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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Iklim kerja panas merupakan salah satu jenis bahaya yang ditimbulkan di 

lingkungan kerja yang dapat memberikan dampak buruk bagi pekerja dan salah 

satu potensi bahaya yang harus mendapakan perhatian khusus. Di dunia bahkan di 

Indonesia masalah iklim kerja panas masih menjadi salah satu masalah dengan 

angka kejadian sakit bahkan meninggal yang bisa dikatakan cukup tinggi. 

Lingkungan kerja yang memiliki iklim panas dapat menyebabkan beban tambahan 

pada sirkulasi darah seseorang. Disaat pekerja melakukan aktivitas fisik di 

lingkungan kerja yang panas, darah akan mendapat beban tambahan dikarenakan 

harus membawa oksigen ke bagian otot yang sedang bekerja selain itu darah juga 

harus membawa panas dari dalam tubuh ke permukaan kulit. Hal tersebut dapat 

menyebabkan frekuensi denyut nadi dan jantung meningkat. 

Pekerja yang terpapar iklim kerja panas dalam jangka waktu yang lama 

dapat menyebabkan heat strain (regangan panas). Heat strain (regangan panas) 

adalah respon fisiologis tubuh akibat paparan iklim kerja panas yang diterima oleh 

seseorang (OSHA, 2012). Parameter heat strain dapat dilihat dari peningkatan 

suhu tubuh, denyut nadi yang meningkat, tekanan darah, mengeluarkan keringat 

secara berlebih serta penurunan berat badan. Meskipun heat strain (regangan 

panas) hanya gejala yang timbul akibat paparan panas, tetapi jika tidak dilakukan 

penanganan yang cepat dan tepat maka akan menimbulkan penyakit akibat 

pajanan panas, baik itu yang bersifat akut maupun kronis (heat-related illness) 

(NIOSH, 2016). Pekerja yang mengalami heat strain pun akan menyebabkan 

penurunan kinerja sehingga hal tersebut dapat berdampak pada produktivitas 

perusahaan. 

Penyebab adanya heat strain pada para pekerja merupakan respon dari iklim 

kerja panas yang diterima dari lingkungan serta panas hasil dari metabolik tubuh. 

Heat strain dapat dipengaruhi oleh cuaca lingkungan kerja, panas metabolisme 

yang dihasilkan aktivitas fisik dari pekerja serta dipengaruhi oleh karakteristik 
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individu seperti faktor umur, jenis kelamin, obesitas, aklitimasi, konsumsi alkohol 

serta obat-obatan. Faktor karakteristik individu lainnya yang dapat mempengaruhi 

heat strain menurut (Kenny et al., 2010) adalah penyakit kronis seperti diabetes 

mellitus dan hipertensi. 

Berdasarkan data dari Occupational Safety and Health Administration 

(OSHA) (2014), centers for disease control and prevention pada tahun 2012 

sampai 2013 terdapat banyak kasus terjadi pada pekerja yang terpapar iklim kerja 

panas. Dalam 13 kasus terdapat pekerja meninggal, 7 kasus dimana pekerja 

mengalami gejala heat strain dengan beban kerja yang dimiliki pekerja dalam 

kategori sedang dan berat (Wulandari & Ernawati, 2018). Berdasarkan data 

(Hidayat, 2017), dilaporkan sebanyak 8.081 penduduk Amerika Serikat 

mengalami kematian terkait panas pada tahun 1999 hingga 2010. Didapatkan 

sebanyak 2.298 (28%) penduduk yang mengalami kematian terkait panas 

penyebabnya adalah paparan panas yang berlebih. Pada tahun 2016 di Amerika, 

total kejadian panas ketegangan dengan hilangnya hari kerja setidaknya satu hari 

diperkirakan 1.432 kasus. Menurut data, kasus karena sakit akibat paparan panas 

berdasarkan pekerjaan per 100.000 pekerja berada di areal perkebunan (8,13 

kasus), konstruksi (6,36 kasus), pertambangan (5,01 kasus), dan pekerjaan lainnya 

(1,3 kasus) (NIOSH, 2016). Di Indonesia, berdasarkan hasil penelitian dilakukan 

oleh Adiningsih (2013), didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa pekerja yang 

berada di lingkungan kerja dengan suhu melebihi NAB akan mengalami keluhan 

heat strain seperti kelelahan ekstrim dari 54,6%, pusing 33,3% dan kaku/kram 

otot 12,1% (Adiningsih, 2013).  

Berdasarkan hasil pengukuran iklim kerja panas yang telah dilakukan di 

proyek pembangunan Apartemen The Parc Southcity, Pondok Cabe, Tangerang 

Selatan di beberapa area proyek tersebut menggunakan alat ukur Portable 

Heatstress Meter. Hasil pengukuran iklim kerja diperoleh Indeks Suhu Basah dan 

Bola (ISBB) rata-rata sebesar 31,6˚C pada bagian pembengkokan besi, 30,7˚C 

pada bagian pengelasan dan 32,6˚C pada bagian area Tower A yang apabila 

pengukuran tersebut dibandingkan dengan standar iklim kerja di Indonesia yang 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri No.5 Tahun 2018 dengan pengaturan 

waktu kerja 75% kerja dan 25% istirahat untuk 8 jam kerja dengan beban kerja 
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berat yang didasarkan pada iklim kerja tersebut mempunyai (ISBB) yang telah 

melebihi nilai ambang batas (NAB). Selain itu, berdasarkan wawancara yang telah 

dilakukan peneliti dengan pekerja maupun penanggung jawab di area tersebut 

didapatkan bahwa sebagian pekerja mengeluhkan pusing, cepat lelah, gatal 

menyengat, kulit kemerahan, serta kram otot selama bekerja di bawah paparan 

iklim kerja panas. Berdasarkan permasalahan yang telah ada, maka dilakukan 

penelitan lebih lanjut untuk menganalisis apa saja faktor yang berhubungan 

dengan heat strain pada pekerja di Apartemen The Parc Southcity, Pondok Cabe, 

Tangerang Selatan. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 5 tahun 2018 

tentang keselamatan san kesehatan kerja lingkungan kerja, tenaga kerja yang 

bekerja 8 jam sehari atau 40 jam seminggu memiliki nilai ambang batas terkait 

iklim ker a sebesar 2  C - 32 C. Namun, pada kenyataannya hasil pengukuran yang 

telah dilakukan pada proyek pembangunan Apartemen The Parc Southcity, 

Pondok Cabe, Tangerang Selatan di beberapa area proyek tersebut didapatkan 

hasil Indeks Suhu Basah dan Bola (ISBB) rata-rata sebesar 31,6˚C pada bagian 

pembengkokan besi, 30,7˚C pada bagian area pengelasan dan 32,6˚C pada bagian 

area Tower A yang dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut diatas NAB. Jika 

pekerja terpapar oleh kondisi iklim kerja panas dengan indeks melebihi Nilai 

Ambang Batas (NAB) yang diizinkan maka akan menyebabkan timbulnya 

penyakit akibat kerja. Berdasarkan uraian tersebut perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah apa saja faktor yang berhubungan dengan heat strain pada 

pekerja di Apartemen The Parc Southcity, Pondok Cabe, Tangerang Selatan. 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor 

yang berhubungan dengan heat strain pada pekerja proyek pembangunan 

apartemen The Parc Southcity, Pondok Cabe, Tangerang Selatan. 
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I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk melihat gambaran faktor individu (usia, status gizi dan konsumsi 

air minum) pada pekerja proyek di pembangunan apartemen The Parc 

Southcity, Pondok Cabe, Tangerang Selatan. 

b. Untuk melihat gambaran faktor pekerjaan (beban kerja dan masa kerja) 

pada pekerja 

c. Untuk menganalisis hubungan faktor individu atau pekerja dengan 

kejadian heat strain pada pekerja 

d. Untuk menganalisis hubungan faktor pekerjaan dengan kejadian heat 

strain pada pekerja 

e. Untuk menganalisis hubungan iklim kerja panas dengan kejadian heat 

strain pada pekerja. 

 

I.4   Manfaat Penelitian 

I.4.1    Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

penerapan ilmu dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bidang Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja khususnya terkait kejadian heat strain pada pekerja akibat 

terpapar iklim kerja panas di kontruksi.  

 

I.4.2    Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

  Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam bidang 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja khususnya mengenai heat strain pada 

pekerja akibat terpapar iklim kerja panas. Dan mempersiapkan peneliti 

dengan pengetahuan yang didapatkan untuk lebih siap untuk turun ke 

lapangan. 

b. Bagi Responden 

  Menambah pengetahuan terkait dengan apa saja faktor yang berhubungan 

dengan heat strain dan memahami hal apa yang dapat dilakukan untuk 

pengendalian heat strain.  
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c. Bagi Instansi Pendidikan 

Diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi untuk penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan heat strain dan iklim kerja panas. 

d. Bagi Perusahaan  

  Perusahaan terkait dapat menilai heat strain akibat iklim kerja 

panas serta memberikan saran bagi pengusaha dan pekerja sebagai upaya 

meningkatkan kesehatan keselamatan kerja di lingkungan kerja. 

 

I.5 Ruang Lingkup 

Penelitian dengan judul “Paparan Iklim Ker a Panas terhadap Ke adian Heat 

Strain Pada Pekerja di Proyek Pembangunan Apartemen The Parc Southcity, 

Pondok Cabe, Tangerang Selatan Tahun 2022” ini dilakukan di salah satu proyek 

yang terletak di Tangerang Selatan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil 

pengukuran iklim kerja panas yang telah dilakukan di proyek pembangunan 

Apartemen The Parc Southcity, Pondok Cabe, Tangerang Selatan di beberapa area 

proyek tersebut dengan menggunakan alat ukur Portable Heatstress Meter. Hasil 

pengukuran iklim kerja diperoleh Indeks Suhu Basah dan Bola (ISBB) rata-rata 

sebesar 31,6˚C pada bagian pembengkokan besi, 30,7˚C pada bagian area depan 

tower A dan 31,5˚C pada bagian pengelasan yang apabila dibandingkan dengan 

nilai standar yang berlaku, nilai tersebut masih diatas NAB. Hasil pengukuran 

tersebut dapat menimbulkan kejadian heat strain pada pekerja jika pekerja 

terpapar dalam waktu yang sangat lama. Responden yang akan menjadi sasaran 

peneliti adalah semua pekerja yang ada di Proyek Pembangunan Apartemen The 

Parc Southcity, Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Kegiatan penelitian ini 

dilaksanakan pada periode bulan Februari sampai Juni 2022. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan heat strain 

pada pekerja proyek pembangunan apartemen The Parc Southcity, Pondok Cabe, 

Tangerang Selatan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitaif dengan 

metode cross sectional.  

 


