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BAB I 
 

 PENDAHULUAN 
 
 
 
 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan kerja dipengaruhi oleh salah satu faktor diantaranya adalah 

faktor kerja fisik (otot). Kerja fisik ( beban kerja) mengakibatkan pengeluaran 

energi, sehingga berpengaruh pada kemampuan kerja manusia. Untuk 

mengoptimalkan kemampuan kerja, perlu diperhatikan pengeluaran energi selama 

proses kerja berlangsung. Faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran 

energi selama bekerja antara lain adalah cara pelaksanaan kerja, kecepatan kerja, 

sikap kerja dan kondisi lingkungan kerja. Faktor yang mempengaruhi pemulihan 

energi antara lain adalah lamanya waktu istirahat, periode istirahat, dan frekuensi 

istirahat. 

Faktor pemulihan energi sangat penting diperhatikan karena selama  

proses kerja terjadi kelelahan. Hal ini diakibatkan oleh dua hal yaitu  kelelahan 

fisiologis dan kelelahan psikologis. Yang dimaksud kelelahan  fisiologis adalah 

kelelahan yang timbul karena adanya perubahan faal tubuh. Perubahan faal tubuh 

dari kondisi segar menjadi letih akan mempengaruhi keoptimalan kinerja pekerja. 

Pemulihan kondisi faal tubuh untuk kembali pada kondisi segar selama 

beraktivitas merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi pemulihan energi adalah istirahat. Pekerja yang bekerja 

dengan beban kerja berat tentunya membutuhkan periode dan frekuensi yang 

berbeda dengan pekerja yang bekerja dengan beban kerja ringan. Apabila lamanya 

waktu istirahat tidak sesuai dengan beban kerja yang diberikan akan menyebabkan 

pekerja berada dalam kondisi yang tidak optimal. Kondisi yang demikian dapat 

menyebabkan dampak yang negatif, seperti waktu pengerjaan yang lebih lama, 

terjadinya produk cacat, timbulnya kecelakaan kerja dan sebagainya (Davis dan 

Newstrom (1985)). 

Menurut Manuaba (2000) dalam Tarwaka, dkk (2004) bahwa secara 

umum beban kerja seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, 

baik internal maupun eksternal. Faktor interal beban kerja meliputi faktor somatis 
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(jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, dan status gizi,) dan faktor psikis (motivasi, 

persepsi, kepercayaan, kepuasan,). Sedangkan faktor eksternal beban kerja 

meliputi, tugas-tugas (kompleksitas pekerjaan, tanggung jawab dan sebagainya, 

organisasi kerja (waktu kerja, shift kerja, sistem kerja dan sarana kerja) dan 

kondisi lingkungan kerja (lingkungan kerja fisik, kimia, biologis dan psikologis) . 

Berdasarkan kedua dari stasiun line kerja tersebut, dimana beban kerja dan 

lingkungan kerja berbeda, dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk 

menentukan lamanya waktu istirahat berdasar beban kerja dan lingkungan kerja 

tersebut, sehingga diperoleh penentuan waktu istirahat optimal untuk kedua 

stasiun kerja tersebut. 

       Pabrik PT. XYZ bertempat di wilayah Jakarta Timur. Water pump business 

unit merupakan salah satu business unit pada PT.XYZ. Water pump business unit 

memiliki cakupan pasar yang luas karena merupakan satu-satunya pabrik yang 

memproduksi pompa dari grup XYZ. Penelitian ini difokuskan pada bagian 

stasiun akhir yaitu assembly pada line 1 dan line 2. Kondisi yang nyata pada 

stasiun assembly line 1 adalah pekerja bekerja hanya dengan menggunakan tangan 

sebagai alat bantu dan dalam lingkungan yang panas dengan posisi berdiri dan 

hanya dengan 8 orang pekerja, sedangkan pada stasiun assembly line 2 bekerja 

menggunakan alat bantu konveyer dengan posisi berdiri namun tidak dalam 

lingkungan yang panas dan 9 orang pekerja. Dengan waktu istirahat yang optimal, 

para pekerja menjadi tidak mudah lelah dan lebih produktif demi tercapainya 

target perusahaan. Dengan waktu yang optimal pula, para pekerja  menjadi lebih 

relax dan tidak tertekan akan pekerjaannya. 

I.2 Perumusan Masalah 
 

        Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka  

penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:  

Jam istirahat kerja adalah waktu untuk pemulihan setelah melakukan 

pekerjaan untuk waktu tertentu. Sudah merupakan kewajiban dari perusahaan 

untuk memberikan waktu istirahat kepada pekerjanya. Untuk mengurangi 

kelelahan yang menyebabkan perhatian karyawan berkurang dan mengurangi 

kecelakan kerja, maka dibutuhkannya waktu istirahat tersebut. Setiap pekerja 

berhak atas istirahat antara jam kerja dalam sehari, sekurang kurangnya 1/2 jam 
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setelah bekerja 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk 

jam kerja (Pasal 79 UU 13/2003- Ketenagakerjaan).  Selain itu, pengusaha wajib 

memberikan waktu secukupnya bagi pekerja untuk melaksanakan ibadah (Pasal 

80 UU 13/2003- Ketenagakerjaan). Masa istirahat mingguan tidak boleh kurang 

dari 1 (satu) hari setelah 6 (enam) hari kerja atau tidak boleh kurang dari 2 (dua) 

hari setelah 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu (Pasal 79 UU 13/2003- 

Ketenagakerjaan). 

Dari penilitian ini penulis ingin mengetahui hasil dari para pekerja di 

perusahaan tersebut sudah mencukupi kebutuhan istirahat dari masing-masing 

beban kerja  atau belum. 

I.3 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Menilai beban kerja pekerja dan mengklasifikasi beban kerja dengan 

membandingkan dengan beban kerja standar..  

2. Mengetahui tingkat konsumsi energi bagi pekerja pada stasiun assembly line 1 

dan assembly line 2. 

3. Menentukan  lama waktu  istirahat bagi pekerja pada stasiun assembly line 1 

dan stasiun assembly line 2. 

 

I.4 Pembatasan Masalah 
 

Adapun yang menjadi ruang lingkup atau pembatasan masalah yang akan 

diambil untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 

1. Penelitian dilakukan pada pekerja di stasiun assembly line 1 dan stasiun 

assembly line 2 di PT. XYZ 

2. Faktor yang mempengaruhi beban kerja hanyalah faktor internal yaitu 

umur.  

3. Penilaian beban kerja dilakukan berdasarkan metabolisme tubuh yang 

meliputi asupan oksigen, denyut nadi atau jantung.  

4. Penentuan lama waktu istirahat menggunakan pendekatan fisiologis dan 

pendekatan psikologis.  
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I.5 Manfaat Penelitian 

      Penelitian ini memiliki manfaat diantaranya: 

Bagi Perusahaan: 

1. Memberikan informasi bagi perusahaan untuk menentukan lama waktu istirahat 

yang sesuai bagi pekerja.  

2. Sebagai masukan kepada perusahaan dalam menentukan langkah perbaikan 

dalam penentuan lama waktu istirahat. 

Bagi Penulis: 

1. Memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik bagi penulis. 

2. Memperdalam pengetahuan tentang penulisan karya ilmiah bagi penulis. 

3. Mengamalkan ilmu yang sudah didapat selama menimba ilmu di Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta bagi penulis.  

Bagi Universitas: 

1. Meningkatkan konsep, seni dan teknologi baru dalam menunjukan peningkatan 

kualitas pendidikan nasional bagi Universitas. 

2. Dengan penerbitan jurnal secara rutin dan berkala dapat membantu akademik 

dalam pengajuan akreditasi perguruan tinggi, program studi dan jurnal ilmiah 

bagi Universitas. 

 

I.6 Sistematika Penulisan 
 

Untuk mempermudah pembahasan masalah maka dibuat suatu sistematika 

penulisan yang dapat menjelaskan secara singkat mengenai gambaran penelitian, 

sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

            Bab ini berisi mengenai hal-hal yang melatar belakangi 

permasalahan  fisiologi dan psikologi dalam dunia industri, tujuan yang 

ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian, hal-hal yang ingin dibahas 

terkait waktu istirahat bagi pekerja, serta batasan masalah yang ada dalam 

penelitian. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

 

Memuat penjelasan tentang konsep dan dasar untuk memecahkan 

masalah penelitian dan pedoman untuk pembahasan masalah, antara lain 

konsep ergonomi, , beban kerja, perhitungan konsumsi energi, pemulihan 

waktu istirahat dan penentuan waktu istirahat dengan menggunakan metode 

pendekatan fisiologis dan psikologis 

 

BAB III METODE PENELITIAN 
 

              Menggambarkan tata cara pengumpulan atau pengambilan data 

yang diperlukan guna menjawab permasalahan penentuan lama waktu 

istirahat berdasarkan beban kerja dengan menggunakan pendekatan 

fisiologis, seperti objek penelitian, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, kerangka pemecahan masalah.  

 

 
 
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
 

               Bab ini akan menampilkan data-data yang  berhasil dikumpulkan 

dari pengamatan langsung dilapangan dan hasil dari wawancara dilapangan 

yang  terkait lama waktu istirahat pegawai yang kemudian akan dilakukan 

perhitungan beban kerja pada pegawai assembly PT.XYZ serta analisis 

beban kerja dengan membandingkan dengan beban kerja standard pegawai. 

 

BAB V PENUTUP 

             Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh hasil dan analisa terkait 

penentuan lama waktu istirahat pada pegawai, serta saran yang dapat 

membantu bagi perusahaan maupun bagi pegawai itu sendiri. 
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