
 

 
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kerja Bergilir atau Kerja Shift 

 

National occupational healt and safety comitte mendefinisikan kerja bergilir 

atau shift kerja adalah bekerja diluar jam kerja normal dalam seminggu dan 

bekerja dimulai dari jam 07.00 sampai jam 19.00 atau lebih. Yang termasuk 

dalam pekerja shift adalah mereka yang bekerja dengan berotasi, pekerja 

malam, dan  mereka yang tetap bekerja pada jam-jam yang tidak umum 

pada hari minggu ataupun pada hari kerja, untuk  perpanjangan operasi yang 

terus menerus.  ( NOHSC, 1997). 

 

1. Klasifikasi  

Ada beberapa karakteristik dalam penyusunan jadwal kerja antara lain: 

a.  Waktu shift 

Untuk perubahaan yang beroprasi 24 jam, biasanya membagi waktu 

shift menjadi 2 atau 3 shift. sedangkan pengaturan jadwal mulai dan 

akhir tergantung dari lamanya shift. 
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b. Jadwal kerja shift permanen dan  rotasi 

Untuk pekerja mengalami kerja malam permanen tidak seluruhnya yang 

dapat beradaptasi, tetapi memang dalam beradaptasi ini pekerja yang 

menjalani kerja malam permanen mempunyai cara atau metode untuk 

melawan kelelahan pada malam hari. 

 

c.   Rasio arah rotasi 

1. Rotasi maju adalah perubahan menurut arah jarum jam yaitu mulai 

dari shift pagi ke siang lalu ke malam. 

2. Rotasi mundur adalah perubahan berlawanan arah jam yaitu mulai 

dari shift pagi ke malam lalu ke siang. 

 

d.  Rasio istirahat kerja 

Orang yang bekerja selama 8 jam mempunyai 16 jam untuk istirahat 

dan melakukan aktifitas lainnya, sedangkan yang bekerja selama 12 

jam hanya mempunyai waktu yang sedikit untuk istirahat sehingga 

mereka mengalami ketidak puasan dengan waktu istirahat dan 

tidurnya (NOSH, 1997). 

 

2. Pembagian jadwal kerja dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Shift pagi (shift pertama) dimulai antara pukul 07.00 dan berakhir 

pada pukul 14.00. 

b. Shift sore (shift kedua) dimulai antara pukul 14.00 dan berakhir pada 

pukul 21.00. 
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c. Shift malam (shift ketiga) dimulai dari pukul 21.00 dan berakhir pada 

pukul 07.00. 

 

3. Dampak negatif  dari shift kerja 

Selain depresi, kecemasan dan stres hift kerja dapat memiliki dampak 

negatif seperti penurunan kinerja, keselamatan kerja dan masalah 

kesehatan. Dampak negatif shift kerja berhubungan dengan 

ketidakmampuan tubuh untuk menyesuaikan jam biologis tubuh atau yang 

disebut dengan irama sirkadian. Seseorang yang bekerja malam atau mulai  

bekerja sebelum jam 6 pagi, bertentangan dengan irama sirkadian. Irama 

sirkadian adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ritme atau 

irama fisiologis organisme selama 24 jam. Irama ini di atur oleh 

suprachiasmatic nucleus (SCN) dari hipotalamus di otak. SCN 

mengirimkan sinyal ke seluruh otak, perifer osilator dan jaringan dalam 

rangka untuk meneruskan atau mengkoordinasikan waktu "internal" tubuh 

setiap hari. Inti ini menerima informasi tentang siklus terang-gelap melalui 

jalur saraf khusus, yaitu retino hypothalamic fiber yang melintas dari optic 

chiasm ke SCN. Serabut saraf eferen dari SCN menginisiasi sinyal saraf 

dan humoral yang bekerja pada berbagai irama sirkadian. Irama ini 

termasuk irama dalam sekresi ACTH dan hormon hipofisis lain  

(Doghramiji, 2007). 

Mekanisme molekuler dasar dimana neuron pada SCN mengatur dan 

mempertahankan iramanya adalah melalui autoregulatory feedback loop 

yang mengatur produk gen sirkadian melalui proses transkripsi, translasi, 
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dan posttranslasi yang kompleks. Penyesuaian antara irama sirkadian 

internal 24 jam dengan kondisi lingkungan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, terutama cahaya, aktivitas fisik, dan sekresi hormon melatonin oleh 

kelenjar pineal. Fotoreseptor pada retina yang terlibat dalam irama 

sirkadian berbeda dengan fotoreseptor yang berfungsi dalam pengelihatan 

(rod dan cone). Secara spesifik, suprachiasmatic nucleus (SCN) menerima 

input dari sel ganglion pada retina yang mengandung fotopigmen yang 

disebut melanopsin melalaui retino-hypothalamic pathway (RH tract) dan 

beberapa melalui lateral geniculate nucleus. Sinyal tersebut kemudian 

melewati paraventricular nucleus (PVN), hindbrain, spinal cord, dan 

superior cervical ganglion (SCG) menuju ke reseptor noradrenergic (NA) 

pada kelenjar pineal. Aktivitas yang dipengaruhi oleh sinyal ini adalah N-

acetyltransferase (NAT) yang merupakan enzim yang mengatur sintesis 

melatonin dari serotonin,dimana aktivitas NAT akan meningkat 30-70 kali 

dalam keadaan tidak adanya cahaya.Sekresi melatonin mulai meningkat 

pada malam hari, sekitar 2 jam sebelum jam tidur normal, kemudian terus 

meningkat selama malam hari dan mencapai puncak antara pukul 02.00-

04.00 pagi. Setelah itu, sekresi melatonin akan menurun secara gradual 

pada pagi hari dan mencapai level yang sangat rendah pada siang hari 

(Doghramiji, 2007). 

Sepanjang hari, suprachiasmatic nucleus (SCN) secara aktif memproduksi 

arousal signal yang mempertahankan kesadaran dan menghambat 

dorongan untuk tidur. Pada malam hari, sebagai respon pada keadaan 

gelap, terjadi feedback loop pada SCN yang diawali dengan pengiriman 
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sinyal untuk memicu produksi hormon melatonin yang menghambat 

aktivitas SCN. Melatonin dapat memicu tidur dengan cara menekan 

wakepromoting signal atau neuronal firing pada SCN. Di samping itu, 

melatonin dapat mengatur wake-sleep cycle melalui mekanisme 

termoregulator dengan menurunkan core body temperature (Doghramiji, 

2007). 

Efek yang paling dapat dijelaskan dari peranan melatonin dalam mengatur 

mekasnisme tidur adalah menurunkan sleep onset latency melalui sleep-

switch model. Secara anatomi dan fisiologis ditemukan adanya inhibisi 

mutual pada aktivitas pemicu tidur pada hypothalamic ventrolateral 

preoptic nucleus dan aktivitas pemicu terjaga pada locus coeruleus, dorsal 

raphe, dan tuberomammillary nuclei, sistem yang dapat mengatur sleep 

switching (Doghramiji, 2007). 

SCN dapat mempengaruhi kedua subsistem ini melalui ventral 

subparaventricular zone menuju ke hypothalamic dorsomedial nucleus, 

dimana berbagai fungsi sirkadian diregulasi. Proyeksi dari dorsomedial 

nucleus menuju ventrolateral preoptic nucleus dapat memicu tidur, 

sedangkan proyeksi menuju lateral hypothalamus berhubungan dengan 

aktivitas yang terjadi dalam keadaan terjaga. Melatonin dapat 

mempengaruhi switching mechanism ini dan mempercepat sleep onset 

melalui reseptor-reseptor yang banyak terdapat pada SCN. Sedangkan 

peranan melatonin dalam sleep maintenance tergantung pada durasi dan 

tingkat desensitisasi reseptor serta ketersediaan melatonin dalam sirkulasi 

selama sleep period. Desinkronisasi internal dapat terjadi pada para 
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pekerja yang harus menyesuaikan diri dengan jadwal kerja barunya. Ritme 

sirkadian dapat berbeda antara satu individu dengan individu yang lain 

akibat adanya pengaruh perbedaan faktor genetis  (Doghramiji, 2007). 

 

B. Sistem Shift Kerja 

Sistem shift kerja dapat berbeda antar instansi atau perusahaan, walaupun  

biasanya menggunakan tiga shift setiap hari dengan delapan jam kerja 

setiap shift. 

dikenal dua macam sistem shift kerja yang terdiri dari :  

1. Shift Permanen  

Tenaga kerja bekerja pada shift yang tetap setiap harinya. Tenaga kerja 

yang bekerja pada shift malam yang tetap adalah orang-orang yang 

bersedia bekerja pada malam hari dan tidur  pada siang hari.  

2. Sistem Rotasi  

Tenaga kerja bekerja tidak terus-menerus di tempatkan pada shift yang 

tetap. Shift rotasi adalah shift rotasi yang paling menggangu terhadap 

irama circardian dibandingkan dengan shift permanen bila berlangsung 

dalam jangka waktu panjang (William, 2004). 

 

C. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Kondisi keselamatan kerja yang optimal adalah sarana utama untuk 

mencegah kecelakaan kerja, cacat dan kematian akibat dari kecelakaan 

kerja. Keselamatan kerja berhubungan  dengan mesin, alat kerja, bahan, 
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proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-

cara melakukan pekerjaan (Suma’mur, 1993).  

 

Faktor pekerja merupakan faktor yang sangat rentan terhadap kecelakaan 

kerja. Beberapa penelitian berhasil mengidentifikasi beberapa faktor 

manusia yang menyebabkan kecelakaan kerja yaitu umur, kemampuan, 

pengalaman, obat-obatan/alkohol, gender, stres, kelelahan (fatique), dan 

motivasi kerja. Banyak perusahaan beroperasi lebih dari 8 jam per hari 

untuk memenuhi kebutuhan pasar dan karena keterbatasan sumber 

daya/fasilitas. Konsekuensinya, perusahaan harus melakukan shift kerja. 

Shift kerja adalah periode waktu dimana suatu kelompok pekerja 

dijadwalkan bekerja pada tempat kerja tertentu  (Tayyari dan Smith, 1997).  

 

Disamping memiliki segi positif yaitu memaksimalkan sumber daya yang 

ada,  shift kerja akan memiliki resiko dan mempengaruhi pekerja pada: 

 

1. Aspek Fisiologis 

Circadian rhythms adalah proses-proses yang saling berhubungan yang 

dialami tubuh untuk menyesuaikan dengan perubahan waktu selama 24 

jam. 

2. Aspek Psikologis 

Stres akibat shift kerja akan menyebabkan kelelahan  yang dapat 

menyebabkan gangguan psikis pada pekerja, seperti ketidak puasan, 

tingkat kecelakaan kerja meningkat sehingga menimbulkan stres, dan  

kelelahan. 
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3. Aspek Kinerja 

Dari beberapa penelitian baik di Amerikan maupun Eropa, shift kerja 

memiliki pengaruh pada kinerja pekerja, termasuk tingkat kesalahan, 

ketelitian dan tingkat kecelakaan, waktu kerja siang hari lebih baik dari 

pada malam hari, sehingga dalam menentukan shift kerja harus 

diperhatikan kombinasi dari tipe pekerjaan, sistem shift dan tipe pekerja. 

4. Domestik dan sosial 

Shift kerja akan berpengaruh negatif  terhadap hubungan keluarga seperti, 

tingkat berkumpulnya anggota keluarga dan sering berakibat pada  

konflik  keluarga (Tayyari & Smith, 1997). 

 

 

D. Pengertian Stres 

Stres adalah tuntutan-tuntutan eksternal yang mengenai seseorang, misalnya 

obyek-obyek dalam lingkungan atau suatu stimulus yang secara obyektif  

berbahaya. Stres juga biasa diartikan sebagai tekanan, ketegangan atau 

gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang 

(Charles,  2001). 

 

1. Penyebab stres 

a. Tidak adanya dukungan sosial. Artinya, stres akan cenderung muncul 

pada karyawan yang tidak mendapat dukungan dari lingkungan sosial 

mereka. Dukungan sosial di sini bisa berupa dukungan dari lingkungan 

pekerjaan maupun lingkungan keluarga (khususnya moril) dari 

keluarga, seperti orang tua, mertua, anak, teman. Begitu juga ketika 

seseorang tidak memperoleh dukungan dari rekan sekerjanya (baik 
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pimpinan maupun bawahan) akan cenderung lebih mudah terkena 

stres. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dukungan sosial yang 

menyebabkan ketidak nyamanan menjalankan pekerjaan dan tugasnya. 

b. Adanya tugas yang terlalu banyak. Banyaknya tugas tidak selalu 

menjadi penyebab stres, akan menjadi sumber stres bila banyaknya 

tugas tidak sebanding dengan kemampuan baik fisik maupun keahlian 

dan waktu yang tersedia bagi karyawan. 

c. Supervisor yang kurang pandai. Seorang karyawan dalam menjalankan 

tugas sehari-harinya biasanya di hawah bimbingan sekaligus 

mempertanggung jawabkan kepada supervisor. Jika seorang supervisor 

pandai dan menguasai tugas bawahan,  akan membimbing dan 

memberi pengarahan atau instruksi secara baik dan benar. Terbatasnya 

waktu dalam mengerjakan pekerjaan.  Karyawan biasanya mempunyai 

kemampuan normal menyelesaikan tugas kantor/perusahaan yang 

dibebankan kepadanya. Kemampuan berkaitan dengan keahlian, 

pengalaman, dan waktu yang dimiliki. Dalam kondisi tertentu, pihak 

atasan seringkali memberikan tugas dengan waktu yang terbatas. 

Akibatnya, karyawan dikejar waktu untuk  menyelesaikan tugas sesuai 

tepat waktu yang ditetapkan atasan. 

d.   Kurang mendapat tanggung jawab yang memadai.  

Faktor ini berkaitan dengan hak dan kewajiban karyawan. Atasan sering 

memberikan tugas kepada bawahannya tanpa diikuti kewenangan atau 

hak yang memadai. Sehingga, jika harus mengambil keputusan harus 

berkonsultasi, kadang menyerahkan sepenuhnya pada atasan. 
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e. Ambiguitas peran. 

 Agar menghasilkan performan yang baik, karyawan perlu mengetahui 

tujuan dari pekerjaan, apa yang diharapkan untuk dikerjakan serta 

tanggung jawab dari pekerjaan mereka. 

f. Perbedaan nilai dengan perusahaan. 

Situasi ini biasanya terjadi pada para karyawan atau manajer yang 

mempunyai prinsip yang berkaitan dengan profesi yang digeluti 

maupun prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi (altruisme). 

g. Frustrasi. 

Dalam lingkungan kerja, perasaan frustrasi memang bisa disebabkan 

banyak faktor. Faktor yang diduga berkaitan dengan frustrasi kerja 

adalah terhambatnya promosi, ketidak jelasan tugas dan wewenang 

serta penilaian/evaluasi staf, ketidak puasan gaji yang diterima. 

h. Konflik peran. Terdapat dua tipe umum konflik peran yaitu: 

1. Konflik peran intersender, dimana pegawai berhadapan dengan 

harapan  organisasi terhadap nya yang tidak konsisten dan tidak 

sesuai. 

2. Konflik peran intrasender,  konflik peran ini kebanyakan terjadi pada 

karyawan atau manajer yang menduduki jabatan di dua struktur. 

Akibatnya, jika masing-masing struktur memprioritaskan pekerjaan 

yang tidak sama. 
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Sumber stres yang menyebabkan seseorang tidak berfungsi optimal atau 

yang menyebabkan seseorang jatuh sakit, tidak saja datang dari satu macam 

pembangkit tetapi dari beberapa pembangkit stres. Sebagian besar dari 

waktu manusia bekerja. Karena itu lingkungan pekerjaan mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap kesehatan seseorang yang bekerja  

( Margiati, 1999). 

 

2. Gejala stres 

Gejala stres dapat berupa tanda-tanda berikut ini: 

a. Fisik :  sulit tidur atau tidur tidak teratur, sakit kepala, sulit buang air 

besar, adanya gangguan pencernaan, radang usus, punggung terasa 

sakit, urat-urat pada leher terasa tegang, keringat berlebihan, berubah 

selera makan, tekanan darah tinggi atau serangan jantung, kehilangan 

energi. 

b.  Emosional: marah-marah, mudah tersinggung dan terlalu sensitif, 

gelisah dan cemas, suasana hati mudah berubah-ubah, sedih, mudah 

menangis, depresi, gugup, agresif terhadap orang lain dan mudah 

bermusuhan serta mudah menyerang, dan kelesuan mental. 

c. Intelektual, yaitu mudah lupa, kacau pikirannya, daya ingat menurun, 

sulit untuk berkonsentrasi, suka melamun berlebihan, pikiran hanya 

dipenuhi satu pikiran saja. 

d. Interpersonal, yaitu acuh dan mendiamkan orang lain, kepercayaan 

pada orang lain menurun, mudah mengingkari janji pada orang lain, 

senang mencari kesalahan orang lain atau menyerang dengan kata-
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kata, menutup diri secara berlebihan, dan mudah menyalahkan orang 

lain. (Handayono,  2001) 

 

3. Jenis-jenis stres  

     Terdapa dua jenis stres, yaitu eustres dan distres: 

a. Eustres, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, 

positif, dan konstruktif (bersifat membangun). Hal tersebut termasuk 

kesejahteraan individu dan juga organisasi yang diasosiasikan dengan 

pertumbuhan, fleksibilitas, kemampuan adaptasi, dan tingkat 

performance yang tinggi. Semua bentuk stres yang mendorong tubuh 

untuk beradaptasi dan meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi. 

Ketika tubuh mampu menggunakan stres yang dialami untuk 

membantu melewati sebuah hambatan dan meningkatkan performa, 

stres tersebut bersifat positif, sehat, dan menantang (Walker. 2002).  

 

b. Di sisi lain, distres, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat 

tidak sehat, negatif, dan destruktif (bersifat merusak). Hal tersebut 

termasuk konsekuensi individu terhadap penyakit sistemik dan tingkat 

ketidakhadiran (absenteeism) yang tinggi, yang diasosiasikan dengan 

keadaan sakit, penurunan, dan kematian. Distres adalah semua bentuk 

stres yang melebihi kemampuan untuk mengatasinya, membebani 

tubuh, dan menyebabkan masalah fisik atau psikologis.  

 

Ketika seseorang mengalami distres, orang tersebut akan cenderung 

bereaksi secara berlebihan, bingung, dan tidak dapat berperforma 

secara maksimal (Walker. 2002) 
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4. Pengukuran depresi, cemas dan stres  

Pengukuran yang dapat dilakuan untuk mengukur depresi, cemas dan 

stres dapat dilakukan dengan mengugunakan  kuisioner 

a. Dass 14 : digunakan  untuk mengukur tingkat stres  

b. Dass 42 : digunakan untuk mengukur tingkat depresi, cemas dan 

stres 

c. PSS (persive stres scale): digunakan untuk mengevaluasi tingkat 

stres dalam waktu satu bulan yang lalu. 

d. TMAS (taylor  minessota anxiety scale) : digunakan untuk 

mengukur tingkat kecemasan seseorang . 

e. BDI ( beck depression inventory) : digunakan untuk mengukur 

tingkat depresi. 

Pada penelitian ini pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat 

depresi, cemas, dan stres pada pekerja pabrik  yaitu kuesioner DASS 42, 

karena selain mudah digunakan dan dapat mengukur 3 variabel yaitu 

tingkat depresi, cemas dan stres   kuisioner ini juga  telah di uji validitas 

dan reabilitasnya Uji validitas dan reliabilitas terhadap kuisioner DASS 42 

menghasilkan nilai α = 0,9483. Hal ini berarti bahwa validitas skala DASS 

42 dan reliabilitas dari ketiga skala yang ada di dalamnya adalah baik dan 

konsisten. Selain itu skala DASS 42 bisa digunakan untuk segala budaya, 

umur, dan subyek. Penskoran menggunakan 4 kriteria yang dialami oleh 

responden selama satu minggu terakhir. Dari nilai 0 yang berarti tidak 

sesuai atau tidak pernah sampai 3 yang artinya sangat sesuai atau sering 

sekali. Dan  merupakan tes standar yang sudah diterima secara 

internasional   
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5. Penilaian stres 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian terhadap stres, penilaian 

individu terhadap sesuatu yang dianggap sebagai sumber stres 

dipengaruhi oleh dua faktor: 

a. Faktor individu, meliputi  motivasi, dan karakter kepribadian 

b. Faktor situasi, meliputi besar kecilnya tuntutan keadaan yang dilihat 

sebagai stres ( Saravino, 2006). 

 

Dimana tinggi atau rendahnya stres yang diperoleh individu lebih 

dipengaruhi oleh reaksi individu itu sendiri, reaksi  masing-masing 

individu terhadap stres berbeda-beda karena: 

a. Pengalaman stres 

Secara umum orang yang sudah terbiasa dengan situasi yang 

menimbulkan stres, akan memiliki stres yang rendah dibandingkan 

orang yang belum pernah dihadapkan dengan situasi yang 

menimbulkan stres. 

b. Faktor perkembangan  

Usia lebih mempengaruhi perkembangan dampak dari stres yang 

dialami. 

c. Predictability and control 

Peristiwa yang menyebabkan stres lebih rendah adalah peristiwa-

peristiwa yang dapat di prediksi dan dikontrol individu. 
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d. Dukungan sosial 

Dukungan sosial dari anggota keluarga dan teman dekat berfungsi 

untuk meningkatkan buffer untuk melawan stres. ( Saravino, 2008). 

 

Untuk mengetahui tingkat depresi, cemas dan stres digunakan  

kuesioner DASS 42  (Depression Anxiety Stres Scale  ) Kuesioner 

Depression Anxiety and Stres Scale (DASS) . Tes ini merupakan tes 

standar yang sudah diterima secara internasional  terdiri dari 42 

pertanyaan yang  didesain untuk mengukur tiga jenis keadaan 

emosional, yaitu depresi, kecemasan, dan stres pada seseorang. Setiap 

skala terdiri dari 14 pertanyaan. Skala untuk depresi dinilai dari nomor 

3, 5, 10, 13, 16, 17, 21, 24, 26, 31, 34, 37, 38, 42. Skala untuk 

kecemasan dinilai dari nomor 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20, 23, 25, 28, 30, 36, 

40, 41. Skala untuk stres dinilai dari nomor 1, 6, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 

27, 29, 32, 33, 35, 39. Subjek menjawab setiap pertanyaan yang ada. 

Setiap pertanyaan dinilai dengan skor antara 0-3 skor  yaitu 0 = tidak 

sesuai dengan saya sama sekali, 1= sesuai dengan saya dengan tingkat 

tertentu atau kadang- kadang,  skor 2 = sesuai dengan saya atau 

lumayan sering dan 3= sangat sesuai dengan saya atau sering kali. 

Setelah menjawab seluruh pertanyaan, skor dari setiap skala 

dipisahkan satu sama lain kemudian  

 diakumulasikan sehingga mendapat total skor untuk tiga skala, yaitu 

depresi, kecemasan, dan stres. 
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Tabel 1. Skor depresi, kecemasan dan stres. 

 Normal  Ringan  Sedang  Berat  Sangat 

berat 

Depresi  0-9 10-13 14-20 21-27 28+ 

Cemas  0-7 8-9 10-14 15-19 20+ 

Stres  0-14 15-18 19-25 26-33 34+ 

(Sumber: Lovibond & Lovibond, 2003) 

 

 

E. Kecemasan 

Kecemasan adalah suatu keadaan  yang ditandai suatu respon dari 

pengalaman yang dirasa tidak menyenangkan dan diikuti perasaan gelisah, 

khawatir dan takut yang dapat  timbul karena menghadapi ketegangan, 

ancaman kegagalan, perasaan tidak aman dan konflik  bahkan  seringkali 

terjadi tanpa ada penyebab yang  jelas. 

Kecemasan dan ketakutan memiliki komponen fisiologis yang sama tetapi 

kecemasan tidak sama dengan ketakutan. Penyebab kecemasan berasal dari 

dalam dan sumbernya sebagian besar tidak diketahui sedangkan ketakutan 

merupakan respon emosional terhadap ancaman atau bahaya yang sumbernya 

biasanya dari luar yang dihadapi secara sadar. Kecemasan dianggap patologis 

bilamana mengganggu fungsi sehari-hari, pencapaian tujuan, dan kepuasan 

atau kesenangan yang wajar (Maramis, 2005). 
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Ada beberapa teori mengenai penyebab kecemasan: 

1. Teori Psikologis 

     Dalam teori psikologis terdapat 3 bidang utama: 

a. Teori psikoanalitik 

     Kecemasan adalah suatu sinyal kepada ego yang memberitahukan 

adanya suatu dorongan yang tidak dapat diterima dan menyadarkan ego 

untuk mengambil tindakan defensif terhadap tekanan dari dalam tersebut. 

Idealnya, penggunaan represi sudah cukup untuk memulihkan 

keseimbangan psikologis tanpa menyebabkan gejala, karena represi yang 

efektif dapat menahan dorongan di bawah sadar. Namun jika represi 

tidak berhasil sebagai pertahanan, mekanisme pertahanan lain (seperti 

konversi, pengalihan, dan regresi) mungkin menyebabkan pembentukan 

gejala dan menghasilkan gambaran gangguan neurotik yang klasik 

(seperti histeria, fobia, neurosis obsesif-kompulsif). 

b. Teori perilaku 

       Teori perilaku menyatakan bahwa kecemasan disebabkan oleh stimuli 

lingkungan spesifik. Pola berpikir yang salah, terdistorsi, atau tidak 

produktif dapat mendahului atau menyertai perilaku maladaptif dan 

gangguan emosional. Penderita gangguan cemas cenderung menilai lebih 

terhadap derajat bahaya dalam situasi tertentu dan menilai rendah 

kemampuan dirinya untuk mengatasi ancaman. 
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c.  Teori eksistensial 

    Teori ini memberikan model gangguan kecemasan umum dimana tidak 

terdapat stimulus yang dapat diidentifikasikan secara spesifik untuk suatu 

perasaan kecemasan yang kronis. 

2. Gejala Klinis 

  Keluhan dan gejala umum yang berkaitan dengan kecemasan dapat dibagi 

menjadi gejala somatik dan psikologis. 

a.   Gejala somatik 

1. Keringat berlebih. 

2.Ketegangan pada otot skelet: sakit kepala, kontraksi pada bagian  

belakang   leher atau dada, suara bergetar, nyeri punggung. 

3. Sindrom hiperventilasi: sesak nafas, pusing. 

4. Gangguan fungsi gastrointestinal: nyeri abdomen, tidak nafsu makan, 

mual, diare. 

b.   Gejala psikologis 

1. Gangguan mood: sensitif sekali, cepat marah, mudah sedih. 

2. Kesulitan tidur: insomnia, mimpi buruk, mimpi yan berulang-ulang. 

3. Kelelahan, mudah lelah. 

4. Kehilangan motivasi dan minat. 
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5. Perasaan-perasaan yang tidak nyata. 

6. Sangat sensitif terhadap suara: merasa tak tahan terhadap suara-suara 

yang  sebelumnya biasa saja. 

7. Kehilangan kepercayaan diri. (Conley, 2006). 

 

F. Depresi  

Depresi adalah gangguan perasaan atau mood, kondisi emosional yang 

berkepanjangan terhadap kondisi mental ( berfikir, berperasaan, dan 

berperilaku) seseorang yang muncul perasaan tidak berdaya dan kehilangan 

harapan yang disertai perasaan sedih, kehilangan minat, dan kegembiraan, 

berkurangnya energi yang menuju dengan meningkatnya keadaan mudah 

lelah yang berlebihan setelah aktivitas rutin yang biasa. Depresi dikatakan 

normal apabila terjadi dalam situasi tertentu, bersifat ringan dan dalam waktu 

yang singkat. Bila depresi tersebut terjadi di luar kewajaran dan berlanjut 

maka depresi tersebut dianggap abnormal. (Maramis,  2005) 

Kaplan & Saddock pada tahun 1997 menyatakan bahwa sebab depresi dapat 

ditinjau dari beberapa aspek, antara lain: aspek biologi, aspek genetik, aspek 

psikologi dan aspek lingkungan sosial. 

1. Aspek penyebab depresi 

a. Aspek biologi 
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Penyebabnya adalah gangguan neurotransmiter di otak dan gangguan 

hormonal. Neurotransmiter antara lain dopamin, histamin, dan 

noradrenalin.  

b. Aspek genetik 

Pola genetik penting dalam perkembangan gangguan mood, akan tetapi 

pola pewarisan genetik melalui mekanisme yang sangat kompleks. 

c.  Aspek psikologi 

Sampai saat ini tak ada sifat atau kepribadian tunggal yang secara unik 

mempredisposisikan seseorang kepada depresi. Semua manusia dapat dan 

memang menjadi depresi dalam keadaan tertentu. Tetapi tipe kepribadian 

dependen-oral, obsesif-kompulsif, histerikal, mungkin berada dalam resiko 

yang lebih besar untuk mengalami depresi daripada tipe kepribadian 

antisosial, paranoid, dan lainnya dengan menggunakan proyeksi dan 

mekanisme pertahanan mengeksternalisasikan yang lainnya.  

d. Aspek lingkungan sosial 

Berdasarkan penelitian, depresi dapat membaik jika klinisi mengisi pada 

pasien yang terkena depresi suatu rasa pengendalian dan penguasaan 

lingkungan. 

2. Gejala Klinis 

Menurut Setyonegoro (1991), gejala klinis depresi terdiri dari: 

a.  Simptom psikologi: Berpikir: kehilangan konsentrasi, lambat dan kacau 

dalam  berpikir,  pengendalian diri,  ragu-ragu, harga diri rendah. 
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    Motivasi: kurang minat bekerja dan lalai, menghindari kegiatan kerja dan 

sosial, ingin melarikan diri. 

    Perilaku: lambat, mondar-mandir, menangis, mengeluh. 

b. Simptom biologi: 

Hilang nafsu makan atau bertambah nafsu makan,  hilang libido, tidur 

terganggu , lambat atau gelisah. 

 

G. Pengertian Stres Kerja 

Stres kerja yaitu stres sebagai stimulus, stres sebagai respon dan stres sebagai 

stimulus-respon. Stres sebagai stimulus merupakan pendekatan yang 

mengarahkan  pada lingkungan. Definisi stimulus memandang stres sebagai 

suatu kekuatan yang menekan individu untuk konsekuensi dari interaksi 

antara stimulus lingkungan dengan respon individu. Pendekatan stimulus-

respon mendefinisikan stres sebagai konsekuensi dari interaksi antara 

stimulus lingkungan dengan respon individu. Stres dipandang tidak sekedar 

sebuah stimulus atau respon, melainkan stres merupakan hasil interaksi unik 

antara kondisi stimulus lingkungan dan kecenderungan individu untuk 

memberikan tanggapan (Dwiyanti, 2001). 

1. Faktor-faktor penyebab stres kerja 

Terdapat dua faktor penyebab atau sumber munculnya stres atau stres 

kerja, yaitu faktor lingkungan kerja dan faktor personal . 

Faktor lingkungan kerja dapat berupa kondisi fisik, manajemen kantor 

maupun hubungan sosial di lingkungan pekerjaan. Sedang faktor personal 

bisa berupa tipe kepribadian, peristiwa/pengalaman pribadi maupun 

kondisi sosial-ekonomi keluarga di mana. Dimana faktor kedua tidak 



30 

 

secara langsung berhubungan dengan kondisi pekerjaan, namun karena 

dampak yang ditimbulkan pekerjaan cukup besar, maka faktor pribadi 

ditempatkan sebagai sumber munculnya stres kerja. (Dwiyanti, 2001). 

2. Faktor-faktor instrinsik dalam pekerjaan 

Pembangkit stres di pekerjaan merupakan pembangkit stres yang besar 

perannya terhadap kurang berfungsinya atau jatuh sakitnya seseorang 

tenaga kerja yang bekerja. 

Faktor-faktor di pekerjaan yang berdasarkan penelitian dapat 

menimbulkan stres dapat di kelompokkan kedalam lima kategon besar 

yaitu faktor-faktor intrinsik dalam pekerjaan, peran dalam organisasi, 

pengembangan karir, hubungan dalam pekerjaan, dan iklim organisasi. 

Faktor-faktor intrinsik dalam pekerjaan termasuk dalam kategori ini ialah 

tuntutan fisik dan tuntutan tugas. Tuntutan fisik misalnya faktor 

kebisingan. 

( Hurrel, 2001). 

 

H. Hubungan Antara Stres Kerja dengan Shift Malam. 

Stres adalah suatu respon adaptif, melalui karakteristik individu dan atau 

proses psikologi secara langsung terhadap tindakan, situasi, dan kejadian 

eksternal yang menimbulkan tuntutan khusus baik fisik maupun psikologis 

yang bersangkutan. Stres menunjuk pada keadaan internal individu yang 

menghadapi ancaman terhadap kesejahteraan fisik maupun psikisnya. 

Penekanannya adalah pada persepsi dan evaluasi individu terhadap stimulus 

yang memiliki potensi membahayakan bagi dirinya sehingga ada 
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perbandingan antara tuntutan yang menekan individu dan kemampuannya 

untuk mengatasi tuntutan tersebut.  

Keadaan yang tidak seimbang dalam mekanisme ini akan meningkatkan 

respon stres, bagi fisiologi maupun perilakunya. Sehingga dituntut untuk 

bekerja secara optimal  (Nasution, 2002). 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil uji statistic dari stres kerja pada shift   

malam menunjukkan bahwa sebagian besar mengalami stres. 

Stres kerja adalah situasi ketegangan atau tekanan emosional yang dialami 

seseorang yang sedang menghadapi tuntutan sangat besar, hambatan dan 

adanya kesempatan yang sangat penting dapat mempengaruhi emosi, pikiran 

dan kondisi fisik seseorang  ( Hariandja, 2007 ). 

 

 

I. Penyakit Akibat Kerja 

1. Definisi penyakit akibat kerja 

 Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, 

alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Dengan demikian 

penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artifisial atau man made 

disease. Dalam melakukan pekerjaan apapun, sebenarnya kita berisiko 

untuk mendapatkan gangguan Kesehatan atau penyakit yang ditimbulkan 

oleh penyakit tersebut. Oleh karena itu, penyakit akibat kerja adalah 

penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan , proses 

maupun lingkungan kerja 
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Pada simposium internasional mengenai penyakit akibat hubungan pekerjaan 

yang diselenggarakan oleh ILO (International Labour Organization) di Linz, 

Austria, dihasilkan definisi menyangkut PAK sebagai berikut: 

a. Penyakit akibat kerja – Occupational Disease adalah penyakit yang 

mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi yang kuat dengan 

pekerjaan, yang pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab yang sudah 

diakui. 

b. Penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan – Work Related Diseasea 

dalah penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab, dimana faktor 

pekerjaan memegang peranan bersama dengan faktor risiko lainnya dalam 

berkembangnya penyakit yang mempunyai etiologi kompleks. 

c. Penyakit yang mengenai populasi kerja – Disease of Fecting Working 

Populations adalah penyakit yang terjadi pada populasi pekerja tanpa 

adanya agen penyebab ditempat kerja, namun dapat diperberat oleh 

kondisi pekerjaan yang buruk bagi kesehatan. Dalam hal ini , pajanan 

berbahaya yang dimaksud oleh Work place Safety and Insurance Board 

(2005) antara lain : debu, gas,  atau asap, suara / kebisingan ( noise), bahan 

toksik (racun), getaran (vibration), radiasi, Infeksi kuman atau dingin yang 

ekstrem, tekanan udara tinggi atau rendah yang ekstrem 
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   2.   Diagnogsa penyakit akibat kerja 

Untuk dapat mendiagnosis Penyakit Akibat Kerja pada individu perlu 

dilakukan suatu pendekatan sistematis untuk mendapatkan informasi yang 

diperlukan dan menginterpretasinya secara tepat. Pendekatan tersebut dapat 

disusun menjadi 7 langkah yang dapat digunakan sebagai pedoman: 

a. Tentukan Diagnosis klinisnya 

Diagnosis klinis harus dapat ditegakkan terlebih dahulu, dengan 

memanfaatkan fasilitas-fasilitas penunjang yang ada, seperti umumnya 

dilakukan untuk mendiagnosis suatu penyakit. Setelah diagnosis klinik 

ditegakkan baru dapat dipikirkan lebih lanjut apakah penyakit tersebut 

berhubungan dengan pekerjaan atau tidak. 

b. Tentukan pajanan yang dialami oleh tenaga kerja selama ini 

Pengetahuan mengenai pajanan yang dialami oleh seorang tenaga kerja 

adalah esensial untuk dapat menghubungkan suatu penyakit dengan 

pekerjaannya. 

c. Tentukan apakah pajanan tersebut memang dapat menyebabkan penyakit 

tersebut 

d.  Tentukan apakah jumlah pajanan yang dialami cukup besar untuk dapat 

mengakibatkan penyakit tersebut. Jika penyakit yang diderita hanya 

dapat terjadi pada keadaan pajanan tertentu, maka pajanan yang dialami 

pasien di tempat kerja menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut dan 
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membandingkannya dengan kepustakaan yang ada untuk dapat 

menentukan diagnosis penyakit akibat kerja. 

e. Tentukan apakah ada faktor-faktor lain yang mungkin dapat 

mempengaruhi apakah ada keterangan dari riwayat penyakit maupun 

riwayat pekerjaannya, yang dapat mengubah keadaan pajanannya, 

misalnya penggunaan APD, riwayat adanya pajanan serupa sebelumnya 

sehingga risikonya meningkat. Apakah pasien mempunyai riwayat 

kesehatan (riwayat keluarga) yang mengakibatkan penderita lebih 

rentan/lebih sensitif terhadap pajanan yang dialami. 

f.  Cari adanya kemungkinan lain yang dapat merupakan penyebab 

penyakit, apakah ada faktor lain yang dapat merupakan penyebab 

penyakit, apakah penderita mengalami pajanan lain yang diketahui 

dapat merupakan penyebab penyakit. Meskipun demikian, adanya 

penyebab lain tidak selalu dapat digunakan untuk menyingkirkan 

penyebab di tempat kerja. 

g. Buat keputusan apakah penyakit tersebut disebabkan oleh pekerjaannya. 

Sesudah menerapkan ke enam langkah di atas perlu dibuat suatu 

keputusan berdasarkan informasi yang telah didapat yang memiliki 

dasar ilmiah. Seperti telah disebutkan sebelumnya, tidak selalu 

pekerjaan merupakan penyebab langsung suatu penyakit, kadang-

kadang pekerjaan hanya memperberat suatu kondisi yang telah ada 

sebelumnya. Hal ini perlu dibedakan pada waktu menegakkan 

diagnosis. Suatu pekerjaan/pajanan dinyatakan sebagai penyebab suatu 
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penyakit apabila tanpa melakukan pekerjaan atau tanpa adanya pajanan 

tertentu, pasien tidak akan menderita penyakit tersebut pada saat ini 

(Djojodibroto, 1999) 

 

J. Pengaturan Shift Kerja 

1. Pengaturan shift kerja di PTP Nusantara VII  baik shift pagi siang maupun 

malam setiap shift bekerja selama 8 jam dengan jumlah tenaga kerja 60 

orang per shift. Kapasitas terpasang mesin memproduksi 50 ton/jam. 

Produktivitas dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: beban kerja, kapasitas 

kerja dan beban tambahan akibat lingkungan kerja. Beban kerja 

berhubungan dengan beban fisik, mental maupun sosial. yang 

memengaruhi tenaga kerja. Kapasitas kerja berkaitan dengan kemampuan 

untuk menyelesaikan pekerjaan pada waktu tertentu. Sedangkan beban 

tambahan akibat lingkungan kerja meliputi faktor fisk, kimia, dan faktor 

tenaga kerja sendiri meliputi, biologi, fisiologis dan psikologis  ( 

Kimberly, 2011). 

 

Apabila tingkat produktivitas seorang tenaga kerja terganggu disebabkan 

oleh faktor kelelahan fisik maupun psikis maka akan memengaruhi 

perusahaan. Dalam hal ini, untuk shift pagi terlihat produktivitasnya lebih 

besar di bandingkan dengan produktivitas shift malam. Panjang waktu 

kerja untuk shift pagi, siang maupun shift malam sama-sama 8 jam per 

shift. Kondisi pekerja dan circadian ritme bekerja pada shift malam 

berbeda dengan shift pagi. Hal ini disebabkan karena pola siklus hidup 
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manusia pada malam hari umumnya di gunakan untuk istirahat. Namun 

karena bekerja shift malam maka tubuh dipaksa untuk mengikutinya. Hal 

ini relatif cenderung mengakibatkan terjadinya kesalahan bekerja. Akibat 

dari ini pekerja akan mengalami kelelahan pada shift malam yang 

ditimbulkan di samping dipengarugi oleh faktor-faktor lain yang 

menimbulkan kelelahan seperti stres fisik akibat kekurangan tidur pada 

malam hari. Pada shift malam pekerja akan mengalami kelelahan yang 

cukup besar,  hal ini dikarenakan selain jam kerja selama 8 jam juga 

diakibatkan oleh perbedaan kebiasaan tubuh  (ritme tubuh) yang 

seharusnya beristirahat pada malam hari, tetapi dijadikan bekerja. Pada 

kondisi ini akan menimbulkan stres fisik yang diakibatkan kekurangan 

tidur malam hari, sehingga dapat menambah faktor kelelahan dan 

menurunkan produktivitas  pekerja shift  malam. 

(Kimberly, 2013). 

2. Sistem pengoprasian mesin penggiling tebu ( cane roll mill) 

Produksi gula diupayakan terus meningkat baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas,  penggunaan mesin dalam produksi gula merupakan salah satu 

upaya untuk meningkatkan produksi gula. Meskipun mesin-mesin yang 

digunakan bukan mesin berteknologi  canggih. Pada umumnya mesin-

mesin yang digunakan oleh pabrik-pabrik gula di Indonesia 

pengoprasiannya dilakukan oleh manusia. Mesin-mesin tersebut bekerja 

secara manual yang bekerja selama 24 jam. Dan mesin di istirahatkan 
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selama 1 jam tiap shiftnya. Pembuatan gula terdiri dari beberapa tahapan 

dan setiap tahap menggunakan mesin-mesin tersendiri. 

 Adapun tahapan-tahapan pembuatan gula itu adalah : 

a.  Tahapan pemerahan nira (ekstasi), tebu setelah ditebang, dikirim ke 

stasiun gilingan untuk dipisahkan antara bagian padat / ampas,  dengan 

cairannya yang mengandung gula/ nira mentah. Alat penggiling tebu       

( cane roll mill)  yang digunakan di pabrik gula berupa suatu rangkaian 

alat yang terdiri dari alat pengerja pendahuluan (Voorbewer)  yang 

dirangkaikan dengan alat giling dari logam. Alat pengerja pendahuluan 

terdiri dari unigator mark  IV dan cane knife yang berfungsi sebagai 

pemotong dan pencacah tebu. Setelah tebu mengalami pencacahan 

dilakukan pemerahan nira untuk memerah nira. 

b. Tahapan pemurnian nira, ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk 

proses pemurnian gula yaitu cara defekasi, sulfitasi dan karbonatasi. 

Pada umumnya pabrik gula di indonesia memakai cara sulfitasi. 

c. Tahapan penguapan nira, nira jernih masih banyak mengandung uap air. 

Untuk menghilangkan kadar air dilakukan penguapan (evaporasi). 

d. Tahapan kristalisasi, nira kental dari sari stasiun penguapan ini diuapkan 

lagi dalam suatu pan vakum, yaitu tempat dimana nira pekat hasil 

penguapan dipanaskan terus-menerus sampai mencapai kondisi lewat 

jenuh, sehingga timbul kristal gula. 
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e. Tahapan pemisahan kristal, dilakukan dengan menggunakan saringan 

yang bekerja dengan  gaya memutar (sentrifungal). Alat ini untuk 

memisahkan gula. 

f. Tahapan pengeringan, pengeringan dapat dilakukan dengan cara alami 

atau   dengan memakai udara panas kira-kira 80
0
c. 

    Mesin-mesin yang digunakan dalam tahapan-tahapan pembuatan gula di 

atas digerakan oleh tenaga yang berasal dari pembangkit listrik dan 

pembangkit tenaga uap. ( Anonim, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


