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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan bentuk perlindungan tenaga 

kerja dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Berdasarkan Undang-undang No. 

1 tahun 1970 salah satu persyaratan keselamatan kerja adalah mencegah dan 

mengurangi kecelakaan. Kecelakaan dapat terjadi kapan dan dimana saja, salah 

satunya yaitu kecelakaan lalu lintas yang merupakan suatu masalah yang luas dan 

komplek (Bustan, 2007). Sekitar 90% kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor 

manusia (human factor), faktor pengemudi merupakan salah satu faktor utama yaitu 

sebesar 75-80% (Bustan, 2007). 

Berdasarkan data Kepolisian di Indonesia, rata-rata 3 orang meninggal dunia 

setiap jamnya akibat kecelakaan lalu lintas. Faktor manusia merupakan penyebab 

tertinggi, salah satu penyebabnya yaitu kemampuan serta karakter pengemudi. 

Diikuti sebesar 30% disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan, dan 9% 

disebabkan oleh faktor kendaraan (Kemenkes RI, 2017). Data jumlah kecelakaan 

dari 28 Juni 2017 s.d. 31 Desember 2018 Korlantas POLRI tercatat 162.708 

kejadian dengan korban meninggal sebanyak 100.740 jiwa (orang). Berdasarkan 

laporan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di DKI Jakarta tercatat sebanyak 1.487 

jumlah kecelakaan dengan korban meninggal sebanyak 372 jiwa (orang), sebanyak 

210 jiwa (orang) korban luka berat dan sebanyak 1.291 jiwa (orang) korban luka 

ringan (Polri, 2018). 

DKI Jakarta dikelilingi dan ditompang oleh daerah suburbanial yang kian 

berkembang. Daerah tersebut meliputi kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi 

(Bodetabek). Hal ini membutuhkan transportasi yang memadai untuk menunjang 

aktivitas perekonomian. Kebutuhan yang mendesak akan transportasi masif dapat 

terlihat melalui data hasil survei komuter Jabodetabek tahun 2014. Menurut survei 

komuter Jabodetabek 2014 jumlah penduduk komuter Jabodetabek sebanyak 

3.566.178 orang, lebih dari 50%-nya melakukan kegiatan bekerja dan 

sekolah/kursus di DKI Jakarta. Tumbuh kembangnya sektor transportasi yang baik  
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akan mendukung perkembangan di sektor lainnya menjadi lebih baik seperti sektor 

perdagangan, perindustrian, keuangan dan jasa-jasa (BPS, 2017). 

Pekerjaan mengemudi bis merupakan salah satu jenis pekerjaan-pekerjaan 

yang membutuhkan aktivitas fisik yang cukup berat dan melelahkan yang dapat 

menimbulkan dampak buruk. Efek buruk dari kelelahan yaitu dapat menurunkan 

waktu reaksi, peningkatan kesalahan dalam mengambil keputusan, penurunan 

kemampuan untuk berkonsentrasi, serta peningkatan potensi kecelakaan kerja. Efek 

buruk dari kelelahan yang berlebihan tidak dapat diatasi hanya dengan istirahat, 

melainkan membutuhkan perawatan yang sesuai. Karena dalam jangka panjang, 

kelelahan dapat menjadi pengaruh buruk pada kesehatan pekerja. Bahkan dapat 

memicu penyakit lain yang berakhir dengan kematian, misalnya serangan jantung 

atau kegagalan fungsi-fungsi penting tubuh lain (Iridiastadi and Yassierli, 2014). 

Berdasarkan Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan telah diatur mengenai waktu kerja pengemudi dimana pengemudi 

kendaraan bermotor umum bekerja paling lama 8 jam sehari. Apabila 

mengemudikan kendaraan selama 4 jam berturut-turut diwajibkan beristirahat 

minimal 30 menit. Pengemudi boleh bekerja dengan maksimal 12 jam sehari jika 

mendapatkan waktu istirahat selama 1 jam. (Kemenkes RI, 2017). 

Hasil penelitian Damopoli dkk. (2013) tentang Faktor-Faktor yang 

Berhubungan dengan Kelelahan Kerja pada Supir Bis Trayek Manado-Amurang di 

Terminal Malalayang Manado diperoleh supir bis yang mengalami kelelahan ringan 

ada 9 responden (20%), kelelahan sedang 18 responden (40%), dan kelelahan berat 

8 responden (17,8%). Berdasarkan hasil penelitiannya juga terdapat hubungan 

antara masa kerja dan kelelahan kerja, dengan nilai p=0,002 (p<0,05) (Damopoli, 

Kawatu and Tumbol, 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian Belia (2018) tentang Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Kelelahan Kerja pada Pengemudi Bus Primajasa Trayek Balaraja – 

Kampung Rambutan Tahun 2018 diperoleh sebayak 20 pengemudi (57,1%) 

mengalami kelelahan tinggi dan 15 pengemudi (42,9%) mengalami kelelahan 

sedang. Berdasarkan penelitian ini terdapat hubugan antara lama kerja dengan 

kelelahan kerja pada pengemudi bus dengan nilai p=0,005 dimana p<0,05 (Belia, 

2018). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Hassanzadeh-Rangi (2017) tentang Beban 

Kerja dan Kaitanannya dengan Kelelahan ada Pengemudi Bis Kota dengan 

menggunakan NASA-TLX didapatkan hasil beban kerja mental mempunyai 

hubungan dengan kebutuhan fisik (r = 0,73, p < 0,001), kebutuhan mental (r = 0,68, 

p < 0,001) dan kebutuhan waktu (r = 0,58, p < 0,001). Sementara untuk kelelahan 

yang diterima oleh pengemudi memiliki hubungan dengan tingkat frustasi (r = 0,42, 

p < 0,001), kebutuhan waktu (r = 2,24, p < 0,001) dan beban kerja mental r = 0,21, 

p < 0,001). Berdasarkan rincian diatas dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan antara beban kerja mental dengan kelelahan pada 

pengemudi bis kota di Iran (Hassanzadeh-Rangi et al., 2017). 

Sementara pada penelitian Umyati dkk. (2015) tentang Pengukuran Kelelahan 

Kerja Pengemudi Bis dengan Aspek Fisiologis Kerja dan Metode Industrial 

Fatique Research Committee (IFRC) didapati dari pengukuran tingkat kelelahan 

secara subjektif dengan menggunakan kuesioner IFRC. Rata-rata kelelahan yang 

dialami oleh 40 pengemudi ini adalah kelelahan tingkat ringan dengan skor sebesar 

46,95. Penelitian ini juga mengatakan bahwa beban kerja yang dialami oleh 

pengemudi bis berada pada kategori beban kerja sedang, hal ini berdasarkan 

pengukuran denyut nadi dengan menggunakan alat Heart Rate. Seirig dengan 

kenaikan metabolisme otot dapat mengakibatkan kenaikan denyut nadi dalam 

tubuh. Jika peningkatan denyut nadi meningkat sampai batas maksimumnya 

pekerja tersebut dan denyut nadi akan menurun seiring dengan meningkatnya rasa 

lelah yang dirasakan pada pekerja sampai hingga pekerja mengalami pingsan. 

Denyut nadi yang meningkat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

intensitas dan lama waktu kerja Berdasarkan hal tersebut beban kerja fisik yang 

berat akan dapat meningkatkan denyut nadi pada pekerja yang dapat 

mengakibatkan pekerja merasa kelelahan bahkan dapat mengebabkan pekerja 

kehilangan kesadarannya/pingsan. (Umyati, Yadi and Sandi, 2015). 

Perum PPD merupakan perusahaan angkutan massal perkotaan yang telah 

terintegrasi dengan kawasan Bandara dan daerah perkotaan Jabodetabek. Terkait 

dengan hal ini, maka Perum PPD mulai mengoperasikan Bis Transjabodetabek. 

Berdasarkan studi pendahuluan diketahui bahwa bis Transjabodetabek mempunyai 

sebanyak 208 pengemudi, dimana mereka mengendarai bis dengan jarak tempuh 
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yang jauh dan terdapat titik-titik kemacetan di sepanjang jalurnya yang 

mengakibatkan semakin lama nya waktu tempuh yang dibutuhkan. Berdasarkan 

hasil wawancara terdapat tiga jenis Transjabodetabek yang tedapat di perum ppd, 

Transjabodetabek premium, Transjabodetabek bisnis dan Transjabodetabet JA 

Connexion. Dimana memiliki riit yang berbeda-beda setiap jalur dan jenisnya. 

Transjabodetabek JAC memiliki 4 riit atau sama dengan 8 trip pp yang 

membutuhkan lebih dari 12 jam setiap hari nya. Sementara Transjabodetabek 

premium dan bisnis memiliki 3 sampai 4 riit tergantung situasi dan kondisi jalan 

raya, seperti hujan dan kemacetan yang terjadi. Selain itu, pengemudi 

Transjabodetabek JAC memiliki 12 hari masuk kerja dan Taransjabodetabek 

premium dan bisnis memiliki 22 hari masuk kerja. Pengemudi memanfaatkan 

waktu ngetem-nya untuk beristirahat. Usia para pengemudi berkisar dari 20 s.d. 40 

tahun. Selain itu, masa kerja para pengemudi paling lama sekitar 3 tahun (Perum 

PPD).  

Dengan fakor pekerjaan dari masing-masing pengemudi seperti masa kerja, 

lama kerja dan beban kerja memunginkan terjadinya kelelahan kerja yang berbeda-

beda. Risiko kelelahan kerja ini dapat disbabkan oleh beberapa factor seperti posisi 

kerja duduk dan statis dalam waktu lama, kebosanan dijalan, perbandingan waktu 

kerja dan waktu isitirahat yang tidak seimbang serta beban kerja yang dirasaka 

pengemudi. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penting 

dilakukan penelitian untuk melihat faktor pekerjaan dengan kelelahan kerja pada 

pengemudi. Pada kali ini penelitian yang dilakukan pada faktor pekerjaan meliputi 

masa kerja, lama kerja dan beban kerja mental serta fisik dengan kelelahan kerja 

pada pengemudi Transjabodetabek Perum PPD di Jakarta. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

a. Apakah ada hubungan antara masa kerja dengan kelelahan kerja pada 

pengemudi bis Transjabodetabek Perum PPD di Jakarta? 

b. Apakah ada hubungan antara lama kerja dengan kelelahan kerja pada 

pengemudi bis Transjabodetabek Perum PPD di Jakarta? 
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c. Apakah ada hubungan antara beban kerja mental dengan kelelahan kerja 

pada pengemudi bis Transjabodetabek Perum PPD di Jakarta? 

d. Apakah ada hubungan antara beban kerja fisik dengan kelelahan kerja 

pada pengemudi bis Transjabodetabek Perum PPD di Jakarta? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara faktor pekerjaan dengan kelelahan kerja 

pada pengemudi bis Transjabodetabek Perum PPD di Jakarta. 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran distribusi kelelahan kerja pada pengemudi 

bis Transjabodetabek Perum PPD di Jakarta. 

b. Untuk mengetahui gambaran distribusi masa kerja pada pengemudi bis 

Transjabodetabek Perum PPD di Jakarta. 

c. Untuk mengetahui gambaran distribusi lama kerja pada pengemudi bis 

Transjabodetabek Perum PPD di Jakarta. 

d. Untuk mengetahui gambaran distribusi beban kerja mental pada 

pengemudi bis Transjabodetabek Perum PPD di Jakarta. 

e. Untuk mengetahui gambaran distribusi beban kerja fisik pada pengemudi 

bis Transjabodetabek Perum PPD di Jakarta. 

f. Untuk mengetahui hubungan antara masa kerja dengan kelelahan kerja 

pada pengemudi bis Transjabodetabek Perum PPD di Jakarta. 

g. Untuk mengetahui hubungan antara lama kerja dengan kelelahan kerja 

pada pengemudi bis Transjabodetabek Perum PPD di Jakarta. 

h. Untuk mengetahui hubungan antara beban kerja mental dengan kelelahan 

kerja pada pengemudi bis Transjabodetabek Perum PPD di Jakarta. 

i. Untuk mengetahui hubungan antara beban kerja fisik dengan kelelahan 

kerja pada pengemudi bis Transjabodetabek Perum PPD di Jakarta. 
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I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Bagi Pekerja dan Perusahaan 

a. Pihak perusahaan mendapatkan informasi mengenai penyebab terjadinya 

kelelahan kerja agar dapat menyadari bahaya kelelahan kerja yang timbul 

dari beberapa faktor-faktor pekerjaan yang berhubungan dengan kelelahan 

kerja. 

b. Memberikan referensi dan masukan untuk Perum PPD dalam pencegahan 

risiko kelelahan kerja pada pengemudi. 

 

I.4.2 Manfaat Bagi Institusi Pendidikan 

a. Menjadi suatu masukan pengetahuan dan informasi, khususnya mengenai 

kelelahan kerja pada pengemudi bis Transjabodetabek. 

b. Sebagai tambahan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan kelelahan kerja pada pengemudi bis 

Transjabodetabek. 

c. Terjalinnya kerjasama dengan institusi lain pada bidang K3 sebagai tempat 

untuk melakukan penelitian yang dapat dilakukan oleh mahasiswi lain dan 

dapat menyalurkan lulusan sarjana K3 untuk mendapatkan posisi kerja. 

 

I.4.3 Manfaat Bagi Peneliti 

a. Memenuhi kebutuhan atas objek yang ingin diteliti dan sebagai 

pengalaman untuk memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti 

mengenai masalah yang terkait dengan faktor pekerjaan yang berisiko 

dengan kelelahan kerja pada pengemudi bis Transjabodetabek. 

b. Mengaplikasikan teori yang di dapat pada saat perkuliahan. 
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