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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Industrialisasi akan selalu diikuti oleh penerapan teknologi tinggi, penggunaan 

bahan, peralatan yang semakin kompleks dan rumit serta telah mengangkat 

standar hidup manusia. Namun demikian, hal tersebut dapat mengakibatkan 

berbagai dampak yang merugikan yaitu berupa terjadinya peningkatan 

pencemaran lingkungan, kecelakan kerja, dan timbulnya berbagai penyakit akibat 

kerja. Kejadian kecelakaan tidak saja menimpa suatu individu, tetapi dapat juga 

pada suatu kegiatan kerja yang melibatkan banyak orang seperti dalam suatu 

perusahaan maupun industri. Dalam penggunaan bahan-bahan berbahaya akan 

terus meningkat sesuai dengan kebutuhan industrialisasi. Kondisi tersebut ternyata 

telah banyak mengakibatkan kerugian jiwa dan mental, baik bagi pengusaha 

tenaga kerja, pemerintah dan bahkan masyarakat luas. Menurut (Rachmatiah, 

2015) faktor fisika khususnya panas memegang peranan yang penting karena 

dapat berdampak langsung terhadap fisik para pekerja. Dalam menciptakan 

lingkungan kerja yang nyaman dan aman untuk meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas kerja, lingkungan kerja sering memerlukan temperatur tinggi dalam 

melaksanakan suatu proses produksi, seperti peleburan logam. Temperatur yang 

tinggi dapat menyebabkan timbulnya ketidaknyamanan bagi para pekerja. Dalam 

hal demikian, perlu pengendalian yang tidak mengurangi keperluan temperatur 

tinggi untuk proses, tetapi tidak membahayakan kesehatan para pekerja. 

Kemampuan manusia beradaptasi terhadap temperatur lingkungan bisa dilihat 

dari perubahan temperatur tubuh. Manusia dianggap mampu beradaptasi dengan 

perubahan temperatur lingkungan bila perubahan temperatur tubuh tidak terjadi 

atau perubahan temperatur tubuh yang terjadi masih pada rentang yang aman. PT. 

X merupakan industri manufaktur yang bergerak di bidang peralatan pertahanan 

dan keamanan serta peralatan industrial, yang mempunyai beberapa divisi dalam 

melakukan proses produksi, salah satunya divisi tempa dan cor I. Divisi tersebut 
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bertugas melakukan peleburan dan pencetakan logam (cor) pada temperatur yang 

tinggi. Berdasarkan survei awal dan wawancara mengenai keluhan yang dirasakan 

saat bekerja, beberapa pekerja sering mengalami kelelahan dan tidak nyaman saat 

bekerja di temperatur panas. Sumber panas ini berasal dari pengecoran logam dan 

pencetakan logam yang temperaturnya mencapai 1500-1600 oC.  

Hasil penelitian (Behesthi, 2016) tentang Performance Loss Among Workers 

Due to Heat Stress in High Temperature Workplaces terdapat pengaruh paparan 

panas yang signifikan terhadap tingkat produktivitas kerja di dapur toko roti yang 

nilai WBGT sebesar 31,88 oC mengalami penurunan produktivitas sebesar 80%. 

Selain itu penelitian (Hajizadeh, 2014) tentang Productivity Loss from 

Occupational Exposure to Heat Stress didapatkan bahwa temperatur panas yang 

semakin tinggi akan mengakibatkan penurunan produktivitas kerja. Lingkungan 

kerja khususnya paparan panas harus dapat diterima tenaga kerja tanpa 

mengakibatkan penyakit atau gangguan Kesehatan dalam pekerjaan sehari-hari 

untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu sesuai dengan 

Per.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Kimia di 

Tempat Kerja. Oleh karena itu diperlukan evaluasi paparan panas terhadap pekerja 

berdasarkan standar ISO 7243:2017 tentang Ergonomi Lingkungan Panas – 

Penilaian Tekanan Panas. Metode yang digunakan adalah wet bulb globe 

temperature (WBGT) yang bisa digunakan untuk mengevaluasi faktor temperatur 

tinggi di lingkungan kerja (CCOHS, 2001). 

1.2. Rumusan Masalah 

PT. X merupakan industri manufaktur yang mengaplikasikan mesin dan 

peralatan dalam proses produksi untuk mengubah bahan mentah menjadi barang 

jadi untuk dijual, PT.X mempunyai beberapa divisi dalam melakukan proses 

produksi, salah satunya divisi tempa dan cor. Divisi tersebut bertugas melakukan 

peleburan dan pencetakan logam (cor) pada temperatur yang tinggi sekitar 1500 

oC - 1600 oC. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi para pekerja dan 

dapat menganggu kesehatan pekerja yang memungkinan mempengaruhi 

produktivitas kerja pekerja di industri PT. X tersebut. 
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1.3. Ruang Lingkup  

Penelitian ini dilakukan di Divisi Tempa dan Cor I yang mempunyai potensi 

akan bahaya tekanan panas di tempat kerja. Pengukuran dilakukan untuk 

mengetahui paparan panas yang diterima oleh setiap pekerja yang bekerja di 

Divisi Tempa dan Cor I PT. X. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2019.  

 

1.4. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat paparan panas 

yang diterima oleh para pekerja menggunakan ISO 7243:2017. Adapun tujuan 

dari penelitian tugas akhir ini diantaranya : 

1. Mengetahui sumber panas dan area kerja yang beresiko terhadap paparan 

panas; 

2. Mengetahui apakah paparan panas lingkungan kerja di lokasi Tempa dan 

Cor I PT. X sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementrian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

3. Mencari alternatif pemecahan masalah dalam upaya mengurangi resiko 

akibat paparan panas. 

 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, 

maksud dan tujuan, ruang lingkup penelitian dan sistematika laporan Tugas Akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka memuat tentang landasan teori yang diambil dan dirangkum dari 

berbagai sumber untuk menjadi kerangka dasar dalam analisis data. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang dilakukan. 

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Memberikan gambaran tentang kondisi perusahaan sebagai tempat dilakukannya 

penelitian. 
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BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil-hasil penelitian disertai data dan pembahasannya. 

BAB VI PENUTUP 

Menjelaskan terkait kesimpulan dan saran yang diperoleh berdasarkan tujuan, 

hasil penelitian dan evaluasi.


