
 
 
 

 
 

5  Institut Teknologi Nasional 
 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Definisi Tekanan Panas 

Tekanan panas (heat stress) di suatu lingkungan kerja merupakan perpaduan 

antara suhu udara, kelembaban, radiasi, kecepatan gerakan udara, dan panas 

metabolism sebagai aktivitas dari seseorang serta pakaian yang digunakan saat 

bekerja. Tekanan panas merupakan suatu mikro meteorologi dari lingkungan kerja 

(Rachmatiah, 2015). 

Tekanan panas adalah batasan kemampuan penerimaan panas yang diterima 

dari kontribusi kombinasi metabolism tubuh akibat melakukan pekerjaan dan 

faktor lingkungan (seperti temperatur udara, kelembaban, pergerakan udara dan 

radiasi perpindahan panas) dan pakaian yang digunakan. Keadaan panas ringan 

maupun berat dapat menyebabkan rasa tidak nyaman dan berakibat buruk 

terhadap kinerja dan keselamatan (ACGIH, 2017). 

2.2. Pengaruh Pemanasan Global terhadap Pekerjaan dan Produktivitas 

Tenaga Kerja 

Tekanan panas yang melebihi dari panas tubuh, dapat mempengaruhi gangguan 

fisiologis, pemanasan global berdampak terhadap pekerja di luar ruangan seperti 

pertanian dan pekerjaan konstruksi. Pemanasan global dapat meningkatkan 

frekuensi dan intensitas tekanan panas yang menyeluruh yang berpengaruh 

terhadap hilangnya pekerjaan dan produktivitas pekerja.  

Pada 2030, diseluruh dunia diproyeksikan akan kehilangan jam kerja pada 

setiap tahun nya lebih dari 2% dari total jam kerja, karena pekerja terlalu panas 

untuk melakukan pekerjaan nya, bahkan di asia selatan dan afrika barat penurunan 

produktivitas yang dihasilkan bisa mencapai 5%. tingkat panas yang tinggi 

memperburuk ketidaksetaraan antara negara kaya dan miskin yang dapat 

mempengaruhi kegiatan ekonomi. Jika tidak ada upaya perbaikan untuk 

mengurangi perubahan iklim, maka biaya yang dikeluarkan akan lebih tinggi 

akibat pemanasan global menjelang akhir abad ini. Iklim asia sepanjang abad 
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kedua puluh satu akan lebih hangat akibat terjadinya peningkatan gelombang 

panas di beberapa bagian. Peningkatan suhu ekstrim telah diamati di asia selama 

beberapa abad terakhir, telah terjadi pemanasan yang signifikan di asia utara 

dimana kenaikan suhu lebih dari 2 oC selama periode 1901-2009.  

Selama abad kedua puluh di seluruh asia tenggara suhu telah meningkat 

dengan laju 0.14oC hingga 0.2 oC setiap dekade sejak tahun 1960. Tingkat panas 

di asia dan pasifik pada tahun 1995 dan proyeksi untuk 2030 dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. Peningkatan suhu panas di asia dan pasifik pada tahun 1995 dan 

proyeksi tahun 2030 
Sumber: ILO, 2019 

Solusi yang dapat dilakukan adalah transformasi struktural ekonomi pedesaan 

dalam bidang pertanian, sehingga lebih sedikit pekerja yang terpapar suhu tinggi. 

Dan dunia harus bertindak dengan mencakup kebijakan dan Tindakan untuk 

melindungi pekerja. Kemudian pengusaha dan pekerja harus berdiskusi bersama 

untuk menyesuaikan jam kerja, mengadopsi langkah Keselamatan dan Kesehatan 

kerja. Maka dari itu, penting dilakukan penelitian suhu pada saat terjadi 

pemanasan global karena dapat mempengaruhi produktivitas para pekerja. (ILO, 

2019) 

2.2.1. Mitigasi Perubahan Iklim Terhadap Tekanan Panas 

Mitigasi adalah "intervensi manusia untuk mengurangi sumber atau 

meningkatkan penyerapan gas rumah kaca" (IPCC, 2014). Mitigasi dapat dicapai 
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melalui berbagai cara, termasuk dekarbonisasi sektor energi, elektrifikasi 

transportasi, promosi pertanian berkelanjutan, reboisasi dan aforestasi, dan 

investasi dalam penangkapan karbon dan teknologi penyimpanan. Dengan 

mengurangi emisi dan akumulasi gas rumah kaca, tindakan mitigasi dapat 

memperlambat perubahan iklim antropogenik. Akibatnya, dapat mengurangi 

risiko tekanan panas akibat kerja di masa mendatang. Mitigasi juga mengurangi 

kebutuhan untuk tindakan adaptasi. Perubahan yang diperlukan untuk mencapai 

mitigasi akan melibatkan pengurangan pekerjaan tertentu, tetapi peluang kerja lain 

akan muncul pada saat yang bersamaan.  

2.2.2. Upaya Perbaikan Kebijakan Secara Kelembagaan  

Upaya kebijakan kelembagaan sangat penting untuk mengatasi tantangan 

dimasa mendatang terhadap dunia kerja yang disebabkan oleh tekanan panas, 

menurut (IPCC, 2014) kebijakan yang dapat diterapkan oleh kelembagaan adalah 

sebagai berikut: 

1. Negara harus mempertimbangkan untuk meratifikasi dan menerapkan standar 

ketenagakerjaan internasional yang relevan untuk memastikan kondisi kerja 

yang layak bagi pekerja yang terkena tekanan panas; 

2.  Pemerintah harus mengadopsi peraturan yang menetapkan suhu maksimum 

yang diperbolehkan oleh pekerja diekspos di tempat kerja, dan menyediakan 

tindakan khusus untuk melindungi pekerja dari suhu tinggi; 

3. Tindakan yang terkait dengan infrastruktur, seperti standar bangunan, harus 

diadopsi untuk meningkatkan perlindungan pekerja dalam ruangan; 

4. Fakta bahwa tekanan panas adalah pendorong migrasi perlu diakui dalam 

kerangka peraturan didirikan untuk memastikan migrasi yang aman; 

5. Sistem perlindungan sosial, termasuk penyediaan jaminan sosial dan bantuan 

sosial, dapat membantu pekerja dan keluarganya (terutama di negara 

berkembang) untuk beradaptasi dengan konsekuensi tekanan panas; 

6. Baik di tingkat perusahaan individu, sektor ekonomi atau negara secara 

keseluruhan, sosial dialog, sebagai bagian penting dari kerangka kelembagaan 
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untuk pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan,dapat memastikan 

bahwa dampak tekanan panas pada kondisi kerja ditangani secara efektif. 

2.3. Faktor yang Mempengaruhi Efek Temperatur Panas 

Berikut ini merupakan sejumlah faktor yang dapat menentukan ketahanan 

tubuh suatu pekerja sebagai berikut :. 

1. Aklimatisasi 

Aklimatisasi adalah suatu proses adaptasi fisiologis yang ditandai dengan 

pengeluaran keringat yang meningkat, penurunan denyut nadi dan suhu tubuh 

sebagai akibat pembentukan keringat. Aklimatisasi terhadap suhu tinggi 

merupakan hasil penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungannya. 

Aklimatisasi ini ditujukan pada pekerjaan dan suhu tinggi untuk beberapa 

waktu misalnya 2 jam, mengingat pembentukan keringat tergantung pada 

kenaikan suhu dalam tubuh, aklimatisasi panas biasanya tercapai selama 2 

minggu.  

2. Umur 

Daya tahan tubuh seseorang terhadap panas akan menurun pada umur yang 

lebih tua. Orang yang lebih tua akan lebih lambat keluar keringatnya 

dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Orang yang lebih tua 

membutuhkan waktu yang lama untuk mengembalikan suhu tubuh menjadi 

normal setelah terpapar panas. Suatu studi menemukan bahwa 70% dari 

seluruh penderita sengatan panas (heat stroke) mereka yang berusia lebih dari 

60 tahun. Denyut nadi maksimal dari kapasitas kerja yang maksimal berangsur-

angsur menurun sesuai dengan bertambahnya usia. 

3. Jenis kelamin 

Adanya perbedaan kecil aklimatisasi antara laki-laki dan wanita. Wanita tidak 

dapat beraklimatisasi dengan baik seperti laki-laki. Hal ini disebabkan mereka 

mempunyai kapasitas kardiovaskular yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. 

4. Perbedaan suku bangsa 

Perbedaan aklimatisasi yang ada antara kelompok suku bangsa relatif kecil. 

Mungkin hal ini disebabkan perbedaan ukuran tubuh. 

5. Ukuran Tubuh 
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Adanya perbedaan ukuran tubuh mempengaruhi reaksi fisiologis tubuh 

terhadap panas. Laki-laki dengan ukuran tubuh yang lebih kecil dapat 

mengalami tingkatan tekanan panas yang relatif besar. Hal ini disebabkan 

mereka mempunyai kapasitas kerja maksimal yang lebih kecil. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa pekerja yang berat badannya kurang dari 50 kg selain 

mempunyai tingkat pengambilan oksigen maksimumnya yang rendah, juga 

kurang toleran terhadap panas daripada mereka yang mempunyai berat badan 

rata-rata. (Rachmatiah, 2015).  

2.4. Pengukuran Tekanan Panas 

Pengukuran tekanan panas menurut SNI 16-7061-2004 dilakukan 

menggunakan termometer, mencakup termometer basah, kering dan termometer 

bola, bisa analog maupun digital misalnya adalah “Questemp” yaitu suatu alat 

digital untuk mengukur tekanan panas dengan parameter indeks Wet Bulb Globe 

Temperature (WBGT). Alat ini dapat mengukur suhu basah, suhu kering, suhu 

radiasi. Pengukuran tekanan panas di lingkungan kerja dilakukan dengan 

meletakan alat pada ketinggian 1,2 m untuk tenaga kerja yang berdiri, 0,6 m untuk 

tenaga kerja yang duduk. Pada saat pengukuran reservoir (tandon) termometer 

suhu basah diisi dengan akuades dengan waktu adaptasi alat selama 10 menit. 

Sling psychrometer juga bisa digunakan untuk melihat temperatur basah dan 

kering di suatu tempat. (Rachmatiah, 2015). Berdasarkan Permenaker No. 13 

Tahun 2011 tentang nilai ambang batas faktor fisika dan kimia di tempat kerja, 

menggunakan parameter Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Iklim Kerja   

Hasil perpaduan antara suhu, kelembaban, kecepatan gerakan udara dan panas 

radiasi dengan tingkat pengeluaran panas dari tubuh tenaga kerja sebagai akibat 

pekerjaannya. 
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2. Nilai ambang batas (NAB)  

Standar faktor tempat kerja yang 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. 

3. Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) 

Parameter untuk menilai tingkat iklim kerja yang merupakan hasil perhitungan 

antara suhu udara kering, suhu basah alami dan suhu bola 

4. Suhu udara kering (dry bulb temperature)  

Suhu yang ditunjukkan oleh termometer suhu kering 

5. Suhu basah alami (natural wet bulb temperature)  

Suhu yang ditunjukkan oleh termometer bola basah alami merupakan suhu 

penguapan air yang pada suhu yang sama menyebabkan terjadinya 

keseimbangan uap air di udara suhu ini biasanya lebih rendah dari suhu kering. 

6. Suhu bola (Globe Temperature)  

Suhu yang ditunjukkan oleh termometer bola suhu ini sebagai indikator tingkat 

radiasi. 

Setelah dihitung nilai WBGT di lingkungan kerja kemudian dibandingkan 

dengan nilai ambang batas (NAB) dalam Tabel 2.1  

Tabel 2.1. Nilai Ambang Batas Iklim Kerja Permenaker No. 13 Tahun 2011 

Pengaturan Waktu Kerja Setiap Hari 
WBGT  (0C) 

Beban Kerja 

Waktu Pekerja Waktu Istirahat Ringan Sedang Berat 

Bekerja terus menerus (8 jam 

/hari) - 30,0 26,7 25,0 

75% kerja 25% istirahat 30,6 28,0 25,9 

50% kerja 50% istirahat 31,2 29,4 27,9 

25% kerja 75% istirahat 32,2 31,1 30,0 

Sumber: Permenaker No. 13 tahun 2011 

Catatan : 

1. Indeks Suhu Basah dan Bola untuk di luar ruangan dengan radiasi : 

WBGT : 0,7 suhu basah alami + 0,2 suhu bola +0,1 suhu kering 

2. Indeks Suhu Basah dan Bola untuk di dalam ruangan tanpa panas radiasi : 

WBGT: 0,7 suhu basah alami + 0,3 suhu bola  

● Beban kerja ringan membutuhkan kalori 100-200 kilo kalori/jam 
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● Beban kerja sedang membutuhkan kalori >200-350 kilo kalori/jam 

● Beban kerja berat membutuhkan kalori >350-500 kilo kalori/jam 

 

2.5. Indikator Tekanan Panas 

Indeks digunakan sebagai metode pengukuran sederhana untuk menyatakan 

besarnya pengaruh panas lingkungan pada tubuh. Indikator tekanan panas dalam 

industry dimaksudkan sebagai cara pengukuran pertukaran panas manusia dan 

lingkungannya dalam satu indeks tunggal. Ada empat indikator tekanan panas 

yang digunakan sebagai berikut : 

1. Suhu efektif (effective Temperature) 

Suhu efektif adalah indeks sensoris dari tingkat panas yang dialami oleh 

seseorang tanpa baju,kerja mudah dalam berbagai kombinasi suhu, kelembaban 

dan kecepatan aliran udara. Temperature ini bisa diketahui melalui pendekatan 

grafis. Kelemahan penggunaan suhu efektif adalah tidak memperhitungkan 

panas metabolism tubuh. 

2. Indeks Keringat 

Penentuan indeks ini didasarkan pada jumlah keringat yang keluar selama 4 

jam sebagai akibat kombinasi suhu kelembaban dan kecepatan udara serta 

radiasi. Indeks ini dapat pula dikoreksi dengan jenis pakaian yang dikenakan 

dan tingkat kegiatan pekerjaan. 

3. Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) 

WBGT merupakan cara pengukuran yang paling sederhana karena tidak 

banyak membutuhkan keterampilan atau metodenya tidak sulit, dan besarnya 

tekanan panas dapat ditentukan dengan cepat.  

 

2.6. Penyakit Akibat Paparan Panas 

Occupational safety & Health Administration (OSHA) dalam Technical 

manual mengatakan pekerjaan yang menyangkut temperatur udara yang tinggi, 

radiasi sumber panas, kelembaban yang tinggi, kontak fisik langsung dengan 

objek panas, atau aktifitas fisik yang berat memiliki potensi tinggi dalam 

menimbulkan heat stress pada pekerja yang terlibat dalam kegiatan tersebut, 
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seperti pada pekerjaan pengecoran besi, pengecoran logam lain, pembakaran batu 

bata, dan pabrik keramik, pabrik gelas atau kaca, peleburan terowongan uap, 

pertambangan, komersial dan lain-lain. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusof dkk (2014), prevalensi 

dari penyakit yang timbul akibat paparan panas yang berlebih (lebih dari 28,5oC) 

terhadap pekerja adalah heat exhaustion, dehidrasi dan heat cramps. Mayoritas 

yang bekerja pada lingkungan yang memiliki temperatur tinggi dilaporkan 

mengalami penyakit yang berhubungan dengan paparan panas. 

2.6.1. Heat Cramps  

Heat Cramps merupakan salah satu tanda awal dari heat stress. Gejala yang 

paling terlihat adalah dengan terjadinya kontraksi tonik pada otot (kram) yang 

biasa terjadi pada bagian kaki. Hal ini sering terjadi akibat melakukan kerja yang 

berat disertai kurangnya cairan dan elektrolit karena keluarnya keringat. Keadaan 

ini dapat diatasi dengan istirahat, mengganti cairan dan elektrolit melalui air 

minum ataupun minuman mengandung elektrolit tinggi, dan memijat bagian yang 

kram.(WSH Council, 2010). 

2.6.2.  Heat Exhaustion  

Heat Exhaustion terjadi akibat tubuh kekurangan cairan dan elektrolit dengan 

jumlah yang besar yang memberikan pengaruh terhadap aliran darah ke organ 

vital tubuh. Hal ini ditandai dengan perasaan badan lemas, pusing atau pingsan. 

Gejala lainnya adalah sakit kepala, pandangan kabur dan sakit pada bagian perut. 

Pekerja akan berkeringat sangat banyak dan suhu tubuhnya juga akan lebih tinggi 

dari normal. 

Penanganan dilakukan dengan penghentian aktivitas atau istirahat, menurunkan 

suhu tubuh dan mengganti kehilangan cairan elektrolit. Pemindahan pekerja ke 

ruangan area sejuk, melepas pakaian, penggunaan handuk juga dapat dilakukan. 

Mengembalikan sirkulasi dengan cara merebahkan tubuh dan mengangkat kaki 

setinggi 30 cm di atas tanah. Penggantian dengan oral mungkin tidak memadai 

sehingga penambahan cairan infus mungkin perlu dilakukan (WSH Council, 

2010). 
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2.6.3.  Heat stroke 

Heat stroke terjadi ketika tubuh tidak bisa lagi menghilangkan kelebihan panas, 

suhu inti tubuh mungkin akan terus naik sehingga menyebabkan heat stroke. 

Orang tersebut akan tidak sadarkan diri atau tidak bisa berbicara dengan jelas, 

pingsan dan kehilangan kendali fungsi kandung kemih serta usus. Pada kasus 

tertentu, mekanisme pengeluaran keringat juga akan terganggu menyebabkan 

tubuh panas tapi tidak berkeringat. Seiring meningkatnya suhu tubuh, kerusakan 

akan mulai terjadi pada organ vital tubuh seperti otak, ginjal dan hati. Apabila 

tidak segera ditangani maka akan menyebabkan kematian. 

Penanganan heat stroke pertama kali dengan menurunkan suhu tubuh. Kemudian 

langkah selanjutnya sama seperti penanganan heat exhaustion. Selama dilakukan 

penanganan, koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk mengevakuasi pekerja 

menggunakan ambulan. Gejala dari panas berbeda-beda untuk setiap pekerja. 

Petugas medis dilarang menggunakan ada atau tidaknya keringat sebagai petunjuk 

diagnosis dan pertolongan pertama. Mereka harus selalu berupaya untuk 

menurunkan suhu tubuh pekerja selama masih ada indikasi pekerja mengalami 

heat stress (WSH Council, 2010). 

2.6.4.  Heat strain 

Heat strain merefleksikan perpanjangan seseorang dalam melindungi diri untuk 

mempertahankan panas tubuh total dan temperatur tubuh inti dalam batasan yang 

dapat bekerja dan hidup. Hal ini berupa karakteristik yang unik pada setiap 

manusia dan bahkan nantinya dapat merubah keadaan dalam berjalannya waktu. 

Heat strain adalah akibat dari penyesuaian terhadap heat stress. Hal ini bukanlah 

pengukuran atas keberhasilan penyesuaian yang terjadi. Pengukuran kotor atau 

heat strain menyangkut temperatur tubuh inti, denyut jantung dan pengeluaran 

keringat. Respon penting lainnya adalah alokasi dari volume cairan tubuh, 

konsentrasi elektrolit dalam ruang intra dan ekstraseluler, tingkatan hormon dan 

tekanan darah. Heat strain tidak dapat diprediksi dengan nyata dari heat stress. 

Hal ini menunjukan bahwa perhitungan keadaan lingkungan tidak dapat secara 

luas dapat diterangkan oleh faktor risiko masing-masing orang. Hal ini merupakan 
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kekuatan unik masing-masing manusia dan kelemahannya dalam distribusi panas 

tubuh dan menyebarkan panas tersebut ke lingkungannya (ACGIH, 2017). 

2.7. Cara Mencegah Terjadinya Penyakit Akibat Panas 

Mencegah penyakit akibat panas dapat menghasilkan terhindarnya para 

pekerja di area panas dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, dapat 

menghambat dan menimbulkan kerugian, berikut merupakan tahapan pencegahan 

penyakit akibat panas Menurut (OSHA, 2017): 

1. Cara Mencegah Pekerja Dari Paparan Panas 

- Berikan pelatihan tentang bahaya yang menyebabkan tekanan panas dan 

bagaimana mencegahnya terhadap pekerja. 

- Menyediakan banyak air dingin untuk pekerja dekat dengan area kerja. 

Pengaturan jam kerja harus sesuai antara jadwal kerja dengan istirahat, 

istirahat di area yang teduh dengan ruangan ber-AC. 

- Secara bertahap tingkatkan beban kerja dan izinkan lebih sering istirahat 

untuk pekerja baru atau orang-orang yang tidak bekerja untuk beradaptasi 

dengan bekerja di panas (aklimatisasi). 

- Tunjuk orang yang bertanggung jawab untuk memantau kondisi dan 

melindungi pekerja yang berisiko terpapar panas. Pertimbangkan pakaian 

pelindung yang memberikan rasa dingin terhadap pekerja. 

2. Cara Melindungi Pekerja Dari Paparan Panas 

- Mengetahui tanda/gejala penyakit panas dengan cara pantau dirimu 

dengan teman anda bekerja. 

-  Menghalangi sinar matahari langsung dan panas lainnya sumber. 

- Minum banyak cairan, minum sebelum anda haus, minum air setiap 15 

menit. 

- Hindari minuman yang mengandung alkohol atau kafein. 

- Kenakan pakaian yang ringan, berwarna terang, dan longgar.  

3. Hal yang Dilakukan Saat Pekerja Terkena Penyakit Akibat Panas  

- Hubungi supervisor untuk mendapatkan bantuan. Jika supervisor tidak 

tersedia, hubungi 911. 
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- Mintalah seseorang menemani pekerja tersebut sampai bantuan tiba. 

- Pindahkan pekerja ke tempat yang lebih dingin / teduh. 

- Lepaskan pakaian luar. 

-  Kipas dan basahi pekerja dengan air; oleskan es (kantong es atau handuk 

es). 

- Sediakan air minum dingin, bila bisa diminum. 

2.7. Mekanisme Panas Tubuh 

Menurut North Carolina Department of Labor (2011) panas tubuh harus 

disalurkan ke lingkungan, pada saat panas tubuh disalurkan ke permukaan kulit, 

beberapa mekanisme terjadi seperti evaporasi, konveksi dan radiasi : 

1. Evaporasi  

Keluarnya keringat merupakan mekanisme tubuh yang paling efektif untuk 

mengeluarkan panas pada keadaan panas atau lingkungan kerja berat. 

Kehilangan panas sekitar 0,58 Kkal/gram keringat keluar melalui kulit. Hampir 

seluruh permukaan tubuh mengandung kelenjar keringat yang akan diaktifkan 

berdasarkan tingkatannya oleh kontrol otak.  

Rata-rata pengeluaran maksimal keringat dapat dipertahankan tubuh yang sehat 

laki-laki adalah sebanyak 0,9463 liter per jam. agar efektif dalam 

mendinginkan tubuh keringat harus keluar berupa penguapan dari kulit 

penguapan keringat sebanyak di atas melalui kulit akan mengeluarkan panas 

kira-kira sebanyak 600 Kkal. Kecepatan penguapan yang sesungguhnya 

bergantung pada beberapa faktor lingkungan, termasuk temperatur, 

kelembaban relatif dan kecepatan angin. 

2. Konveksi 

Proses konveksi menyangkut penyaluran panas dari kulit ke udara di 

lingkungan. kecepatan hilangnya panas oleh konveksi bergantung atas 

beberapa faktor seperti temperatur udara, kecepatan angin dan jenis pakaian 

yang dipakai. 

3. Radiasi 

Panas yang disalurkan oleh inframerah atau radiasi panas menyangkut aliran 

energi panas dari permukaan yang lebih panas ke permukaan yang lebih dingin. 
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Kulit yang telah hangat oleh karena aliran panas dari tubuh menyalurkan panas 

ke lingkungan. Apabila lingkungan termasuk permukaan atau sistem seperti 

sumber panas atau ketel uap yang mana secara signifikan lebih panas dari 

permukaan kulit, aliran panas radiasi dapat berlangsung arah berlawanan yaitu 

dari lingkungan ke tubuh. Kecepatan aliran panas oleh radiasi adalah 

sebagaimana fungsi dari tipe permukaan yang terlibat dan perbedaan 

temperatur antara mereka arah aliran panas radiasi adalah tetap dari permukaan 

yang lebih panas ke permukaan yang dingin. Kemampuan permukaan untuk 

menyerap dan menyalurkan panas adalah fungsi utama dari warna dan tekstur 

permukaan tersebut. 

 

2.8. Paparan Panas menurut ISO 7243:2017 dan Aplikasinya 

ISO 7243 pertama kali diterbitkan pada tahun 1982 sebagai bagian dari seri 

standar terkait untuk penilaian dampak lingkungan termal pada manusia. ISO 

(Organisasi Internasional untuk Standardisasi) standar dan dokumen, berkaitan 

dengan ergonomi lingkungan termal, dapat digunakan dalam cara yang saling 

melengkapi untuk menyediakan metodologi penilaian. ISO bisa digunakan untuk 

evaluasi tiga kelompok suhu yakni panas tinggi, sedang dan suhu dingin (lihat 

Gambar 3.1).  
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Gambar 3.1. Standar ISO untuk Lingkungan Panas 

Sumber : ISO 7243:2017 

ISO 7243:2017 tentang Ergonomi Lingkungan Panas – Penilaian Tekanan Panas 

Menggunakan Wet Bulb Globe Temperature (WBGT). Perkiraan tekanan panas 

pada pekerja pria berdasarkan Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) adalah 

standar internasional yang digunakan untuk mengukur paparan panas dengan 

metode sederhana untuk penilaian dan pengendalian pada lingkungan panas. 

Dengan standar ini maka dapat diketahui paparan panas orang bekerja di seluruh 

dunia dan dapat mempertimbangkan untuk kesesuaian lingkungan kerja. 

2.8.1. Validitas, Keandalan dan Kegunaan ISO 7243:2017 

1. Validitas (Validity) 

  Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas 

yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau 

memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran 

tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan 

data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran. Terkandung di sini 

pengertian bahwa ketepatan validitas pada suatu alat ukur tergantung pada 

kemampuan alat ukur tersebut mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki 

dengan tepat. 

Validitas WBGT terkait dengan seberapa baik nilai WBGT mencerminkan 

tekanan panas yang dialami oleh seseorang dan bagaimana hubungannya 

dengan tekanan panas. Ada sebuah temuan yang memberikan ringkasan dan 

angka keterbatasan identifikasi bahwa dalam batas-batas ini WBGT 

menyediakan indeks yang valid untuk melakukan penilaian paparan panas.  

Prinsip dasar WBGT adalah menilai semua faktor dasar penting terhadap 

respon manusia terhadap panas seperti suhu, kelembaban dan kecepatan udara. 

Pakaian diperhitungkan ketika terjadi penyerapan radiasi matahari. Pada 

prinsipnya WBGT memiliki validitas (Bethea, 2002). 
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2. Keandalan (Reliability) 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua 

kali – untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh 

relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable. Dengan kata lain, 

reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam pengukur 

gejala yang sama. 

 Keandalan terkait dengan ISO 7243:2017, menggunakan persamaan 

yang sama di seluruh dunia untuk menilai lingkungan yang panas, akan 

memberikan hasil yang sama. Hal ini merupakan suatu independensi, serta 

peralatan untuk mengukurnya, memberikan kontribusi besar untuk memastikan 

keandalan. Tempat, waktu dan metode pengukuran adalah disajikan dengan 

baik dalam standar dan dapat diartikan sebagai pedoman. Perkiraan laju 

metabolisme dapat bervariasi tergantung pada tugas dan konteks penilaian. Ini 

akan berpengaruh terhadap interpretasi nilai WBGT. Tugas bervariasi dalam 

waktu dan tempat serta interpretasi yang berbeda semua jenis pakaian akan 

membutuhkan keputusan dari penggunaan standar yang dapat mempengaruhi 

keandalan. Keandalan sangat penting pada prosedur ISO 7243:2017 karena 

dapat memberikan penilaian risiko dan mengelola sistem orangnya di 

lingkungan yang panas. 

3. Kegunaan (Usability) 

 Usability atau kegunaan merupakan tingkatan kemampuan sebuah alat 

yang dapat digunakan oleh pengguna secara mudah dan tujuan dalam 

penggunaan tercapai. Intinya sebuah alat ukur disebut memiliki usability yang 

baik jika mudah digunakan dan fungsi atau tujuan penggunaannya sesuai 

dengan yang diinginkan, dan dapat digunakan di tempat kerja yang akan 

diteliti.  

 ISO 7243:2017 memberikan sedikit panduan yang dapat digunakan di 

segala tempat. Biasanya WBGT akan direkam oleh ahli keselamatan dan 

kesehatan kerja yang bertanggung jawab atas lingkungan kerjanya. Juga akan 

digunakan dalam peran pemantauan untuk memastikan bahwa nilai WBGT di 
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bawah nilai referensi dan karenanya lingkungan yang panas aman dan dapat 

diterima. Jika tidak, maka pengguna standar akan mengambil tindakan, 

mungkin dengan merujuk pada seorang ahli. (Parsons, 2002). 

2.8.2. Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) 

Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), diusulkan untuk menghindari 

prosedur rumit pada menentukan Suhu Efektif Indeks (ET) yang merupakan 

indeks empiris yang berasal dari serangkaian studi laboratorium. Sekitar tahun 

1920 metode ini diterapkan dan digunakan untuk mengevaluasi paparan panas. 

Indeks gabungan suhu, kelembaban, radiasi dan ngina menjadi satu-satunya 

penilaian yang dapat digunakan. Memodifikasi indeks dengan mengoreksi suhu 

dari termometer globe hitam dengan diameter 150 mm. metode rumit ini 

kemudian diganti dengan WBGT yang ditentukan oleh dua tunggal bacaan 

yaitu suhu bola basah dan suhu bola. (Minard, 1957) 

2.8.3. Perhitungan Nilai WBGT  

Secara prinsip, metode WBGT adalah menggabungkan hasil pengukuran suhu 

bola kering dan basah, radiasi dan pergerakan udara menjadi indeks panas 

tunggal. Setelah melakukan pengukuran maka data hasil pengukuran dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

● Untuk lingkungan kerja yang terpajan oleh cahaya matahari (outdoor)  

  WBGT = 0,7 Tnwb + 0,2 Tg + 0,1 Ta ………………………………………(3.1) 

● Untuk lingkungan kerja yang tidak terpajan cahaya matahari (indoor)  

WBGT = 0,7 Tnwb + 0,3 Tg ………………………………………..............(3.2) 

● Untuk pengukuran yang dilakukan secara intermitten, maka dihitung rata rata 

WBGT dengan menggunakan rumus:   

WBGTrata-rata = 
𝑊𝐵𝐺𝑇1+ 𝑊𝐵𝐺𝑇2+⋯+𝑊𝐵𝐺𝑇𝑛

𝑡1+𝑡2+⋯+𝑡𝑛
……………………………….........(3.3) 

Keterangan: 

Tnwb   : Suhu Basah Alami 

Tg  : Suhu bola 

Ta   : Suhu Kering 

WBGTrata-rata : tingkat tekanan panas yang diterima rata-rata selama waktu 
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tertentu 

WBGT1 : tingkat tekanan panas pada lokasi-1 

WBGT2 : tingkat tekanan panas pada lokasi-2 

WBGTn : tingkat tekanan panas pada lokasi-n 

t1   : titik pada lokasi-1 

t2   : titik pada  lokasi-2 

tn   : titik pada lokasi-n 

 

2.8.4. Faktor-faktor dalam ISO 7243:2017 

1. Pakaian 

 Celana panjang dan T-shirt merupakan pakaian yang sesuai digunakan di 

lingkungan panas di seluruh dunia. Pakaian yang longgar berfungsi untuk 

pertukaran udara dinamis yang akan mendinginkan melibatkan konveksi dan 

penguapan keringat. Tetapi ISO 7243:2017 tidak memberikan panduan tentang 

menyesuaikan nilai referensi WBGT untuk jenis pakaian. 

2. Produksi Panas Metabolik 

Jenis dan tingkat aktivitas yang dilakukan oleh orang yang terpapar ke 

lingkungan yang panas akan menentukan energi yang digunakan (tingkat 

metabolisme) dan karenanya panas yang dihasilkan oleh tubuh. Perbedaan 

individu, termasuk efek gender, kecacatan, asal etnis dan budaya perbedaan, 

termasuk perilaku manusia, semuanya akan mempengaruhi perkiraan laju 

metabolisme. Masalah khusus adalah efek dari jenis pakaian tingkat 

metabolisme. Misalnya disebabkan oleh resistensi terhadap gerakan atau berat 

pakaian. 

 

 

 


