahan kerja (FRMS) 

berkontribusi untuk 

mengoptimalkan 

"pemanfaatan" kru secara 

 

Internasional 

https://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/Keperawatan/article/view/1265
https://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/Keperawatan/article/view/1265
https://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/Keperawatan/article/view/1265
http://dx.doi.org/10
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590198220300154
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590198220300154
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590198220300154
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590198220300154
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590198220300154
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fleksibel melalui 

penyimpangan dan 

pengurangan dari batasan 

Eropa yang preskriptif

 pada waktu tugas

 dan durasi istirahat. 

13. 2020 Julie Renberg, 

Oystein Nordrum 

Wiggen, 

Per Oyvind 

Stranna Tvetene, 

Hilde Færevik, 

Mireille Van 

Beekvelt, 

Karin Roeleveld 

 

Https://doi.org/10.1 

016/j.ergon.2020.10 

3035 

Effect of 

working 

position and 

cold 

environment 

on muscle 

activation level 

and fatigue in 

the upper limb 

during 

manual work 

tasks. 

Metode yang digunakan 

adalah Kuantitatif cross-

sectional study 

Berdasarkan Penelitian 

Tingkat kelelahan kerja pada 

pekerja di suhu dingin sangat 

berpengaruh ketika 

beraktivitas penuh sehingga 

mengakibatkan otot 

mengalami kelelahan tiga kali 

lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelelahan ringan. 

Tingkat aktivitas otot di 

lengan bawah meningkat 

selama pekerjaan manual 

yang dinamis dalam kondisi 

dingin, baik itu kelelahan 

tingkat tinggi dan tingkat 

ringan, meningkatkan 

ketegangan fisik pada 

pekerja. 
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study 

Instrument: peneliti, 

pedoman wawancara, 

dan Kuesioner 

Berdasarkan penelitian ini 

kelelahan yang cepat adalah 

keluhan umum di antara 

pekerja konstruksi, sebagai 
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Hasil dari penerapan intervensi 

ergonomis tersebut adalah 

berkurangnya keluhan terhadap 

pekerja pada kondisi fisik, 

termasuk mengakibatkan 

kelelahan kerja. 
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Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diketahui bahwa sudah terdapat perbedaan penelitian yang terkait dengan kelelahan kerja 

setiap perusahaan. Penelitian sebelumnya belum terdapat terkait faktor yang berhubungan dengan kelelahan kerja, sehingga diharapkan 

dengan adanya penelitian ini dapat memberikan secara spesifik terkait  variabel keadaan monoton yang berhubungan dengan kelelahan 

kerja pada pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Umum Tentang Kelelahan Kerja 

 

1. Definisi Kelelahan 

 Dalam Al. Quran telah ditegaskan oleh Allah mengenani pentingnya bekerja 

sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa/4:125 sebagai berikut. 

َسنْ  َوَمنْ  نْ  ِدي نًا اَح  مَّ لَمَْ ِمِّ َههْ  اَس  ِْ َوج  ِسنْ  َوه وَْ لِِلٰ ح  اتَّبَعَْ م  اِب ٰرِهي مَْ ِملَّةَْ وَّ  

َخِلي ًلْ اِب ٰرِهي مَْ ّللٰا ْ َواتََّخذََْْۗحنِي فًا  

 Terjemahanya: 

 “Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan 

ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, dan 

mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi 

kesayangan(-Nya).” 

 

 Ayat tersebut menyatakan bahwa : Dan siapakah yang lebih baik agamanya 

daripada orang yang dengan ikhlas, tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah 

secara total, sedang dia mengerjakan kebaikan sesuai dengan tuntunan Allah dan 

Rasul-Nya dan mengikuti agama Ibrahim secara lurus? Dan Allah telah memilih 

Ibrahim menjadi kesayangan-Nya, karena ia berada pada tingkat kecintaan yang 

paling tinggi dan ketaatan yang luar biasa terhadap Allah.. 

Kelelahan adalah keadaan yang disertai penurunan efisiensi dan ketahanan 

dalam bekerja dengan sumber utama yaitu kelelahan visual, kelelahan fisik, 

kelelahan saraf, kelelahan akibat lingkungan monoton, serta kelelahan oleh 

lingkungan kronis sebagai faktor tetap. Kelelahan menjadi faktor yang dapat 

menyebabkan turunnya produktivitas kerja, hilangnya jam kerja, tingginya biaya 

pengobatan dan material, serta rendahnya kualitas kerja. 
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 Kelelahan kerja merupakan salah satu sumber masalah bagi kesehatan dan 

keselamatan pekerja. Kelelahan dapat menurunkan kinerja dan menambah tingkat 

kesalahan kerja yang akan berpeluang menimbulkan kecelakaan kerja. Tentu saja 

hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena tenaga kerja merupakan aset 

perusahaan yang dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan. Penyebab dari 

kelelahan kerja dapat dari berbagai faktor, baik faktor individu ataupun faktor dari 

luar yaitu lingkungan kerja (Gurusinga, 2015). 

 Secara fisiologis, kelelahan yaitu penurunan kekuatan otot yang disebabkan 

karena kehabisan tenaga dan peningkatan sisa-sisa metabolisme, misalnya asam 

laktat, karbondioksida. Kelelahan diterapkan diberbagai macam kondisi merupakan 

suatu perasaan bagi setiap orang mempunyai arti tersendiri dan bersifat 

subjektif,tetapi semuanya berkenaan dengan pengurangan kapasitas kerja dan 

ketahanan tubuh dalam bekerja disertai dengan penurunan efisiensi (Tarwaka 

2013). 

Adapun ayat yang menjelaskan tentang kelelahan kerja, dalam hal ini telah 

dikemukakan dalam firman Allah yaitu pada Surah An-Naba/78:9 yang berbunyi: 

َجعَل نَا َمك مْ  وَّ س بَاتًاْ  نَو   
 

 Terjemahnya: 

 

 “Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat” 

 

 Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah swt menganjurkan untuk 

beristirahat agar manusia dapat bekerja dengan tubuh yang segar. Berdasarkan 

hadits dari Sahl Bin Sa’d dia berkata : “Tidaklah kami qoyluulah dan makan siang 

kecuali setelah shalat jum’at”. Rasulullah saw bersabda : “Qailulah kalian, 
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sesungguhnya syaitan tidak qoilulah”. Al- hazh Ibnu Hajar berkata : “Hadits diatas 

menunjukan bahwa qailullah termasuk kebiasaan para sahabat nabi setiap harinya”( 

Uswatun 2010). 

Dalam hadits-hadits yang disebutkan sebelumnya, menunjukkan bahwa 

bekerja merupakan perbuatan yang sangat mulia dalam ajaran Islam. Rasulullah 

SAW memberikan pelajaran menarik tentang pentingnya bekerja. Dalam Islam 

bekerja bukan sekadar memenuhi kebutuhan perut, tapi juga untuk memelihara 

harga diri dan martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Karenanya, 

bekerja dalam Islam menempati posisi yang teramat. 

Manusia tidak bisa lepas dengan rasa kelelahan yang dialami oleh 

manusia. Kelelahan umumnya disebabkan oleh tanggung jawab manusia dalam 

mempertahankan hidup seperti bekerja. Bekerja adalah salah satu usaha yang 

dilakukan manusia untuk mempertahankan hidup. 

Adapun ayat yang menjelaskan tentang kelelahan kerja,Dalam firman 

Allah dalam Surah Al. Furqan/ 25:47, Allah SWT berfirman: 

َجعََل النََّهاَر نُُشْوًرا النَّْوَم ُسبَاتًا وَّ  َوُهَو الَِّذْي َجعََل لَُكُم الَّْيَل ِلبَاًسا وَّ
 

 Terjemahanya: 

 “Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur 

untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha”. 

 

Ayat diatas menjelaskan 3 hal, yakni yang pertama bahwa Allah 

menciptakan malam sebagai pakaian, kedua Allah menjadikan tidur untuk istirahat 

dan yang ketiga Allah menjadikan siang bagi manusia untuk bertebaran dimuka 

bumi guna berusaha dan untuk menebarkan kebaikan. 
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2. Faktor Yang Penyebab Kelelahan Kerja 

 

 Penyebab kelelahan kerja secara garis besar disebabkan oleh beban kerja 

baik berupa beban kerja faktor eksternal tugas (task) itu sendiri, organisasi (waktu 

kerja, istirahat, kerja gilir, kerja malam dan lain-lain) dan lingkungan kerja (fisik, 

kimia, biologi, ergonomis dan psikologis) sedangkan beban kerja faktor internal 

yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri berupa faktor somatic (umur, jenis 

kelamin, ukuran tubuh, kondisi, status gizi) dan faktor psikis (motivasi, kepuasaan 

kerja, keinginan dan lain-lain) (S Russeng, 2015). 

Kelelahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 

 

a. Umur 

 

 Umur merupakan lama hidup individu yang mulai terhitung sejak 

dilahirkan. Semakin bertambahnya umur maka semakin bertambah pula gangguan 

yang terjadi, karena secara fisiologis dengan bertambahnya umur maka kemampuan 

organ-organ tubuh akan mengalami penurunan secara alami yang disebabkan 

karena adanya degenerasi sel-sel tubuh, maka hal ini akan menyebabkan tenaga 

kerja akan semakin mudah mengalami kelelahan (Nurazizah, 2017). 

b. Jenis kelamin 

 

 Jenis kelamin merupakan sifat biologis yang menjadi ciri atau identitas 

seseorang, yang dibedakan menjadi perempuan dan laki-laki. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Febriandini pada tahun 2016, diketahui bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara faktor individu jenis kelamin dengan 

kelelahan kerja (Nurazizah, 2017). 
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c. Status Pendidikan 

 

Tingkat kelelahan seseorang akan ditentukan oleh tingkat pendidikan 

seseorang. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi 

cenderung memiliki ilmu yang lebih banyak. Hal ini membuat individu dapat lebih 

mengerti dan melakukan pekerjaannya dengan lebih baik dibandingkan dengan 

individu tingkat pendidikan yang lebih rendah. Pada tenaga kerja yang bekerja 

produktivitas secara berlebihan akan menimbulkan kelelahan kerja yang 

mempengaruhi kesehatan dan fisik pada pekerja (Nurazizah, 2017). 

d. Status Pernikahan 

 

Karyawan yang telah berumah tangga didesak buat menyanggupi kewajiban 

tak hanya perihal pekerjaan namun juga perihal persoalan rumah tangga sehingga 

resiko terjadinya kelelahan kerja bisa bertambah. 

e. Masa kerja 

 

Masa Semakin lama masa kerja seseorang juga sebanding dengan efisiensi 

dan produktivitas. Semakin lama bekerja di suatu tempat maka semakin besar 

kemungkinan terpapar lingkungan kerja fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. 

Masa kerja biasanya dihitung dengan satuan tahun. Masa kerja adalah lamanya 

seseorang bekerja. Semakin lama ia bekerja, semakin besar pula kemungkinan 

untuk menderita penyakit yang dapat ditimbulkan dari pekerjaannya tersebut. 

Semakin lama seseorang bekerja di suatu tempat, semakin besar pula kemungkinan 

mereka terpapar oleh faktor-faktor lingkungan di tempat kerja mereka.  

Pekerjaan baik fisik maupun mental dapat menimbulkan gangguan 

kesehatan atau penyakit akibat kerja sehingga akan berakibat pada efisiensi dan 
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produktivitas kerja seorang tenaga kerja. Masa kerja seseorang menentukan 

efisiensi dan produktivitasnya dan dapat menghindarkan dari kelelahan (Paat dkk, 

2017). 

3. Dampak Kelelahan Kerja 

 

Dampak bagi pekerja yang mengalami kelelahan kerja antara lain 

menurunnya perhatian, perlambatan dan hambatan persepsi, lambat dan sukar 

berfikir, penurunan motivasi untuk bekerja, penurunan kewaspadaan, menurunnya 

konsentrasi dan ketelitian, performa kerja rendah, kualitas kerja rendah, dan 

menurunnya kecepatan reaksi.  

Terdapat empat konsekuensi yang dapat terjadi akibat kelelahan kerja yang 

dialami oleh individu, yaitu terganggunya kesehatan fisik, kesehatan psikologis, 

performance, serta mempengaruhi individu dalam pengambilan keputusan. Di 

tempat kerja, biasanya pada individu menunjukkan perubahan perilaku sebagai 

usahanya untuk mengatasi kelelahan. Perubahan tersebut di tempat kerja 

merupakan gejala-gejala individu yang dialami antara lain : bekerja melewati batas 

kemampuan, terlambat masuk kerja, ketidakhadiran pekerjaan, sulit dalam 

mengambil keputusan, memicu terjadi kesalahan dalam bekerja, lalai dalam 

menyelesaikan pekerjaan, kegagalan pada diri sendiri, sulit berhubungan dengan 

orang lain, menunjukkan gangguan fisik seperti tekanan darah tinggi, gangguan 

pencernaan, radang kulit, radang pernafasan (Ramdan, 2015). 

Terdapat tiga gejala pada terjadinya kelelahan kerja yaitu gejala psikologis, 

fisiologis, dan gejala perilaku. 
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a. Gejala Psikologis 

 Gejala Psikologis yang sering ditemui mengenai kelelahan kerja antara lain; 

nafsu makan yang menurun, sulit berkonsentrasi, merasa tertekan, kurangnya 

istirahat, waktu kerja berlebihan. 

b. Gejala Fisiologis 

 

 Gejala-gejala fisiologis yang dialami kelelahan kerja adalah wajah terasa 

panas, sakit kepala, nyeri dada, mulut kering, nafas pendek, tekanan darah tinggi, 

nyeri otot, sembelit atau diare, kelelahan insomnia, mudah sakit, gangguan 

pencernaan, jantung berdebar cepat, rahang kaku, berkeringat banyak, menurunnya 

nafsu makan atau bahkan bertambah, tangan gemetar. 

 Hal-hal tersebut akan menyebabkan banyak terjadi kesalahan, sehingga 

pekerja mengalami cedera, stress kerja, penyakit akibat kerja, kecelakan kerja, dan 

pada akhirnya dapat mempengaruhi produktivitas menjadi berkurang  

( Tarwaka, 2013). 

4. Gejala Kelelahan 

 

 Kelelahan memang mudah untuk dihilangkan, dengan istirahat yang cukup 

perasaan lelah akan segera hilang. Namun, kelelahan yang terjadi secara terus 

menerus akan berakibat pada kelelahan yang bersifat kronis (Suma’mur, 2009). 

Oleh sebab itu, baik tenaga kerja ataupun pengusaha perlu mengetahui kejadian 

kelelahan yang dapat dikenali dengan melihat gejala kelelahan. Adapun gejala 

kelelahan menurut Suma’mur (2009) adalah sebagai berikut: 

a. Perasaan berat dikepala 

 

b. Menjadi lelah seluruh badan 

 



28 

 

  

c. Kaki merasa berat 

 

d. Menguap 

 

e. Pikiran terasa kacau 

 

f. Menjadi Mengantuk 

 

g. Merasakan beban pada mata 

 

h. Kaku dan canggung dalam gerakan 

 

5. Pengukuran Kelelahan Kerja 

Subjective Self Rating Test dari  Industrial  Fatigue  Research Committee 

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

kelelahan subjektif. Kuesioner tersebut berisi 30 daftar pertanyaan. Kuesioner 30- 

item gejala kelelahan umum diadopsi dari IFRS (International Fatigue Research 

Committee of Japanese Association of Industrial Health), yang dibuat sejak 1967. 

Kuesioner IFRS disosialisasikan dan dimuat dalam prosiding symposium on 

Methodology of Fatigue Assessment di Kyoto.  

Sepuluh pertanyaan pertama mengindikasikan adanya pelemahan aktivitas, 

sepuluh pertanyaan kedua pelemahan motivasi kerja dan sepuluh pertanyaan ketiga 

atau terakhir mengindikasikan kelelahan fisik atau kelelahan pada beberapa bagian 

tubuh. Semakin tinggi frekuensi gejala kelelahan muncul diartikan semakin besar 

pula tingkat kelelahan. Selanjutnya setelah selesai melakukan pengisian kuesioner 

maka langkah selanjutnya adalah menghitung skor dari ke-30 pertanyaan yang 

diajukan dan dijumlahkan menjadi total skor individu. Kuesioner ini kemudian 

dikembangkan dimana jawaban kuesioner diskoring. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Indeks Massa Tubuh (IMT) 

 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan 

pasal 1 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, 

mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif 

secara sosial dan ekonomis. Derajat kesehatan atau status kesehatan adalah tingkat 

kesehatan perorangan, kelompok atau masyarakat yang diukur dengan angka 

kematian, umur harapan hidup, status gizi, dan angka kesakitan (morbiditas) 

(Depkes 2008). 

Keadaan gizi yang baik merupakan salah satu ciri kesehatan yang baik, 

sehingga tenaga kerja yang produktif terwujud. 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. Pada keadaan gizi buruk, dengan beban kerja berat 24 akan 

mengganggu kerja dan menurunkan efisiensi dan ketahanan tubuh sehingga mudah 

terjangkit penyakit sehingga mempercepat timbulnya kelelahan. Status gizi 

seseorang dapat diketahui melalui nilai IMT (Indeks Massa Tubuh) (Windyananti, 

2016). 

Berat badan merupakan salah satu parameter massa tubuh yang paling sering 

digunakan yang dapat mencerminkan jumlah dari beberapa zat gizi seperti protein, 

lemak, air dan mineral. Untuk mengukur Indeks Massa Tubuh, berat badan 

dihubungkan dengan tinggi badan). Adapun cara mengukur indeks massa tubuh 

dengan cara membagi berat badan dalam satuan kilogram dengan tinggi badan 

dalam satuan meter kuadrat. 
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                         Berat Badan(Kg) 

      IMT     

       Tinggi Badan (m) x Tinggi Badan (m) 

Word Health Organization (WHO), menyatakan bahwa Batasan berat 

badan normal orang ditentukan berdasarkan nilai Indeks Massa Tubuh (IMT). IMT 

merupakan alat yang sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa 

khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan, maka 

mempertahankan berat badan normal memungkinkan seseorang dapat mencapai 

usia harapan hidup lebih Panjang (Kemenkes, 2015) 

Penilaian status gizi pekerja perlu dilakukan, karena dengan mengetahui 

status gizi pekerja dapat ditentukan kebutuhan gizi yang sesuai serta pemberian 

intervensi gizi bila diperlukan. Penilaian status gizi dilakukan melalui beberapa cara 

antara lain : pemeriksaan biokimia, pemeriksaan klinis, pemeriksaan biofisik dan 

antropometri. Antropometri merupakan metode yang paling sering digunakan 

dalam penilaian status gizi.Metode ini menggunakan parameter berat badan (BB) 

dan tinggi badan (TB). Melalui kedua parameter tersebut, dapat dilakukan 

penghitungan Indeks Masa Tubuh (IMT). 

Untuk mengetahui nilai IMT ini, dapat dihitung dengan rumus berikut: 
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Tabel 2.1 

Kategori Ambang Batas IMT untuk Indonesia 
 

Kategori Deskripsi IMT 

Kurus Kekurangan berat badan 17,0 – 18,4 

Normal Kelebihan berat badan 

(Tingkat ringan) 
18,5 –25,0 

Gemuk Kelebihan berat badan 

(Tingkat berat) 
25,1 – 27,0 

 

Sumber: Departemen Kesehatan RI, 2015 

Depkes RI (2009) juga mengklasifikasikan status gizi berdasarkan IMT. 

Pengklasifikasian status gizi oleh Depkes lebih sederhana dibandingkan 

pengklasifikasian oleh WHO, hal ini didasari oleh postur tubuh orang indonesia 

yang lebih kecil dibandingkan postur tubuh orang luar sehingga pengklasifikasian 

WHO tidak cocok dengan keadaan fisik orang Indonesia. Selain itu 

pengklasifikasian status gizi berdasarkan IMT menurut Depkes, berdasarkan jenis 

kelamin. Laki-laki memiliki rentangan IMT yang lebih kecil dari wanita, 

dikarenakan komposisi lemak dalam tubuh wanita lebih banyak dari pada laki-laki. 

Pada seseorangan dengan IMT diatas normal akan menggunakan lebih banyak 

energi untuk melakukan suatu pekerjaan karena membutuhkan usaha lebih besar 

untuk menggerakkan berat badan tambahan sehingga lebih mudah mengalami 

kelelahan (Purnawati, 2005). 

C. Tinjauan Umum Tentang Keadaan Monoton 

 

1. Definisi Keadaan Monoton 

 

Kelelahan berhubungan erat dengan perasaan bosan akibat 

pekerjaan yang monoton meskipun faktor penyebab timbulnya kondisi 



32 

 

  

tersebut sangat berbeda.Pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang dari hari ke 

hari tanpa adanya variasi dapat menimbulkan rasa jenuh, bosan dan cepat 

lelah. Keadaan monoton juga dapat berasal dari lingkungan kerja yang tidak 

menyenangkan baik antara perawat maupun penataan ruangan. Monoton 

adalah sesuatu yang kita lakukan setiap hari dan terus menerus. Kerja 

monoton adalah suatu pekerjaan yang sifatnya rutin tanpa variasi yang akan 

menimbulkan rasa bosan dan berkurangnya motivasi kerja Suma’mur (2008) 

dalam Mangkunegara (2015). 

Keadaan monoton dapat berasal dari pekerjaan maupun lingkungan 

kerja.Pekerjaan monoton bersifat berulang-ulang, rutin, hanya kadang-kadang 

saja memerlukan perhatian dan lingkungan kerja tidak menyenangkan baik 

dari penghuni maupun dari dekorasi dan penataan ruangan Papu (2012) dalam 

Alinuari (2016). 

Kerja monoton adalah suatu kerja yang berhubungan dengan hal 

yang sama dalam periode atau waktu tertentu dan dalam jangka waktu lama. 

Di Indonesia dimana sebagian industri dilakukan dalam kapasitas yang besar 

dan menengah, jenis pekerjaan monotoni banyak ditemukan. Namun tidak 

menutup kemungkinan juga ditemukan pekerjaan monoton di industri kecil 

para pekerja yang setiap hari hanya melakukan pekerjaan yang sama dan 

berulang-ulang serta berada dalam lingkungan kerja yang relatif sama akan 

sangat mudah menjadi bosan setelah menjalani pekerjaan tersebut dalam 

waktu tertentu. Selain itu pekerjaan yang dianggap terlalu mudah atau tidak 

sesuai dengan tingkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang 
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dimiliki oleh seseorang juga akan cenderung membuatnya mengalami 

kebosanan (Djui & Setiasih, 2012). 

Kerja monoton adalah kerja yang hanya kadang-kadang saja 

memerlukan perhatian dan tanpa keterampilan akan menjurus kepada 

kebosanan, yang selalu bersifat berulang-ulang, yang harus dilaksanakan 

tanpa menenggang. Pada saat mengerjakan tugas yang sifatnya monoton, pada 

umumnya karyawan mengalami penurunan semangat kerja dibandingkan 

pada jenis pekerjaan yang bervariasi, oleh karena itu pekerjaan yang monoton 

secara tidak disadari akan menimbulkan masalah kejenuhan, karyawan 

menjadi malas dan merasa cepat lelah. 

2. Kebosanan Kerja Akibat Pekerjaan Monoton 
 

Survey menyatakan bahwa kebosanan di tempat kerja merupakan suatu 

hal alami yang akan dirasakan oleh setiap orang, namun sebagian besar hal 

ini telah diabaikan oleh organisasi menjelaskan bahwa alasan utama 

terjadinya kebosanan adalah karena individu tidak dapat berkonsentrasi. 

Kebosanan dalam pekerjaan yang monoton secara luas diakui sebagai efek 

samping yang tidak diinginkan dikarenakan kebosanan dalam mengerjakan 

pekerjaan yang berulang- ulang (Leksono 2015). 

Dalam pengerjaannya yang berulang-ulang dapat menimbulkan 

kebosanan dan hilangnya konsentrasi dalam pekerjaan tersebut. Kebosanan 

yang terjadi pada waktu singkat tidak akan memberikan pengaruh namun 

kemungkinan buruk yang terjadi adalah bila berlangsung dalam jangka waktu 

yang lama. Hal ini dapat menyebabkan stres pada pekerja dan berdampak 
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pada penurunan kinerja (Dahlen, 2015). 

3. Cara Mengatasi Kerja Monoton 
 

 Adapun cara mengatasi kerja monoton dapat dilakukan dengan: 

 

a. Rotasi pekerjaan berguna untuk memberikan kesempatan pada karyawan 

untuk menambah kemampuan dan keahliannya. 

b. Pembinaan dan pemeliharaan semangat karyawan yang pada akhirnya 

mempengaruhi komitmen karyawan itu terhadap perusahaan. 

c. Pekerja diberi tanggung jawab untuk mengerjakan beberapa pekerjaan 

yang berbeda dengan pekerjaan sebelumnya. 

d. Job enlargement atau perluasan kerja Yaitu desain pekerjaan teknik di 

mana jumlah tugas yang terkait dengan pekerjaan meningkat dan pelatihan 

sesuai yang disediakan untuk menambahkan variasi yang lebih besar untuk 

kegiatan, sehingga mengurangi monoton. 

e. Pemberian musik saat bekerja, pada pekerjaan yang monotoni, musik dapat 

mempunyai efek yang merangsang dan meningkatkan prestasi. Irama 

music yang terarah dapat juga mempengaruhi otak untuk kerja 

bersemangat dan meningkatkan prestasi. (Alinuari, 2012)
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D. Kerangka Teori 

 

A. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori Kelelahan Bayesian Network  

Sumber: Tarwaka 2010 dan Kemenkes 2013 

 

 

 

   

A. Faktor Karakteristik 

Individu: 

1. Umur  

2. Jenis Kelamin 

3. Status Pendidikan 

4. Status Pernikahan 

5. Masa Kerja 

B. Lingkungan Kerja 

1. Iklim Kerja 

C. Faktor Pekerjaan: 

1. Waktu Kerja 

2. Shift Kerja 

 

     

               Indeks Massa Tubuh 

 

Kelelahan Kerja 

     

              Keadaan Monoton 
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E. Kerangka Konsep  

 

Variabel Independen      Variabel Dependen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

  :  Variabel Independen 

   : Variabel Dependen 

  : Hubungan antara Variabel 

   

        Gambar 2.2 Kerangka Konsep Kelelahan Kerja

 Karakteristik 

1. Umur 

2. Jenis Kelamin 

3. Status Pendidikan 

4. Status Pernikahan 

5. Masa Kerja 

 

      Keadaan Monoton 

     Indeks Massa Tubuh 

Kelelahan Kerja  
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

analitik observasional menggunakan studi potong lintang atau desain cross 

sectional. Desain potong lintang (cross sectional) merupakan penelitian 

deskriptif dimana subjek penelitian ini diamati, diukur, dan diminta jawabannya 

sekali waktu (Hakim et al., 2020). Pada penelitian ini mengukur faktor yang 

berhubungan dengan kelelahan kerja pada pekerja Workshop di PT. Semen 

Bosowa Maros, seperti umur, jenis kelamin, status Pendidikan, status 

pernikahan, masa kerja, indeks massa tubuh dan keadaan monoton. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

1. Waktu penelitian 

 

       Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2022. 

 

2. Lokasi Penelitian 

 

 Tempat penelitian ini dilakukan di PT. Semen Bosowa Maros yang 

spesifik pada pekerja workshop 

C. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

 

 Secara umum populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2016). Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja di bagian
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workshop Produksi PT. Semen Bosowa Maros yang berjumlah 35 orang. 

2. Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili 

atau representatif populasi (Riyanto, 2015). Penelitian ini menggunakan teknik 

total sampling, maka semua populasi dijadikan sampel yaitu sebanyak 35 

orang. 

D. Pengumpulan Data 

 

1. Data Primer 

 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti 

dan data yang disusun dalam penelitian dengan variabel umur, jenis 

kelamin, status Pendidikan, status pernikahan, masa kerja, indeks massa 

tubuh dan keadaan monoton.  

2. Data Sekunder 

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa pihak terkait 

yang menunjang kebutuhan penelitian. Data tersebut dapat diperoleh dari 

beberapa sumber seperti jurnal, artikel, dan beberapa sumber informasi 

lainnya seperti sumber dari Departemen Safety di PT. Semen Bosowa 

Maros. 

E. Alur Penelitian 

 

Alur penelitian dalam penelitian ini menjelaskan mengenai tahapan atau 

prosedur penelitian untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan 

kelelahan kerja pada pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros. 
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Adapun alur atau tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi dan studi pendahuluan 

Identifikasi Masalah dan Perumusan 

Penyebaran kuesioner individu 

Verifikasi Data  

Kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian 

Tahap Pengumpulan Data 

Pengukuran responden 

 

Data lengkap 

Pengolahan dan analisis data: 

1. Analisis Univariat 

2. Analisis Bivariat 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 

Teknik pengolahan data dan analisis data yang digunakan adalah: 

1. Teknik Pengolahan 

 

Teknik pengolahan data diawali dengan data primer yang telah 

terkumpul kemudian diolah secara statistik. Untuk melakukan pengujian, 

analisis, hingga interpretasi data terdapat beberapa tahapan yaitu 

(Notoatmodjo, 2012): 

 Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut : 

a. Editing (Mengedit Data) 

 

Tahap ini dilakukan pemeriksaan data yang terkumpul untuk 

memastikan data yang diperoleh terisi dan dibaca dengan baik. Editing 

dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data, pengisian kuisioner dan 

setelah data terkumpul. 

b. Coding ( Pemberian Data) 

 

  Tahap ini peneliti mengubah data berbentuk kalimat atau huruf 

menjadi angka atau bilangan secara manual. Perbaikan kode sangat 

berguna dalam memasukkan data dan untuk membedakan berdasarkan 

karakter. 

c. Entry (Memasukkan Data) 

 

   Data yang telah lengkap kemudian dimasukkan kedalam program 

SPSS untuk dilakukan analisis. 
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d. Cleaning (Membersihkan Data) 

 

Tahap ini dilakukan pemeriksaan kembali pada data yang telah 

dimasukkan ke program untuk memastikan data tersebut tidak ada yang 

salah dan siap untuk dianalisis. 

e. Penyajian Data 

 

       Data yang telah diolah akan disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. 

 

2. Teknik Analisis Data 

 

Setelah dilakukan pengumpulan data, maka data kemudian diolah 

dengan menggunakan pronan statistik dengan tahap: 

a. Analisis Univariat 

Analisis Univariat dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum 

masalah penelitian dengan cara mendeskripsikan tiap-tiap variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini, yakni dengan melihat gambaran distribusi 

frekuensi dan persentase dari tiap variabel independen yaitu kelelahan 

kerja, umur, jenis kelamin, status pendidikan, status pernikahan, masa 

kerja, Indeks Massa Tubuh (IMT) dan variabel dependen (kelelahan kerja) 

yang dikehendaki dari tabel distribusi. 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk membuktikan ada tidak hubungan 

yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan 

menggunakan analisis uji Chi-square pada batas kemaknaan perhitungan 

statistik p value (0,05). Apabila hasil perhitungan menunjukkan nilai p <  
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(0,05) maka dikatakan Ho ditolak Ha diterima, artinya kedua variabel 

secara statistik mempunyai hubungan yang signifikasi.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum PT. Semen Bosowa Maros 

1. Gambaran Umum 

     PT. Semen Bosowa Maros adalah salah satu perusahaan yang bergerak 

dalam bidang pembuatan atau produksi semen yang didirikan pada 29 Januari 

1991 oleh Ny. Mestariany Habie, SH., yang berasal dari makassar. PT. Semen 

Bosowa Maros telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM 

Republik Indonesia Nomor C06428.HT.01.04. pada tanggal 7 Maret 2006. 

     PT. Semen Bosowa Maros merupakan salah satu anak perusahaan dari 

BOSOWA INVESTAMA yang didirikan oleh H.M. Aksa Mahmud pada 

tanggal 6 April 1978. Latar belakang pilihan nama bosowa yang berasal dari 

singkatan Bone, Soppeng, Wajo yang didasarkan pada latar belakang sejarah 

kerajaan Bugis yang dikenal dengan nama “Tellu Poccoe” (tiga serangkai). 

Kerajaan Bone, Kerajaan Soppeng, Kerajaan Wajo. Dalam sejarah ketiga 

Kerajaan tersebut selalu rukun dan damai, bersaudara dan saling membantu 

dalam segala hal.  

 

 

 

 

 

 

  Sumber : HRD PT. Semen Bosowa 

Maros 
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    PT. Semen Bosowa Maros merupakan salah satu produsen Semen 

Porland Type 1 dengan kapasitas produksi 4.3 juta ton/tahun dengan jumlah 

Line Produksi sebanyak 2 Line, dengan cakupan wilayah kegiatan meliputi 

wilayah Indonesia dan ekspor ke berbagai Negara di Asia dan Afrika. PT. 

Semen Bosowa Maros adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri 

semen. Sebagai perusahaan industri yang terus berkembang, PT. Semen 

Bosowa Maros harus mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenis 

lainnya yang juga telah berkembang pesat (Departemen Safety, 2022). 

2. Visi dan Misi PT. Semen Bosowa Maros 

 Adapun visi misi PT. Semen Bosowa Maros adalah sebagai berikut: 

a. Visi Perusahaan 

  

 

 

 

 

 

b. Misi Perusahaan 

           Memberikan produk yang berkualitas, semen Portland Type 1 (jenis 

satu) yang dibuat dengan pabrik dengan teknologi canggih yang sesuai 

dengan standar mutu internasional serta didukung oleh Sumber Daya 

Manusia yang handal, ramah lingkungan sehingga memberikan manfaat 

bagi Agama, Bangsa dan Masyarakat. 

 

 

PT. Semen Bosowa Maros yang tumbuh dan berkembang 

di era reformasi, dengan dinamis menyongsong era Globalisasi dan 

Perdagangan Bebas untuk menjadi Perusahaan kelas dunia di bidang 

industri semen dengan tekad memenuhi kepuasan pelanggan. 
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3. Struktur Organisasi PT. Semen Bosowa Maros 

          Dalam menjalankan aktivitas perusahaan, PT. Semen Bosowa Maros 

telah menetapkan struktur organisasi yang bertujuan untuk menjamin seluruh 

aktivitas operasional perusahaan berjalan dengan efektif. Adapun struktur PT. 

Semen Bosowa Maros. 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: HRD PT. Semen Bosowa Maros) 

Workshop dalam perusahan PT. Semen Bosowa Maros adalah  pekerja yang 

bekerja dengan 2 keahlian yaitu memelihara mesin, memperbaiki mesin dan 

membuat alat untuk bahan material mesin Salah satu contoh tugas memelihara 

mesin yaitu pengelasan dan membuat baut pada material yang ada selain itu,  

workshop adalah salah satu unit yang paling penting di PT.Semen Bosowa Maros.  
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B. Hasil Penelitian 

a. Analisis Univariat  

1) Karakteristik Responden  

a) Umur 

Tabel 4.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Umur pada Pekerja  Workshop  

di PT. Semen Bosowa Maros Tahun 2022 

Umur Frekuensi  

(n) 

      Presentase 

(%) 

Produktif 23 65.7 

Tidak Produktif 12 34.3 

Total 35 100 

Sumber: Data Primer 2022 

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kategori umur pada 

pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros didominasi pada kelompok 

produktif yaitu sebanyak 23 responden (65.7%) dan terendah pada 

kelompok tidak produktif yaitu  sebanyak 12 responden (34.3%).  

b) Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin pada Pekerja  

Workshop di PT. Semen Bosowa Maros Tahun 2022 

Jenis Kelamin Frekuensi  

(n) 

      Presentase  

(%) 

        Laki-laki  35 100.0 

Total 35 100 

    Sumber: Data Primer 2022 
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Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa kelompok jenis kelamin 

pada pekerja  Workshop di PT. Semen Bosowa Maros didominasi pada 

kelompok jenis kelamin Laki-laki yaitu sebanyak 35 responden (100.0%)  

c) Status Pendidikan 

Tabel 4.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Status Pendidikan pada pekerja   

Workshop di PT. Semen Bosowa Maros Tahun 2022 

Status Pendidikan Frekuensi  

(n) 

      Presentase 

(%) 

Pendidikan Tinggi 5 14.3 

Perguruan Menengah 30 85.7 

Total   35 100 

                Sumber: Data Primer 2022 

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa kelompok status 

Pendidikan pada pekerja  Workshop di PT. Semen Bosowa Maros 

didominasi pada kelompok Pendidikan tinggi yaitu sebanyak 5 responden 

(14.3%) dan terendah pada kategori Perguruan menengah yaitu sebanyak 5 

responden responden (85.7%)  

d) Status Pernikahan 

Tabel 4.4 

Distribusi Responden Berdasarkan Status Pernikahan pada pekerja  

Workshop di PT. Semen Bosowa Maros Tahun 2022 

Status Pernikahan Frekuensi  

(n) 

      Presentase 

(%) 

Belum Menikah 17 48.6 

Menikah 18 51.4 

Total 35 100 

                 Sumber: Data Primer 2022 
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Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa kelompok Status 

Pernikahan pada pekerja  Workshop di PT. Semen Bosowa Maros. 

didominasi pada kelompok sudah menikah yaitu sebanyak 18 responden 

(51.4%) dan terendah pada kelompok belum menikah yaitu sebanyak 17 

responden (48.6%).. 

e) Masa Kerja 

Tabel 4.5 

Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja pada pekerja  Workshop 

di PT. Semen Bosowa Maros Tahun 2022 

Masa Kerja Frekuensi  

(n) 

      Presentase  

(%) 

           Lama   22 62.9 

           Baru 13 37.1 

             Total 35 100 

                 Sumber: Data Primer 2022 

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kelompok lama kerja 

pada pekerja  Workshop di PT. Semen Bosowa Maros didominasi pada 

kelompok masa kerja yaitu sebanyak 22 responden (62.9%) dan terendah 

pada kategori baru yaitu sebanyak 13 responden (37.1%). 
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f) Indeks Massa Tubuh 

Tabel 4.6 

Distribusi Responden Berdasarkan Indeks Massa Tubuh pada pekerja  

Workshop di PT. Semen Bosowa Maros Tahun 2022 

IMT Frekuensi  

(n) 

      Presentase 

(%) 

  Normal (18,5-25,0) 11 31.4 

  Kurus (17,0-18,4) 24 68.6 

Total 35 100 

    Sumber: Data Primer 2022 

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa kelompok Indeks 

Massa Tubuh pada pekerja  Workshop di PT. Semen Bosowa Maros 

dominasi pada kelompok dengan IMT (17,0 – 18,4) atau kategori kurus 

yaitu sebanyak 24 responden (68.6%) dan terendah pada kelompok dengan 

IMT (18,5 – 25, 0)  atau kategori normal sebanyak 11 responden (31.4%). 

g) Keadaan Monoton 

Tabel 4.7 

Distribusi Responden Berdasarkan Status Pernikahan pada pekerja  

Workshop di PT. Semen Bosowa Maros Tahun 2022 

Keadaan Monoton Frekuensi 

 (n) 

      Presentase 

(%) 

     Tidak Monoton 16 45.7 

     Monoton 19 54.3 

         Total 35 100 

                 Sumber: Data Primer 2022 

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa kelompok Keadaan 

Monoton pada pekerja  Workshop di PT. Semen Bosowa Maros dominasi 

pada kategori Monoton yaitu sebanyak 19 responden (54.3%) dan terendah 
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pada kelompok kelelahan berat yaitu sebanyak 16 responden (47.2%). 

h) Kelelahan Kerja  

Tabel 4.8 

Distribusi Responden Berdasarkan Status Pernikahan pada pekerja  

Workshop di PT. Semen Bosowa Maros Tahun 2022 

Kelelahan Kerja Frekuensi  

(n) 

Presentase 

(%) 

        Ringan  22 62.9 

        Berat 13 37.1 

Total 35 100 

    Sumber: Data Primer 2022 

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa kelompok kelelahan 

kerja pada pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros dominasi pada 

kelelahan ringan yaitu sebanyak 22 responden (62.9%) dan terendah pada 

kelompok kelelahan berat yaitu sebanyak 13 responden (37.1%). 

b. Analisis Bivariat 

1. Hubungan Umur dengan Kelelahan Kerja   

Tabel 4.9 

Hubungan Antara  Umur dengan Kelelahan Kerja pada Pekerja 

Workshop di PT. Semen Bosowa Maros Tahun 2022 

Umur 

       Kelelahan 
Total      P 

    Value 
Ringan Berat 

    n %      n % N % 

     Produktif   18 78.3     5 21.7 23 100 

    0.013      Tidak Produktif 44   4 33.3     8 66.7 12 100 

Total    22  62.9     13 37.1   35 100 

       Sumber: Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 23 responden dengan 

kategori umur produktif yang mengalami kelelahan ringan sebanyak 18 
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responden (78.3%) dan yang mengalami kelelahan berat sebanyak 5 responden 

(21.7%) sedangkan dari 12 responden dengan kategori umur tidak produktif 

yang mengalami kelelahan berat sebanyak 8 responden (66.7%) dan yang 

mengalami kelelahan ringan sebanyak 4 responden (33.3%). 

Hasil analisis untuk melihat hubungan umur dengan kelelahan kerja 

pada pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros menggunakan uji Chi-

Square, diperoleh nilai p-value=0.013 yang menandakan bahwa nilai p<0.05, 

maka terdapat hubungan antara dua variabel yaitu umur dengan kelelahan kerja 

dan dapat pula diinterpretasikan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. 

2. Hubungan Status Pendidikan dengan Kelelahan Kerja   

Tabel 4.10 

Hubungan Antara  Status Pendidikan dengan Kelelahan Kerja pada 

Pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros Tahun 2022 

Status Pendidikan 

       Kelelahan 
Total      P 

    Value 
Ringan Berat 

    n      %      n % N % 

  Pendidikan Tinggi   3      60.0     2 40.0  5 100 

    0.626     Pendidikan Menengah 44   19      63.3     11 36.7  30 100 

Total    22      62.9     13 37.1   35 100 

       Sumber: Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 5 responden dengan 

kategori Pendidikan tinggi yang mengalami kelelahan ringan sebanyak 3 responden 

(60.0%) dan yang mengalami kelelahan berat sebanyak 2 responden (40.0%) 

sedangkan dari 30 responden dengan kategori pendidikan menengah yang 

mengalami kelelahan ringan sebanyak 19 responden (63.3%) dan yang mengalami 

kelelahan berat sebanyak 11 responden (36.7%). 
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Hasil analisis untuk melihat hubungan tingkat pendidikan dengan kelelahan 

kerja pada pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros menggunakan uji Chi-

Square, diperoleh nilai p-value=0.626 yang menandakan bahwa nilai p>0.05, maka 

tidak terdapat hubungan antara dua variabel yaitu status pendidikan dengan 

kelelahan kerja dan dapat pula diinterpretasikan bahwa Ha ditolak dan H0 diterima. 

3. Hubungan Status Pernikahan dengan Kelelahan Kerja   

Tabel 4.11 

Hubungan Antara  Status Pernikahan dengan Kelelahan Kerja pada 

Pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros Tahun 2022 

    Pernikahan 

       Kelelahan 
Total      P 

    Value 
Ringan Berat 

    N %      n % N % 

      BelumMenikah   14 82.4     3 17.6 17 100 

    0.020 Menikah 44   8 44.4     10 55.6 18 100 

Total    22  62.9     13 37.1   35 100 

       Sumber: Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 17 responden dengan 

kategori belum menikah yang mengalami kelelahan ringan sebanyak 14 responden 

(82.4%) dan yang mengalami kelelahan berat sebanyak 3 responden (17.6%) 

sedangkan dari 18 responden dengan kategori menikah yang mengalami kelelahan 

ringan sebanyak 8 responden (44.4%) dan yang mengalami kelelahan berat 

sebanyak 10 responden (55.6%). 

Hasil analisis untuk melihat hubungan pernikahan dengan kelelahan kerja 

pada pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros menggunakan uji Chi-

Square, diperoleh nilai p-value=0.020 yang menandakan bahwa nilai p<0.05, maka 

terdapat hubungan antara dua variabel yaitu status pernikahan dengan kelelahan 

kerja dan dapat pula diinterpretasikan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. 
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4. Hubungan Masa Kerja dengan Kelelahan Kerja   

Tabel 4.12 

Hubungan Antara  Masa Kerja dengan Kelelahan Kerja pada Pekerja 

Workshop di PT. Semen Bosowa Maros Tahun 2022 

        Masa Kerja 

       Kelelahan 
Total      P 

    Value 
Ringan Berat 

    n %      n % N % 

  Lama   11 50.0     11 50.0 22 100 

    0.043  Baru 44   11 84.6     2 15.4 13 100 

Total    22  62.9     13 37.1   35 100 

       Sumber: Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa dari 22 responden dengan 

kategori lama yang mengalami kelelahan ringan sebanyak 11 responden (50.0%) 

dan yang mengalami kelelahan berat sebanyak 11 responden (50.0%) sedangkan 

dari 13 responden dengan kategori baru  yang mengalami kelelahan ringan 

sebanyak 11 responden (84.6%) dan yang mengalami kelelahan berat sebanyak 2 

responden (15.4%). 

Hasil analisis untuk melihat hubungan masa kerja dengan kelelahan kerja 

pada pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros menggunakan uji Chi-

Square, diperoleh nilai p-value =0.043 yang menandakan bahwa nilai p<0.05, 

maka terdapat hubungan antara dua variabel yaitu masa kerja dengan kelelahan 

kerja dan dapat pula diinterpretasikan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. 
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5. Hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan Kelelahan Kerja   

Tabel 4.13 

Hubungan Antara  Indeks Massa Tubuh dengan Kelelahan Kerja pada 

Pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros Tahun 2022 

IMT 

       Kelelahan 
Total      P 

    Value 
Ringan Berat 

    n %      n % N % 

 Normal   2 18.2     9 81.8 11 100 

    0.000 Kurus 44    20 83.3 2      4 16.7 24 100 

Total    22  62.9     13 37.1   35 100 

       Sumber: Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa dari 11 responden dengan 

kategori normal yang mengalami kelelahan berat sebanyak 9 responden (81.8%) 

dan yang mengalami kelelahan ringan sebanyak 2 responden (18.2%) sedangkan 

dari 24 responden dengan kategori kurus yang mengalami kelelahan berat sebanyak 

4 responden (16.7%) dan yang mengalami kelelahan ringan sebanyak 20 responden 

(83.3%). 

Hasil analisis untuk melihat hubungan IMT dengan kelelahan kerja pada 

pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros menggunakan uji Chi-Square, 

diperoleh nilai p-value =0.000 yang menandakan bahwa nilai p<0.05, maka 

terdapat hubungan antara dua variabel yaitu indeks massa tubuh dengan kelelahan 

kerja dan dapat pula diinterpretasikan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. 
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6. Hubungan Keadaan Monoton dengan Kelelahan Kerja   

Tabel 4.14 

Hubungan Antara  Keadaan Monoton dengan Kelelahan Kerja pada 

Pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros Tahun 2022 

       Keadaan 

       Monoton 

       Kelelahan 
Total      P 

    Value 
Ringan Berat 

    n %      n % N % 

     Tidak Monoton   13 81.3     3 18.8 16 100 

    0.039       Monoton  44    9 47.4 2    10 52.6 19 100 

Total    22  62.9     13 37.1   35 100 

       Sumber: Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa dari 19 responden dengan 

kategori tidak monoton  yang mengalami kelelahan ringan sebanyak 13 responden 

(81.3%) dan yang mengalami kelelahan berat sebanyak 3 responden (18.8%) 

sedangkan dari 19 responden dengan kategori  monoton yang mengalami kelelahan 

berat sebanyak 10 responden (52.6%) dan yang mengalami kelelahan ringan 

sebanyak 9 responden (47.4%). 

Hasil analisis untuk melihat hubungan keadaan monoton dengan kelelahan 

kerja pada pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros menggunakan uji Chi-

Square, diperoleh nilai p-value= 0.039 yang menandakan bahwa nilai p<0.05, 

maka terdapat hubungan antara dua variabel yaitu keadaan monoton dengan 

kelelahan kerja dan dapat pula diinterpretasikan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. 

C. Pembahasan 

1. Karakteristik Responden  

a. Hubungan Faktor Umur dengan Kelelahan Kerja  

Umur adalah lama hidup individu yang terhitung sejak dilahirkan 

sampai ulang tahun. Bertambahnya umur seseorang maka semakin cukup 
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umur kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir 

dan bekerja  (Pangkey et al., 2022). Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan, menunjukan bahwa dari jumlah responden sebanyak 35, 

diperoleh kelompok umur produktif terbanyak yaitu sebanyak 23 responden 

(65.7%) dan kelompok umur tidak produktif paling rendah yaitu sebanyak 

12 responden (34,3). Berdasarkan uji Chi-Square yang telah dilakukan 

dengan hasil nilai p = 0.013, karena nilai p < 0.05, maka dapat dikatakan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara umur dengan kelelahan 

kerja.  

Pada saat penelitian dilakukan peneliti melihat secara observasi 

langsung, bahwa pada kategori umur produktif adalah yang paling rentang 

mengalami kelelahan ringan yaitu sebanyak 18 responden (78.3%) dan yang 

mengalami kelelahan berat yaitu sebanyak 5 responden (21.7%), faktor 

yang mempengaruhi hal tersebut terjadi karena responden (pekerja) yang 

bekerja secara teratur setiap harinya dengan rotasi kerja kurang lebih 10 

jam/hari sehingga mengakibatkan kelelahan berat, sedangkan pekerja 

kategori umur tidak produktif yang mengalami kelelahan ringan yaitu 

sebanyak 4 responden (33.3%), faktor yang mempengaruhi hal tersebut 

terjadi karena pekerja yang bekerja secara tidak teratur dengan pola pikir 

kurang baik, dan pekerja yang mengalami kelelahan berat pada kategori 

umur tidak produktif yaitu sebanyak 8 responden (66.7%) faktor yang 

mempengaruhi yaitu pekerja yang mementingkan target setiap harinya demi 

mendapatkan bonus dari pihak perusahaan sehingga dapat memperbaiki 
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ekonomi keluarga. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mulyadi dkk. (2018) yang menemukan hasil uji statistik dengan 

menggunakan uji Chi-square dengan nilai p = 0.046 (p<0.05) sehingga 

terdapat hubungan yang bermakna (signifikan) antara umur dengan 

kelelahan. Selanjutnya dalam penelitian yang sejalan dengan hasil 

penelitian ini adalah Atiqoh, dkk (2015) yang menyebutkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara umur dan kelelahan kerja pekerja bagian 

penjahitan CV. Aneka Garment Gunungpati Semarang. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rizki Rahmawati, dkk (2019) 

yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara umur dengan 

kelelahan kerja pada perawat di RSUD Bangkinan (p = 0,000 , p = < 0,05). 

Bahwa penelitian ini menjelaskan seseorang yang berumur muda sanggup 

melakukan pekerjaan berat, dan sebaiknya jika seseorang sudah berumur 

lanjut maka kemampuannya untuk melakukan pekerjaan berat akan 

menurun sehingga mengalami kelelahan. Pekerja yang berumur lanjut akan 

merasa cepat lelah dan tidak dapat bergerak dengan leluasa ketika 

melaksanakan tugasnya sehingga mempengaruhi kinerjanya (Suma’mur 

2009). 

Selain itu, penelitian di negara Afrika Selatan  oleh  Jodi Pelders, 

dkk  (2018) dengan judul yaitu “Contributors to Fatigue of mine Workers 

in the South African Gold and Platinum Sector” bahwa antara umur dengan 

kelelahan pada pekerja terdapat hubungan yang bermakna (signifikan) 
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dengan nilai p<0,05 bahwa hal tersebut dalam kategori umur 40 tahun 

(dewasa) dengan kapasitas kerja seseorang mulai menurun sekitar 80%-

60% dan kapasitas kerja seseorang pada umur tersebut lebih cenderung akan 

mengalami peningkatan kelelahan akibat proses degenerasi fungsi organ 

tubuh yang sangat menurun.  

Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Sari Bunga, dkk (2021) 

berdasarkan uji chi-square bahwa nilai p-value = 0.74, karena nilai p < 0.05 

maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 

umur dengan kelelahan kerja pada petugas lapangan layanan kesehatan 

dompet Dhuafa. Hal tersebut karena petugas jauh berpengalaman dalam 

melakukan pekerjaanya karena sudah lebih lama menjadi petugas layanan 

kesehatan, sehingga dapat lebih efisien dalam beraktifitas, hal ini juga turut 

mempengaruhi keadaan tubuh petugas sehingga dapat meminimalisir 

terjadinya kelelahan kerja.  

Hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Nurul Hijriahni (2017). 

Bahwa didapatkan nilai ( p = 0,018, p = < 0.05). Bahwa seseorang yang 

berumur muda sanggup melakukan pekerjaan berat, dan sebaiknya jika 

seseorang sudah berumur lanjut maka kemampuannya untuk melakukan 

pekerjaan berat akan menurun dapat kita ambil kesimpulan bahwa semakin 

tua umur seseorang maka akan menurun pula kekuatan fisik yang mereka 

miliki. 
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 Islam mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Al 

Qur’an melukiskan kehidupan dunia dengan istilah “tempat 

permainan” belaka. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Ar-Rum 

/30:54 yang berbunyi:  

ةٍ َضْعفًا  ةً ثُمَّ َجعََل ِمْنْۢ بَْعِد قُوَّ  بَْعِد َضعٍْف قُوَّ
ْن َضْعٍف ثُمَّ َجعََل ِمْنْۢ ُ الَِّذْي َخلَقَُكْم م ِ ّللََاه

َشْيبَةً ۗيَْخلُ  ُق َما يََشۤاُءُۚ َوُهَو اْلعَِلْيُم اْلقَِدْيروَّ  ُ  

                                 Terjemahnya :  

 “Allah-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia 

menjadikan (kamu) setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia 

menjadikan (kamu) setelah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia 

menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui, 

Mahakuasa.” 

  Ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu saat masih bayi berada dalam 

kondisi lemah, bahkan sebelum itu mereka dalam ketiadaan. Allah-lah yang 

menciptakan kamu dari keadaan lemah, yakni pada masa bayi. Kemudian 

Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat dan berdaya, 

yakni pada masa dewasa, sehingga kamu dapat melakukan banyak hal, 

kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat dan berdaya itu lemah kembali 

dan beruban, yakni masa tua. Demikianlah, Dia akan terus menciptakan apa 

yang Dia kehendaki, antara lain menciptakanmu dari lemah menjadi kuat 

dan sebaliknya. Dan Dia Maha Mengetahui atas segala pengaturan ciptaan-

Nya, Mahakuasa atas segala sesuatu yang Dia kehendaki, termasuk 

membangkitkanmu kembali dari kematian. (Departemen Agama RI, 2011). 
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b. Hubungan Faktor Status Pendidikan dengan Kelelahan Kerja 

Tingkat kelelahan seseorang akan ditentukan oleh tingkat 

pendidikan dikarenakan orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi 

cenderung memiliki ilmu yang lebih banyak. Hal ini membuat individu 

dapat lebih mengerti dan melakukan pekerjaannya dengan lebih baik 

dibandingkan dengan individu tingkat pendidikan yang lebih rendah. 

(Nurazizah, 2017). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukan bahwa 

dari jumlah responden sebanyak 35, diperoleh kategori Pendidikan 

menengah yaitu sebanyak 30 responden (85.7%) dan kategori Pendidikan 

tinggi yaitu sebanyak 5 responden (14.3%). Berdasarkan uji Chi-Square 

yang telah dilakukan dengan hasil nilai p = 0.626, karena nilai p > 0.05, 

maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

jenis kelamin dengan kelelahan kerja.  

Pada saat penelitian dilakukan peneliti melihat secara observasi 

langsung, bahwa kategori Pendidikan tinggi yang mengalami kelelahan 

berat yaitu sebanyak 2 responden (40.0%) dan yang mengalami kelelahan 

ringan yaitu sebanyak 3 responden (60.0%) faktor yang mempengaruhi hal 

tersebut terjadi yaitu walaupun status pendidikan semua pekerja berbeda, 

pekerja tetap memaksimalkan pekerjaanya agar dapat mencapai target dari 

pihak kebijakan perusahaan sehingga pekerja akan mendapatkan bonus 

tambahan dan akan memperbaiki ekonomi keluarga, sedangkan kategori 

status Pendidikan menengah yang mengalami kelelahan ringan yaitu 
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sebanyak 19 responden (63.3%) faktor yang mempengaruhi hal tersebut 

yaitu pekerja berpengalaman dalam melakukan pekerjaannya maka tingkat 

efisiensi penggunaan energi dalam melakukan pekerjaannya juga akan 

meningkat sehingga dapat mengurangi kelelahan  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Johan 

Josephus, dkk. (2018) berdasarkan uji Chi-Square diperoleh bahwa nilai p 

= 0.369 > 0.05, maka dapat dikatakan tidak ada hubungan yang signifikan 

antara status pendidikan dengan kelelahan kerja pada pekerja bongkar muat 

di pelabuhan manado. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Setyawati, 2010) menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang 

semakin mudah seseorang berpikir secara luas dan makin mudah pula untuk 

menemukan cara-cara yang efisien guna menyelesaikan pekerjaannya 

dengan baik. 

Penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Gustia, (2017) didapatkan 

nilai p value = (0,436) > (0,05), maka dari itu disimpulkan bahwa antara 

pendidikan dengan kelelahan kerja tidak terdapat hubungan yang signifikan 

diartikan bahwa pada tenaga kerja yang bekerja secara produktifitas cukup 

lama selain itu mempunyai pola pikir yang baik sehingga tidak mengalami 

kelelahan dikarenakan pekerja tersebut dapat mengatur seberapa besar 

tenaga yang perlu dikeluarkan dalam menyelesaikan pekerjaannya dan 

mengetahui posisi kerja yang baik sehingga produktivitasnya dapat terjaga 

dengan baik. 
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Selain itu, penelitian dilakukan oleh Julie Renberg, dkk (2020), di 

Afrika Selatan  dengan judul yaitu “Contributors to Fatigue of mine 

Workers in the South African Gold and Platinum Sector” bahwa tidak 

ditemukan hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan kelelahan 

kerja, begitu pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Arelina Velia, (2018) 

dengan hasil uji Chi-Square didapatkan variabel pendidikan p value = 

(0,876)  > (0,05), bahwa seseorang yang memiliki pendidikan tinggi 

maupun rendah sama halnya dengan seseorang yang bekerja secara berat 

ataupun ringan.  

Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Dahlia, (2019) yang 

berjudul “pengaruh lingkungan kerja dan kelelahan kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi di PT. Sumber Graha 

Sejahtera” berdasarkan uji chi-square bahwa nilai p-value = 0.016, karena 

nilai p < 0.05 maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara pendidikan dengan kelelahan kerja, hal ini disebabkan bahwa 

semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah seseorang berpikir 

secara luas dan makin mudah pula untuk menemukan cara-cara yang efisien 

guna menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Atiqoh, (2018) di CV. Aneka 

Garment Gunungpati Semarang bahwa seseorang bekerja secara baik 

dipengaruhi oleh pengalaman kerja seseorang dalam bekerja . 
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Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah  Al-Alaq /96:1-5 yang   

berbunyi: 

نَساَن ِمْن َعلٍَق)٢( اْقَرأْ َوَربَُّك اْْلَْكَرُم)٣(   اْقَرأْ ِباْسِم َربَِِّك الَِّذي َخلََق)١( َخلََق اْْلِ

نَساَن َما لَْم يَْعلَم  الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم)٤( َعلََّم اْْلِ

Terjemahanya: 

              “ (1) Bacalah dengan Nama Rabb-mu (dengan ilmu yang menyusun 

keberadaanmu) yang menciptakan. (2) Yang menciptakan manusia dari 

'alaq (secuil darah; komposisi genetika). (3) Bacalah! Karena Rabb-mu itu 

Akram (Maha Pemurah). (4) Yang mengajar (memrogram gen-gen dan 

fitur-fitur esensial) dengan Pena. (5) Mengajar manusia apa yang tidak 

diketahuinya” 

Menurut ahli badar menjelaskan bahwa kandungan ayat tersebut 

menjelaskan mengenai penciptaan manusia serta pentingnya ilmu 

pengetahuan. Muslim dan muslimah diwajibkan untuk menuntut ilmu sejak 

buaian hingga ke liang lahat. Sebagaimana banyak ayat di dalam Al-

Quran yang mengandung ilmu pengetahuan mengenai alam semesta.  

Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan hamba-Nya untuk 

banyak mempelajari ilmu pengetahuan dan membaca buku. Dengan 

berbekal ilmu pengetahuan, manusia mampu membuktikan kekuasaan dan 

kebesaran Allah SWT. Melalui surat ini pula, Allah SWT memerintahkan 

hamba-Nya untuk mencari tahu siapa Tuhan yang menciptakan dan 

memuliakannya (Departemen Agama RI, 2011). 

c. Hubungan Faktor Status Pernikahan dengan Kelelahan Kerja  

Tingkat kelelahan seseorang akan ditentukan oleh status pernikahan 

ataupun belum melaksanakan pernikahan, seseorang yang telah berumah 

tangga didesak buat menyanggupi kewajiban tak hanya perihal pekerjaan 

https://www.merdeka.com/cari/?q=Al-Quran
https://www.merdeka.com/cari/?q=Al-Quran
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namun juga perihal persoalan rumah tangga sehingga resiko terjadinya 

kelelahan kerja bisa bertambah secara lebih cepat oleh Annis, dkk (2021). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukan bahwa 

dari jumlah responden sebanyak 35, diperoleh yang sudah menikah 

sebanyak 18 responden (51.4%) dan yang belum menikah sebanyak 17 

responden (48.6%). Berdasarkan uji Chi-Square yang telah dilakukan 

dengan hasil nilai p = 0.023, karena nilai p < 0.05, maka dapat dikatakan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pernikahan dengan 

kelelahan kerja.  

Pada saat penelitian dilakukan peneliti melihat secara observasi 

langsung, bahwa kategori belum menikah yang mengalami kelelahan berat 

yaitu sebanyak 3 responden (17.6%) faktor yang mempengaruhi hal tersebut 

yaitu pekerja yang bekerja secara banting tulang dengan memikirkan 

keluarga seperti menghidupi adik-adiknya untuk sekolah dan pekerja yang 

mengalami kelelahan ringan yaitu sebanyak 14 responden (82.4%) faktor 

yang mempengaruhi hal tersebut terjadi yaitu pekerja yang masih bujang, 

pola pikir berkurang sehingga tingkat kelelahan yang dimiliki masih 

tergolong ringan, sedangkan kategori status sudah menikah yang 

mengalami kelelahan ringan yaitu sebanyak 8 responden (44.4%) faktor 

yang mempengaruhi yaitu pekerja yang masih hidup dengan ekonomi yang 

tergolong baik dan yang mengalami kelelahan berat yaitu sebanyak 10 

responden (55.6%) faktor yang mempengaruhi yaitu pekerja yang 

memikirkan bersifat pribadi seperti memikirkan kebutuhan rumah tangga 
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dan permasalahan keluarga sehingga pekerja lebih mudah mengalami 

tingkat kelelahan yang berlebihan. 

Penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Dwi Mitasari, dkk (2019) 

menunjukan hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi-square dengan 

nilai p value = 0.000 (p<0.05) bahwa individu yang menikah biasanya 

memiliki tingkat kelelahan yang lebih rendah dibandingkan dengan individu 

yang tidak menikah. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Gustia, 

(2017) bahwa pernikahan dengan kelelahan kerja dapat dipengaruhi oleh 

stres seseorang tetapi apabila pekerja mendapat dukungan dalam karir dari 

pasangannya maka stres kerja dan kelelahan yang dialaminya akan 

cenderung berkurang karena adanya dukungan dari pasangan. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan di Eropa dengan judul “ The 

illusion of aircrews’ fatigue risk control” bahwa status perkawinan dapat 

berpengaruh besar terhadap kinerja pekerjaan seseorang sehingga lebih 

mudah mengalami kelelahan, penurunan kinerja fisik, penurunan motivasi, 

dan penurunan produktifitas kerja oleh Samira Bourgeois, dkk (2020). 

Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Heriansyah Rachman, 

(2015) dengan judul “gambaran kelelahan kerja pada pekerja bagian Factory 

di PT. Maruki Internasional Indonesia Makassar” berdasarkan uji chi-square 

bahwa nilai p-value = 0.82 karena nilai p < 0.05 maka dapat dikatakan tidak 

ada hubungan yang signifikan antara pernikahan dengan kelelahan kerja 

pada pekerja Factory, karena banyaknya pekerja yang belum menikah. 
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Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh National 

Institute for Occupational Safety and Health, bahwa status pernikahan 

berpengaruh besar terhadap kinerja seseorang, kelelahan tidak dapat 

didefinisikan tapi dapat dirasakan sehingga penentuan kelelahan kerja dapat 

dikenal secara subjektif berdasarkan perasaan yang dialami tenaga kerja. 

Kelelahan dapat mempengaruhi pada kinerja pekerja karena banyaknya 

aktivitas pekerjaan yang dikerjakan baik itu dalam jam kerja maupun diluar 

jam kerja (NIOSH, 2017). 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah  Ar-Rum /30:21 yang 

berbunyi: 

ْن اَْنفُِسُكْم اَْزَواًجا  ٖٓ اَْن َخلََق لَُكْم ِم  َرْحَمةً ۗاِنَّ َوِمْن ٰاٰيتِه  َودَّةً وَّ ا اِلَْيَها َوَجعََل بَْينَُكْم مَّ ِل تَْسُكنُْوٖٓ

ٰيٍت ِل قَْوٍم يَّتَفَكَُّرْون فِْي ٰذِلَك ََلٰ  ُ  

Terjemahanya: 

 “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berpikir.” 

 Dalam tafsir Kementerian Agama R1 disebutkan bahwa ayat ini 

tersebut menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah 

bahwa Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki 

dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu 

cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tenteram 

bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan; dan sebagai wujud 

rahmat-Nya. Dia menjadikan di antaramu potensi untuk memiliki rasa kasih 
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dan sayang kepada pasangannya sehingga keduanya harus saling membantu 

untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang 

kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir bahwa tumbuhnya rasa cinta 

adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan ditujukan ke arah yang benar 

dan melalui cara-cara yang benar pula (Departemen Agama RI, 2011). 

d. Hubungan Faktor Masa Kerja dengan Kelelahan Kerja  

  Masa kerja erat kaitannya dengan kemampuan beradaptasi antara 

seorang pekerja dengan pekerja dan lingkungan kerjanya. Proses adaptasi  

dapat memberikan efek positif yaitu dapat menurunkan ketegangan dan 

peningkatan aktivitas atau performansi kerja, sedangkan efek negatifnya 

adalah batas 47 ketahanan tubuh yang berlebihan akibat tekanan yang 

didapatkan pada proses kerja (Paat dkk, 2017). 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukan bahwa 

dari jumlah responden sebanyak 35, diperoleh yang memiliki masa kerja 

lama sebanyak 22 responden (62.9%) dan yang memiliki masa kerja baru 

sebanyak 13 responden (37.1%). Berdasarkan uji Chi-Square yang telah 

dilakukan dengan hasil nilai p = 0.043, karena nilai p < 0.05, maka dapat 

dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara masa kerja 

dengan kelelahan kerja.  

 Pada saat penelitian dilakukan peneliti melihat secara observasi 

langsung, bahwa kategori masa kerja lama yang mengalami kelelahan 

ringan dan berat yaitu sebanyak 11 responden (50.0%) faktor yang 
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mempengaruhi yaitu pekerja bekerja secara pengalaman dengan rotasi 

waktu kerja disesuaikan dengan fisik yang dimiliki untuk bekerja setiap 

waktu, sedangkan pekerja dengan kategori masa kerja baru yang mengalami 

ringan yaitu sebanyak 11 responden (84.6%) faktor yang mempengaruhi 

yaitu pekerja diberikan pekerjaan yang masih tergolong ringan seperti 

pembuatan baut pada mesin yang rusak dan yang mengalami kelelahan berat 

yaitu sebanyak 2 responden (15.4%) faktor yang mempengaruhi yaitu 

pekerja yang bekerja di bagian alat perbaikan pipa dengan bentuk resiko 

sangat besar dan posisi yang tidak ergonomis yang akan mengalami 

kelelahan dengan durasi lebih cepat. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Dhiffa 

Safira, dkk (2020) dengan judul “Work Fatigue of Workers at PT. Indonesia 

Power Unit Generating Services and Generating Services (UPJP) Priok” 

diperoleh hasil dari uji Chi-Square nilai p = 0.009 (p< 0.05) bahwa semakin 

lama masa kerja seseorang maka semakin tinggi pula tingkat kesalahannya. 

Hal tersebut sejalan dengan teori Wahyuni, (2019) yang berpendapat 

semakin lama seseorang bekerja, semakin tinggi keterampilan dalam 

melakukan pekerjaannya sehingga terbiasa dengan kelelahan yang 

dirasakan seseorang.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Regita Ruth Magdalena Manik, 

(2018) dengan hasil analisis uji Chi- Square didapatkan nilai p value sebesar 

0,032 ( p < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan masa kerja 

dengan kelelahan kerja pada pekerja pembuat roti di Pabrik Reza Pratama 
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Bakery. Hal ini sejalan dengan penelitian bahwa masa kerja seseorang akan 

mempengaruhi terjadinya kelelahan karena dengan masa kerja yang lebih 

lama akan membuat seseorang mengalami kebosanan dalam pekerjaan 

tersebut dan akan lebih cepat mengalami kelelahan kerja (Paat dkk, 2017). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Birthda Amini Deyulmar, 

dkk (2018) Berdasarkan hasil uji Chi-Square diperoleh nilai p value sebesar 

0,044 (p<0,05), maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan masa kerja 

dengan kelelahan kerja. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa sebagian 

besar para pekerja pembuat kerupuk opak sudah melakukan pekerjaannya 

selama bertahun-tahun sehingga kemungkinan lebih cepat mengalami 

kelelahan.  

Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Putri Mahardika, (2017) 

berdasarkan uji chi-square bahwa nilai p-value = 0.332 karena nilai p < 0.05 

maka dapat dikatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara masa kerja 

dengan kelelahan kerja pada pekerja pengisian tabung, karena pekerja 

dengan masa kerja yang lama, diasumsikan sudah lama melakukan 

pekerjaan sehingga menunjukan bahwa pekerja pengisian tabung depot 

LPG yang sudah lama bekerja proporsinya lebih baik dalam melakukan 

pekerjaanya. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh 

Fatmawaty Mallapiang, dkk (2014) bahwa berdasarkan hasil uji statistik 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara masa 

kerja dengan kelelahan kerja pada perawat IGD di RSUD Haji Makassar 
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dengan (P=0,338), faktor yang mempengaruhi hal tersebut terjadi karena 

asupan energi dalam tubuhnya baik, dan responden dengan masa kerja yang lama 

lebih berpengalaman, sehingga mereka telah mengetahui posisi kerja yang terbaik 

atau nyaman untuk dirinya. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Eka Dhiffa Safira, dkk 

(2020) bahwa mengalami kelelahan kerja kategori tinggi yang dirasakan 

oleh pekerja yang telah bekerja >5 tahun dapat dipengaruhi oleh asupan 

energi, karena berat ringannya beban kerja yang dipikul pekerja dapat 

menentukan berapa lama pekerja tersebut dapat melakukan pekerjaannya 

lebih baik sesuai dengan kapasitas atau kemampuan setiap pekerja.  

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah  Al-Ashr /103:1-3  yang 

berbunyi: 

ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر )١َواْلعَْصِر ) اِلَحاِت َوتََواَصْوا ٢( إِنَّ اْْلِ ( إَِلَّ الَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

بْ ر)٣(  بِاْلَحِق   َوتََواَصْوا بِالصَّ

 

Terjemahanya: 

 “Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju 

Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya” 

 Dalam tafsir Kementerian Agama RI disebutkan bahwa ayat ini 

menjelaskan tentang Pada waktu tersebut, manusia sedang berada dalam 

kesibukan. Manusia yang tidak bersyukur dengan semua nikmat yang 

diberikan Allah akan menderita kerugian yang sangat besar.                     

Seharusnya manusia harus dapat memaknai kejadian tentang waktu seperti 

pergantian siang dan malam, kematian, kelahiran, waktu bahagia dan sedih 

sebagai kuasa Allah sang Pengatur Masa (waktu). 
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2. Hubungan Faktor Indeks Massa Tubuh dengan Kelelahan Kerja  

Word Health Organization (WHO), menyatakan bahwa Batasan 

berat badan normal orang ditentukan berdasarkan nilai Indeks Massa Tubuh 

(IMT). IMT merupakan alat yang sederhana untuk memantau status gizi 

orang dewasa khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan 

berat badan, maka mempertahankan berat badan normal memungkinkan 

seseorang dapat mencapai usia harapan hidup lebih Panjang (Kemenkes, 

2015).  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukan bahwa 

dari jumlah responden sebanyak 35, diperoleh indeks massa tubuh yang 

memiliki badan kurus sebanyak 24 responden (68.6%) dan yang memiliki 

indeks massa tubuh normal sebanyak 11 responden (31.4%). Berdasarkan 

uji Chi-Square yang telah dilakukan dengan hasil nilai p = 0.000, karena 

nilai p < 0.05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara indeks massa tubuh dengan kelelahan kerja.  

Pada saat penelitian dilakukan peneliti melihat secara observasi 

langsung, bahwa kategori indeks massa tubuh normal yang mengalami 

kelelahan ringan yaitu sebanyak 2 responden (18.2%) faktor yang 

mempengaruhi hal tersebut yaitu pekerja yang memperhatikan pola 

makanan dengan baik dan yang mengalami kelelahan berat yaitu sebanyak 

9 responden (81.8%) faktor makanan yang kurang bergizi seperti pekerja 

lebih memilih mengkonsumsi mie instan yang jauh lebih murah, sedangkan 

kategori indeks massa tubuh kurus yang paling rentang mengalami 
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kelelahan berat ataupun ringan yaitu sebanyak 20 responden (83.3 %), hal 

tersebut terjadi karena faktor yang mempengaruhi pada produktivitas 

pekerja yang mengakibatkan daya tahan kerja menurun dikarenakan zat-zat 

gizi pekerja tidak sesuai dengan kecukupan dalam memenuhi kebutuhan 

kerja, selain itu hal yang membuat resiko kelelahan meningkat pada pekerja 

yaitu pola kebiasaan petugas yang melakukan pekerjaannya secara 

berlebihan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki 

Rahmawati, dkk (2019) berdasarkan uji Chi-Square yang dilakukan dapat 

diperoleh nilai p value (0.001) (p = < 0.05) bahwa responden yang memiliki 

status gizi tidak normal cenderung lebih cepat mengalami kelelahan, dan 

memiliki tingkat risiko lebih tinggi.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susanti, dkk (2019) bahwa 

status gizi bila dikaitkan dengan kelelahan, status gizi kurang cenderung 

lebih mudah untuk mengalami suatu kelelahan karena keterbatasan atau 

ketidak seimbangan cadangan gizi yang akan diubah menjadi energi saat 

beraktivitas. Artinya apabila asupan gizi tidak sesuai dengan kebutuhannya 

maka tenaga kerja tersebut akan merasa lelah dibandingkan dengan perawat 

yang asupan gizinya memadai. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang 

dilakukan oleh Nicky, dkk (2021), terdapat hubungan yang signifikan antara 

indeks massa tubuh dengan tingkat kelelahan pada pekerja. 
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Penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Sari Bunga, dkk (2021)  

dengan judul “ factor that affect work fatigue for health works in the dompet 

dhuafa field during the covid-19 pandemic” bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara IMT dengan kelelahan kerja pada petugas kesehatan 

Dompet Dhuafa Jabodetabek tahun 2021. Hal ini sejalan dengan penelitian 

sejenis yang dilakukan di RSI Sultan Agung Semarang pada tahun 2015 

lalu, yaitu menunjukan hubungan dengan nilai p-value 0,003 yang artinya 

ada hubungan yang signifikan antara IMT dengan kelelahan kerja 

(Maghfiroh 2015).  

 Penelitian lain yang dilakukan oleh Birthda Amini Deyulmar, dkk 

(2018) Berdasarkan hasil uji Chi-Square diperoleh nilai p value sebesar p-

value = 0,013 (< 0,05) sehingga ada hubungan antara status gizi dengan 

tingkat kelelahan kerja. Hal ini disebabkan karena banyak pekerja yang 

memiliki status gizi tidak normal (baik kurus, gemuk maupun obesitas). 

Selain itu mereka selalu bekerja setiap hari membuat kerupuk opak demi 

memenuhi kebutuhan hidup mereka sebagai masyarakat desa. 

 Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Gustia, (2017) berdasarkan 

hal tersebut didapatkan nilai p value = 0.321 karena nilai p < 0.05 maka dapat 

dikatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara indeks massa tubuh 

dengan kelelahan kerja pada pekerja workshop di PT. Semen Tonasa, hal 

tersebut terjadi karena pekerja workshop di PT. Semen Tonasa rata-rata 

mempunyai status gizi normal dari pada status gizi tidak normal (status gizi 

kurang atau status gizi lebih). Pada status gizi tidak normal kebanyakan 
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pekerja workshop memiliki status gizi lebih daripada status gizi kurang. 

Dimana jika pekerja mengalami status gizi kurang karena kurangnya asupan 

energi maka pekerja workshop akan lebih mudah mengalami kelelahan 

kerja dan pekerja workshop juga bekerja selama 8 jam per hari sehingga 

lebih baik pekerja mengkonsumsi asupan energi yang cukup dari pada 

mengkonsumsi asupan energi yang kurang selain itu pekerja workshop 

dapat menyebabkan kelelahan kerja sehingga membutuhkan asupan energi 

yang cukup. 

Hal ini sejalan dengan teori oleh Diana (2016) pada perusahaan Tahu 

Bakso, bahwa secara klinis apabila tubuh mendapatkan asupan zat gizi yang 

cukup serta digunakan secara optimal maka akan sangat baik bagi 

pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja dan kesehatan 

secara umum. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah  Al- Baqarah  2:168 yang 

berbunyi: 

َّبِعُْوا ُخُطٰوِت الشَّْيٰطِنۗ اِنَّٗه لَُكْم  ََل تَت ا فِى اَْلَْرِض َحٰلًًل َطي ِبًا ۖوَّ َعدُوٌّ ٰيٖٓاَيَُّها النَّاُس ُكلُْوا ِممَّ

بِْين مُّ  ُ  

Terjemahanya:  

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. 

Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu” 

 

Dalam tafsir Kementerian Agama RI disebutkan bahwa ayat ini 

menjelaskan tentang Wahai manusia! Makanlah dari makanan yang halal, 

yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dan 
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selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan 

tidak berlebihan.  

Makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan 

Allah untuk seluruh umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan 

jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan 

Allah. Waspadailah usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskan 

manusia dengan segala tipu dayanya. Allah mengingatkan bahwa sungguh 

setan itu musuh yang nyata bagimu, wahai manusia. 

3. Hubungan Faktor Keadaan Monoton dengan Kelelahan Kerja  

Kelelahan berhubungan erat dengan perasaan bosan akibat 

pekerjaan yang monoton meskipun faktor penyebab timbulnya kondisi 

tersebut sangat berbeda. Pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang dari hari 

ke hari tanpa adanya variasi dapat menimbulkan rasa jenuh, bosan dan cepat 

lelah.Keadaan monoton juga dapat berasal dari lingkungan kerja yang tidak 

menyenangkan baik antara perawat maupun penataan ruangan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukan bahwa 

dari jumlah responden sebanyak 35, diperoleh yang memiliki keadaan 

monoton sebanyak 19 responden (54.3%) dan yang keadaan tidak monoton  

sebanyak 16 responden (45.7%). Berdasarkan uji Chi-Square yang telah 

dilakukan dengan hasil nilai p = 0.042, karena nilai p < 0.05, maka dapat 

dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara keadaan 

monoton dengan kelelahan kerja.  
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Pada saat penelitian dilakukan, peneliti melihat secara observasi 

langsung, bahwa kategori keadaan monoton yang mengalami kelelahan 

berat yaitu sebanyak 10 responden (52.6%) faktor yang mempengaruhi 

yaitu pekerja yang bekerja secara berlebihan seperti pekerja yang 

kebanyakan melakukan pekerjaan dengan cara sikap kerja keadaan jongkok 

sekaligus membungkuk dan pekerja lebih banyak berdiri sekaligus 

membungkuk secara berulang-ulang dan pekerja keadaan monoton yang 

mengalami kelelahan ringan yaitu sebanyak 9 responden (47.4%) 

dipengaruhi oleh pengalaman bekerja sedangkan kategori tidak monoton 

yang mengalami kelelahan ringan yaitu sebanyak 13 responden (81.3%) 

faktor yang mempengaruhi adalah lingkungan kerja yang belum cukup 

bagus  dan yang mengalami kelelahan berat yaitu sebanyak 3 responden 

(18.8) dipengaruhi oleh iklim kerja yang panas selain itu pekerja juga 

bekerja dengan beban lebih besar seperti pekerja mengerjakan perbaikan 

alat pada mobil eskavator sehingga pekerja akan mengalami kelelahan lebih 

cepat. 

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Gustia, (2017) berdasarkan 

hasil uji statistik dengan menggunakan chi-square diperoleh nilai p = 0.027 

< 0.05 maka hal ini menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara 

keadaan monoton dengan kelelahan kerja. Begitu juga teori oleh  Susanti, 

dkk (2019), pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan dengan gerakan 

anggota badan yang berulang-ulang secara monoton, yang kadang-kadang 

pula disertai posisi kerja yang sulit atau sambil membawa beban atau 
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menahan beban seringkali sangat memberatkan individu pekerja. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mahardik, (2017) 

berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan chi-square diperoleh 

nilai p = 0.043 < 0.05 maka dapat diartikan ada hubungan yang signifikan 

antara keadaan monoton dengan kelelahan kerja bahwa posisi kerja yang 

berulang-ulang setiap harinya akan menimbulkan kejenuhan kerja. 

Kejenuhan ini dapat terjadi karena pekerja melakukan pekerjaan yang sama 

setiap harinya.  

Penelitian tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Eka Dhifa 

Safira, dkk (2020) menjelaskan bahwa pekerjaan yang monoton cukup 

berpotensi untuk menyebabkan terjadinya kelelahan kerja. begitu juga 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Dahlia, (2019) bahwa kebosanan 

adalah kelelahan yang bersifat mental yang merupakan komponen penting 

dalam psikologis lingkungan kerja yang dikarenakan menghadapi pekerjaan 

yang berulang-ulang (repetitive), monotoni dan aktivitas yang tidak 

menyenangkan. 

Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Birthda Amini Deyulmar, 

dkk (2018) berdasarkan hasil uji statistik didapatkan nilai p value = 0.127 

karena nilai p < 0.05 maka dapat dikatakan tidak ada hubungan yang 

signifikan antara keadaan monoton dengan kelelahan kerja pada pekerja  

pembuat kerupuk opak, hal tersebut terjadi karena disebabkan oleh 

peningkatan produktivitas kerja, selain itu telah dilakukan upaya seperti 

memperbaiki kinerja pekerja dengan mengubah tugas pekerja sehingga 
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dapat meningkatkan semangat dalam bekerja, seperti melalui adanya 

perubahan shift kerja dan rotasi kerja pada saat bekerja agar pekerjaan dan 

lingkungan kerja aman sehingga tidak menyebabkan kelelahan pada 

pekerja. 

Hasil penelitian tersebut sejalan yang dilakukan oleh Muammar, dkk 

(2021) bahwa seseorang cenderung mengalami kelelahan dikarenakan 

pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang atau monoton setiap 

harinya sehingga pekerja dapat mengalami kelelahan lebih cepat hal 

tersebut terjadi karena pekerja mengalami kebosongan dalam melakukan 

pekerjaanya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait faktor 

yang berhubungan dengan kelelahan kerja pada pekerja Workshop di PT. 

Semen Bosowa Maros tahun 2022, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Terdapat hubungan antara umur dengan kelelahan kerja pada pekerja 

Workshop di PT. Semen Bosowa Maros yang mana nilai p-value 

sebesar 0.013 (p <  0.05).  

2. Tidak terdapat hubungan antara status pendidikan dengan kelelahan 

kerja pada pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros yang mana 

nilai p-value sebesar 0.626 (p < 0.05) 

3. Terdapat hubungan antara status pernikahan dengan kelelahan kerja 

pada pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros yang mana nilai 

p-value sebesar 0.020 (p <  0.05). 

4. Terdapat hubungan antara masa kerja dengan kelelahan kerja pada 

pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros yang mana nilai p-value 

sebesar 0.043 (p <  0.05).  

5. Terdapat hubungan antara Indeks Massa Tubuh dengan kelelahan kerja 

pada pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros yang mana nilai 

p-value sebesar 0.000 (p <  0.05). 
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6. Terdapat hubungan antara keadaan monoton dengan kelelahan kerja 

pada pekerja Workshop di PT. Semen Bosowa Maros yang mana nilai 

p-value sebesar 0.039 (p <  0.05).  

B. Saran 

Adapun saran yang dari hasil penelitian yang dilakukan terkait 

faktor yang berhubungan dengan kelelahan kerja pada pekerja Workshop di 

PT. Semen Bosowa Maros tahun 2022 yaitu :  

1. Bagi pihak perusahaan PT. Semen Bosowa Maros disarankan untuk 

memastikan para pekerja dilingkungan yang panas atau pekerja yang 

terpapar panas telah dilatih dengan baik sehingga para pekerja dapat 

mengerti bahaya-bahaya potensial yang mungkin terjadi dan 

mengurangi paparan iklim kerja dengan menyediakan ruangan terbuka 

untuk peristirahatan pekerja. 

2. Bagi pihak perusahaan PT. Semen Bosowa Maros disarankan untuk 

tetap selalu membangun semangat para pekerja, dengan memperhatikan 

waktu kerja yang teratur, rotasi kerja, waktu istirahat yang cukup efisien 

bagi pekerja dan perusahaan, serta dapat melakukan aktivitas kebugaran 

jasmani minimal satu minggu sekali. 

3. Bagi peneliti selanjutnya perlu memperhatikan teknik pengambilan 

data, pengukuran iklim kerja, menggunakan alat-alat uji lingkungan 

kerja yang lebih lengkap, dan semoga penelitian ini bermanfaat bagi 

seluruh pembaca.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 
Nama (inisial) : 

 
Usia : 

 
Alamat : 

 
Dengan ini menyatakan telah mendapat penjelasan dari peneliti tentang penelitian: 

“Faktor yang Berhubungan dengan Kelelahan Kerja Pada Pekerja Workshop di PT. 

Semen Bosowa Maros Tahun 2022.” Maka dengan ini saya secara sukarela dan 

tanpa paksaan menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut. 

Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya. 

                                                                                               Maros,                 2022 

Responden, 

           ( ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI KESEHATAN 

MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU 

KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN 

ALAUDDIN MAKASSAR 
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Peneliti            : Adryanti 

Pembimbing 1 : Nildawati Amir, SKM., M.Kes 

Pembimbing 2:  Lilis Widiastuti, SKM., M.KL 

Lampiran 2 

 
 

KUESIONER PENELITIAN 

FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELELAHAN KERJA 

PADA PEKERJA WORKSHOP DI PT. SEMEN BOSOWA KABUPATEN 

MAROS PADA TAHUN 2022 

 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER  

⮚ Bacalah dengan baik dan seksama sebelum menjawab pertanyaan.  

⮚ Untuk pertanyaan pilihan, berilah tanda checklist ( √ ) pada jawaban yang sesuai 

dengan pilihan Anda.  

⮚ Kuesioner ini tidak mencari jawaban yang benar atau yang salah, untuk itu 

jawablah pertanyaan ini sendiri, tidak bekerja sama untuk menyamakan 

jawaban dengan teman. 

 

I. IDENTIFIKASI 

No. Responden : 

Tanggal/Bulan/Tahun 

: 

II. KARAKTERISTIK RESPONDEN 

Nama : 

Umur                         : 

Jenis Kelamin : 
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Peneliti            : Adryanti 

Pembimbing 1 : Nildawati Amir, SKM., M.Kes 

Pembimbing 2:  Lilis Widiastuti, SKM., M.KL 

Status Pendidikan      : 

1. SD 

2. SMP 

3. SMA 

4. Pendidikan Tinggi 

Status Pernikahan      : 

1. Belum Menikah 

2. Sudah Menikah 

3. Cerai 

Masa Kerja                : 

a. Lama ≥ 5 tahun   

b. Baru < 5 tahun 

 

 

III. DATA ANTROPOMETRI 

Berat Badan              : Kg 

Tinggi Badan            : Cm 

Berat Badan (Kg) 

IMT = 

(Tinggi Badan)² (m) 
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Peneliti            : Adryanti 

Pembimbing 1 : Nildawati Amir, SKM., M.Kes 

Pembimbing 2:  Lilis Widiastuti, SKM., M.KL 

Kuesioner Kelelahan Kerja 

Pilihlah satu jawaban yang menurut anda benar dengan memberikan tanda (√) pada 

kolom yang tersedia. 

NO Pernyataan YA 

 

TIDAK 

 

   1 Saya merasa berat di bagian kepala setelah 

bekerja. 

  

   2 Saya merasa lelah pada seluruh badan setelah 

bekerja. 

  

   3 kaki saya terasa berat setelah bekerja.   

   4 Saya sering menguap setelah bekerja.   

   5 pikiran saya terasa kacau setelah bekerja.   

   6 Saya merasa mengantuk setelah bekerja.   

   7 Saya merasakan ada beban pada mata setelah 

bekerja. 

  

8 Saya merasa kaku / canggung dalam 

bergerak setelah bekerja. 

  

9 Saya merasa sempoyongan/ berdirinya tidak 

stabil setelah bekerja. 

  

10 Ada perasaan ingin berbaring setelah 

bekerja. 

  

11 Saya susah berpikir setelah bekerja.   

12 Saya merasa lelah untuk berbicara setelah 

bekerja. 

  

13 Saya menjadi gugup pada saat bekerja.   

14 Saya tidak bisa berkonsentrasi setelah 

bekerja. 

  

15 Saya tidak bisa memusatkan perhatian   
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Peneliti            : Adryanti 

Pembimbing 1 : Nildawati Amir, SKM., M.Kes 

Pembimbing 2:  Lilis Widiastuti, SKM., M.KL 

terhadap sesuatu setelah bekerja 

16. 16 Saya punya kecenderungan untuk lupa  

setelah bekerja. 

  

17.    Saya merasa kurang percaya diri setelah  

bekerja. 

  

18. Saya merasa cemas terhadap sesuatu setelah  

bekerja. 

  

19. Saya merasa Tidak dapat mengontrol sikap  

setelah bekerja. 

  

20. Saya merasa Tidak dapat tekun dalam  

pekerjaan. 

  

21. Saya merasa sakit di kepala setelah bekerja.   

22. Saya merasa kaku di bagian bahu setelah  

bekerja. 

  

23 Saya merasa nyeri di punggung setelah  

bekerja. 

  

24. Nafas saya terasa tertekan setelah bekerja.   

25. Saya merasa haus setelah bekerja.   

26. Suara saya terasa serak setelah bekerja.   

27. Saya merasa pusing setelah bekerja.   

28. 28 Kelopak mata saya terasa tegang setelah  

bekerja. 

  

29. Anggota badan saya terasa bergetar (tremor)  

setelah bekerja. 

  

30.  Saya merasa kurang sehat setelah bekerja   
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Peneliti            : Adryanti 

Pembimbing 1 : Nildawati Amir, SKM., M.Kes 

Pembimbing 2:  Lilis Widiastuti, SKM., M.KL 

Kuesioner Tentang Keadaan Monoton 

 

No. Pernyataan Ya 

 

Tidak 

 

1 Pada saat bekerja, apakah anda lebih selalu 

memperbaiki alat-alat produksi yang rusak 

  

2 Pada saat bekerja apakah anda lebih banyak melakukan 

pemeriksaan terhadap alat-alat produksi di workshop 

  

3 Apakah anda sering bekerja dengan posisi bungkuk    

4 Apakah anda sering bekerja dengan posisi berdiri    

5 Apakah anda sering bekerja dengan posisi jongkok   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96  

 
 

Peneliti            : Adryanti 

Pembimbing 1 : Nildawati Amir, SKM., M.Kes 

Pembimbing 2:  Lilis Widiastuti, SKM., M.KL 

CONTOH PENGISIAN KUESIONER  

 

I. IDENTIFIKASI 

No. Responden : 1  

Tanggal/Bulan/Tahun : 8 Juni 2022 

II. KARAKTERISTIK RESPONDEN 

Nama : Supriatno 

Umur                         : 32 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Status Pendidikan      : 

1. SD 

2. SMP 

3. SMA 

4. Pendidikan Tinggi 

Status Pernikahan      : 

1. Belum Menikah 

2. Sudah Menikah 

3. Cerai 

Masa Kerja                : 

1. Lama ≥ 5 tahun   

2. Baru < 5 tahun 

 

 

III. DATA ANTROPOMETRI 

Berat Badan              : 72 Kg 

Tinggi Badan            : 171Cm 
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Peneliti            : Adryanti 

Pembimbing 1 : Nildawati Amir, SKM., M.Kes 

Pembimbing 2:  Lilis Widiastuti, SKM., M.KL 

Kuesioner Kelelahan Kerja 

Pilihlah satu jawaban yang menurut anda benar dengan memberikan tanda (√) pada 

kolom yang tersedia. 

NO Pernyataan YA 

 

TIDAK 

 

   1 Saya merasa berat di bagian kepala setelah 

bekerja. 
 √ 

   2 Saya merasa lelah pada seluruh badan setelah 

bekerja. 
 √ 

   3 kaki saya terasa berat setelah bekerja.  √ 

   4 Saya sering menguap setelah bekerja.  √ 

   5 pikiran saya terasa kacau setelah bekerja.  √ 

   6 Saya merasa mengantuk setelah bekerja.  √ 

   7 Saya merasakan ada beban pada mata setelah 

bekerja. 
 √ 

8 Saya merasa kaku / canggung dalam 

bergerak setelah bekerja. 
 √ 

9 Saya merasa sempoyongan/ berdirinya tidak 

stabil setelah bekerja. 
 √ 

10 Ada perasaan ingin berbaring setelah 

bekerja. 
√  

11 Saya susah berpikir setelah bekerja. √  

12 Saya merasa lelah untuk berbicara setelah 

bekerja. 
√  

13 Saya menjadi gugup pada saat bekerja.  √ 

14 Saya tidak bisa berkonsentrasi setelah 

bekerja. 
√  
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15 Saya tidak bisa memusatkan perhatian 

terhadap sesuatu setelah bekerja 
√  

16. Saya punya kecenderungan untuk lupa  

setelah bekerja. 
 √ 

17.    Saya merasa kurang percaya diri setelah  

bekerja. 
√  

18. Saya merasa cemas terhadap sesuatu setelah  

bekerja. 
√  

19. Saya merasa Tidak dapat mengontrol sikap  

setelah bekerja. 
√  

20. Saya merasa Tidak dapat tekun dalam  

pekerjaan. 
√  

21. Saya merasa sakit di kepala setelah bekerja. √  

22. Saya merasa kaku di bagian bahu setelah  

bekerja. 
√  

23 Saya merasa nyeri di punggung setelah  

bekerja. 
√  

24. Nafas saya terasa tertekan setelah bekerja. √  

25. Saya merasa haus setelah bekerja. √  

26. Suara saya terasa serak setelah bekerja.  √ 

27. Saya merasa pusing setelah bekerja. √  

28. 28 Kelopak mata saya terasa tegang setelah  

bekerja. 
√  

29. Anggota badan saya terasa bergetar (tremor)  

setelah bekerja. 
√  

30.  Saya merasa kurang sehat setelah bekerja √  
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Kuesioner Tentang Keadaan Monoton 

 

No. Pernyataan Ya 

 

Tidak 

 

1 Pada saat bekerja, apakah anda lebih selalu 

memperbaiki alat-alat produksi yang rusak 
√  

2 Pada saat bekerja apakah anda lebih banyak melakukan 

pemeriksaan terhadap alat-alat produksi di workshop 
√  

3 Apakah anda sering bekerja dengan posisi bungkuk  √  

4 Apakah anda sering bekerja dengan posisi berdiri  √  

5 Apakah anda sering bekerja dengan posisi jongkok √  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100  

 
 

Peneliti            : Adryanti 

Pembimbing 1 : Nildawati Amir, SKM., M.Kes 
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  Master Tabel  Responden 
 

No. 

Urut 

Jenis 

Kelamin 
Umur 

Status 

Pendidikan 
Status Pernikahan Masa Kerja 

 

IMT 

 Keadaan Monoton 

TB BB 

1. Laki-Laki 32 S1 Menikah Lama 171 72 Monoton 

2. Laki-Laki 40 D3 Menikah Baru 165 70 Monoton 

3. Laki-Laki 50 SMA Menikah Baru 175 61 Tidak Monoton 

4. Laki-Laki 38 SMA Menikah Lama 165 65 Tidak Monoton 

5. Laki-Laki 27 S1 Belum Menikah Baru 165 60 Tidak Monoton 

6. Laki-Laki 28 SMA Belum Menikah Baru 156 58 Monoton 

7. Laki-Laki 26 SMA Belum Menikah Baru 162 56 Monoton 

8. Laki-Laki 48 SMA Menikah Lama 165 63 Monoton 

9. Laki-Laki 30 SMA Belum Menikah Lama 159 56 Tidak Monoton 

10. Laki-Laki 47 SMA Menikah Lama 170 69 Tidak Monoton 

11. Laki-Laki 27 SMA Belum Menikah Baru 159 68 Tidak Monoton 

12. Laki-Laki 35 SMA Menikah Baru 174 62 Tidak Monoton 

13. Laki-Laki 29 SMA Belum Menikah Baru 162 70 Monoton 

14. Laki-Laki 50 D3 Menikah Lama 165 75 Monoton 

15. Laki-Laki 52 SMA Menikah Lama 161 70 Monoton 

16. Laki-Laki 50 SMA Menikah Lama 155 46 Monoton 

17. Laki-Laki 27 SMA Belum Menikah Lama 160 60 Tidak Monoton 

18. Laki-Laki 27 SMA Belum Menikah Lama 158 55 Monoton 

19. Laki-Laki 26 SMA Belum Menikah Baru 170 65 Monoton 

20. Laki-Laki 29 SMA Belum Menikah Baru 150 40 Monoton 

21. Laki-Laki 52 S1 Menikah Lama 165 58 Monoton 
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22. Laki-Laki 46 SMA Menikah Lama 173 72 Monoton 

23. Laki-Laki 50 SMA Menikah Lama 160 50 Monoton 

24. Laki-Laki 41 SMA Belum Menikah Lama 163 48 Monoton 

25. Laki-Laki 36 SMA Belum Menikah Lama 153 45 Monoton 

26. Laki-Laki 49 SMA Menikah Lama 175 70 Monoton 

27. Laki-Laki 44 SMA Menikah Lama 167 55 Tidak Monoton 

28. Laki-Laki 29 SMA Belum Menikah Lama 170 65 Tidak Monoton 

29. Laki-Laki 26 SMA Belum Menikah Baru 167 68 Monoton 

30. Laki-Laki 35 SMA Menikah Baru 165 59 Tidak Monoton 

31. Laki-Laki 47 SMA Menikah Lama 170 70 Tidak Monoton 

32. Laki-Laki 48 SMA Menikah Lama 168 62 Tidak Monoton 

33. Laki-Laki 31 SMA Belum Menikah Baru 170 65 Tidak Monoton 

34. Laki-Laki 27 SMA Belum Menikah Baru 166 65 Tidak Monoton 

35 Laki-Laki 47 SMA Belum Menikah Lama 157 50 Monoton 
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Lampiran 3 Master Tabel 
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Lampiran 4 

Hasil Analisis Univariat  

 

Umur 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Produktiv 23 65.7 65.7 65.7 

Tidak 
Produktiv 

12 34.3 34.3 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Laki-laki 35 100.0 100.0 100.0 

 

 

Status Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Pendidikan Tinggi 5 14.3 14.3 100.0 

Pendidikan Menengah 30 85.7 85.7 85.7 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

 

Status Pernikahan 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Belum Menikah 17 48.6 48.6 100.0 

Menikah 18 51.4 51.4 51.4 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

Masa Kerja 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Lama 22 62.9 62.9 62.9 

Baru 13 37.1 37.1 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

 

Kategori Indeks Massa Tubuh 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Normal 11 31.4 31.4 100.0 

Kurus 24 68.6 68.6 68.6 

Total 35 100.0 100.0  
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Kategori Keadaan Monoton 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Tidak Monoton 16 45.7 45.7 45.7 

Monoton 19 54.3 54.3 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

 

Kategori Kelelahan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ringan 22 62.9 62.9 62.9 

Berat 13 37.1 37.1 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

Hasil Analisis Bivariat 

Chi-Square Tests*Umur 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.818a 1 .009   
Continuity Correctionb 5.029 1 .025   
Likelihood Ratio 6.819 1 .009   
Fisher's Exact Test    .024 .013 

Linear-by-Linear Association 6.623 1 .010   
N of Valid Cases 35     
a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.46. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Chi-Square Tests*Status Pendidikan 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .020a 1 .886   
Continuity Correctionb .000 1 1.000   
Likelihood Ratio .020 1 .887   
Fisher's Exact Test    1.000 .626 

Linear-by-Linear Association .020 1 .888   
N of Valid Cases 35     
a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.86. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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Chi-Square Tests*Status Pernikahan 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 5.381a 1 .020   
Continuity Correctionb 3.880 1 .049   
Likelihood Ratio 5.605 1 .018   
Fisher's Exact Test    .035 .023 

Linear-by-Linear 
Association 

5.228 1 .022 
  

N of Valid Cases 35     
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.31. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Chi-Square Tests*Masa Kerja 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.194a 1 .041   
Continuity Correctionb 2.842 1 .092   
Likelihood Ratio 4.519 1 .034   
Fisher's Exact Test    .070 .043 

Linear-by-Linear 
Association 

4.074 1 .044 
  

N of Valid Cases 35     
a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.83. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

Chi-Square Tests*Indeks Massa Tubuh 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 13.714a 1 .000   
Continuity Correctionb 11.065 1 .001   
Likelihood Ratio 14.122 1 .000   
Fisher's Exact Test    .000 .000 

N of Valid Cases 35     
a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.09. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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Chi-Square Tests*Keadaan Monoton 
 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.271a 1 .039   
Continuity Correctionb 2.943 1 .086   
Likelihood Ratio 4.450 1 .035   
Fisher's Exact Test    .078 .042 

N of Valid Cases 35     
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.94. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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Lampiran 5 

Surat Keterangan Layak Etik 
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Lampiran 6 

Surat Keterangan Izin Penelitian PTSP 
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Lampiran 7 

Surat Keterangan Izin Penelitian PT. Semen Bosowa Maros 
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Lampiran 8 

Surat Keterangan Selesai Penelitian PT. Semen Bosowa Maros 
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Lampiran 9 

Dokumentasi Penelitian  

 

 

       

 

 

 

 

 

                                                PT. Semen Bosowa Maros 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

             

          Pengambilan Data Awal (Jumat 20 Mei 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Denah PT. Semen Bosowa Maros (Rabu, 8 Juni 2022) 
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\ 

Pengisian Kuesioner (Rabu, 8 Juni 2022 
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Pengukuran Data Antropometri (Rabu, 15 Juni 2022) 



114  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesin Uji Pressure: alat untuk                  Mesin Baut: alat untuk membuat  

menganalisa kebocoran dengan sistem      baut.  

bolak-balik (Vertikal). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesin Bor: untuk memperbaiki                    Bulldozer: alat untuk pengangkutan  

alat-alat yang mengalami kebocoran.            bahan-bahan utama semen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesin Cutting Plat (alat pemotong):             Mesin Press Hidrolik : alat untuk  

untuk memperbaiki alat yang patah.               menekan material. 

 

Postur Kerja (Rabu, 21 Juni 2022) 
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