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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan sektor jasa transportasi baik darat, laut, atau udara pada saat       

ini sangat tinggi. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), Jawa Timur merupakan 

salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah 

Jawa Barat. Karena padatnya penduduk, semakin banyaknya kebutuhan serta 

berbagai aktivitas yang dilakukan manusia seperti melakukan pekerjaan, sekolah, 

pariwisata maupun aktivitas lain. Keadaan seperti ini menyebabkan semakin 

ketatnya persaingan antar moda transportasi baik darat, laut, dan udara dalam 

memberikan layanan yang terbaik untuk mendapatkan penumpang.  

(Abbas Salim, 2013) 

Transportasi dibagi menjadi dua yaitu transportasi umum dan pribadi dan 

jenis alat transportasi yaitu darat, laut dan udara. Transportasi darat merupakan 

salah satu jenis alat transportasi yang diberi perhatian khusus oleh pemerintah dan 

pengguna jasa transportasi karena transportasi darat masih menjadi primadona 

bagi sebagian besar masyarakat di Jawa Timur. Ada beberapa jenis alternatif  

pengguna transportasi darat seperti bus, kereta api, travel, mobil angkutan umum 

atau taxi dan becak. (Rahma, Siti 2014). 

Salah satu sarana transportasi yang masih banyak digunakan masyarakat 

adalah bus karena menyediakan alternatif jurusan serta tujuan yang berbeda-beda. 

Alasan lainnya adalah karena bus lebih ekonomis dibandingkan dengan alat 

transportasi darat lain dan memiliki fleksibilitas sehingga masyarakat bisa 

memilih waktu kapan saja untuk bepergian. Semakin meningkatnya jumlah 

masyarakat yang menggunakan transportasi bus, maka semakin memperbanyak 

Perusahaan Otobus (PO) Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) diberbagai kota di 

Indonesia. Menurut Kepmen No 35 Tahun 2003 dalam Furqon (2014) Bus Antar 

Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah salah satu angkutan bus untuk mengangkut 
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dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu 

daerah provinsi.  

Bojonegoro merupakan daerah perkotaan dimana setiap jalurnya dilewati 

transportasi umum. Jurusan dengan banyaknya peminat dari masyarakat adalah 

trayek Bojonegoro-Osowilangun. Angkutan umum Bus Antar Kota Dalam 

Provinsi (AKDP) dengan trayek Bojonegoro – Osowilangun  antara lain Dali Mas, 

Dali Jaya Mandiri, Putra Mas, Bintang Mas, Dali Prima, Margo Djoyo, Moedah, 

Rajawali Indah, dan Widji. Jarak tempuh dari terminal Rajekwesi Bojonegoro ke 

Terminal Osowilangun kurang lebih 99 Km dan memakan waktu 3 jam 

tergantung dengan kondisi kepadatan lalu lintas. Kabupaten Lamongan 

merupakan salah satu rute yang dilewati bus yang sering terjadi kemacetan, 

karena Lamongan merupakan jalur pantura. Kemacetan yang panjang berdampak 

pada penurunan kewaspadaan dan timbulnya risiko kecelakaan. Berdasarkan data 

Porles Kabupaten Bojonegoro jumlah korban kecelakaan lalu lintas (laka lintas) 

yang melibatkan bus menyebutkan bahwa selama periode tahun 2014 – 2018 

terdapat 4.224 kejadian dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 628 

korban, 161 korban luka berat, dan 7.638 korban mengalami luka ringan. Dari 40 

kasus kecelakaan yang melibatkan bus trayek Bojonegoro – Osowilangun, tujuh 

diantaranya adalah kecelakaan Bus XYZ. Menurut Karim sebagai Kepala Laka 

Lantas Kabupaten Bojonegoro menyebutkan bahwa penyebab dari kecelakaan bus 

70% karena faktor manusia, serta 30% karena faktor cuaca, kondisi jalan, kondisi 

bus dan kemacetan. Kelelahan terindikasi sebagai salah satu faktor manusia, 

sehingga dirasa perlu untuk melakukan kajian mengenai kelelahan kerja pada 

pengemudi bus Bojonegoro. (Astuti, 2014) 

Pada dasarnya kelelahan menunjukkan keadaan tubuh fisik dan mental 

yang berbeda, tetapi semuanya berakibat kepada penurunan daya kerja dan 

berkurangnya ketahanan tubuh untuk bekerja (Suma’mur, 2009). Kelelahan 

merupakan masalah yang harus mendapat perhatian khusus dalam semua jenis 

pekerjaan baik formal maupun informal karena menurut WHO (Word Health 

Organization) dalam model kesehatan dan dibuat sampai tahun 2020 meramalkan 

bahwa gangguan psikis berupa perasaan lelah yang berat dan berujung pada 
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depresi akan menjadi pembunuh nomor dua setelah penyakit jantung (Permatasari 

dkk, 2017). Berdasarkan data dari Internasional Labour Office) (ILO) diseluruh 

dunia juga telah diketahui bahwa kelelahan yang terjadi pada seseorang menjadi 

salah satu faktor utama yang berkontribusi dalam terjadinya suatu kecelakaan 

pada sektor transportasi. Hal tersebut didukung dengan data yang didapat dari ILO 

pada tahun 2010 yang menyebutkan bahwa hampir setiap tahun sebanyak dua juta 

pekerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja yang disebabkan oleh faktor 

kelelahan. Penelitian tersebut menyatakan dari 58,115 sampel, 32,8% diantaranya 

atau sekitar 18,828 sampel menderita kelelahan. 

Bagi pengemudi gejala kelelahan muncul setelah menempuh perjalanan 

panjang yang disebabkan banyaknya gerakan yang sifatnya monoton dan dituntut 

selalu berkonsentrasi dalam mengendalikan kendaraan. Apabila keadaan tersebut 

berlanjut, maka pada suatu saat akan mengurangi kesiagaan pengemudi dan 

akibatnya membahayakan dirinya maupun sesama pengguna jalan dan orang 

sekitarnya (Santoso dalam Syahlefi, 2014). Terjadinya kelelahan pada pengemudi 

akan mengalami awal penurunan kewaspadaan di mana gejala yang sering 

dirasakan ialah mengantuk (drowsy) dan tahap selanjutnya terjadi penurunan 

perhatian (kewaspadaan) sehingga mengemudikan kendaraan tidak terkontrol 

(gazing vacantly at one unspecified point) (Hattori dalam Syahlefi, 2014). 

Sifat kelelahan bagi setiap orang adalah subjektif karena dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Kelelahan dapat disebabkan oleh faktor internal seperti usia, 

massa kerja, status gizi, kondisi fisik/ kesehatan dan faktor internal seperti durasi 

kerja, pencahayaan, suhu, waktu istirahat dan kualitas tidur. Suma’mur dalam 

buku Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja menyatakan bahwa, akar masalah 

kelelahan kerja mental dan fisik, antara lain keadaan lingkungan yang berbeda 

dari estimasi semula, tidak jelasnya tanggung jawab, kekhawatiran yang 

mendalam dan konflik batin serta kondisi sakit yang diderita oleh tenaga kerja. 

Pengaruh dari keadaan tersebut dapat mengakibatkan kelelahan fisik maupun 

mental. Durasi mengemudi juga menjadi salah satu faktor utama yang dapat 

mengakibatkan kelelahan pada pengemudi karena sering kali para pengemudi 

bekerja melebihi jam kerja yang sudah ditetapkan. Faktor lingkungan seperti iklim 
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kerja, dan pencahayaan juga menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan 

kelelahan (Tarwaka, 2004). 

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Martanto (2019) yang berjudul 

“Analisis Faktor Penyebab Risiko Kelelahan Pada Pengemudi Truk PT. Semen 

Indonesia Distributor” menggunakan metode semukuantitatif dengan 

mengidentifikasi kelelahan yang terjadi serta mengklarifikasi faktor-faktor yang 

dapat memicu terjadinya kelelahan pada pengemudi dan penentuan skala dampak 

pada setiap faktor penyebab utama kelelahan yang didapatkan dari kuesioner 

kepada pengemudi truk. Berdasarkan penelitian terdahulu dengan topik yang sama 

oleh Meutia Reza Syahlevi, dkk (2014) dengan judul “Faktor-Faktor yang 

Berhubungan dengan Kelelahan Pengemudi Bus di CV. Makmur-Medan Tahun 

2014”. Penelitian ini bersifat survey analitik dengan menggunakan desain Cross 

Sectional menggunakan data primer (kuesioner) Independent. 

Demikian pula yang dilakukan penelitian terdahulu oleh Sipahutar (2018) 

dengan judul “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kelelahan Kerja Pada 

Supir PT Palapa Travel Center Medan-Tarutung” menggunakan metode penelitian 

Cross Sectional atau potong lintang yang bertujuan untuk melihat hubungan 

antara faktor-faktor risiko dengan efek melalui wawancara dan pengumpulan data 

pada waktu yang bersamaan. Hubungan antara variabel dihitung dengan uji 

univariat dan uji bivariat menggunakan software SPSS. Uji univariat digunakan 

untuk menjelaskan karakteristik setiap variabel penelitian berupa frekuensi dan 

persentase daari setiap variabel, sedangkan uji bivariat merupakan analisis 

lanjutan yang dilakukan untuk melihat hubungan antara dua variabel. 

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa kelelahan 

berujung menyebabkan penurunan kualitas kerja dan konsentrasi. Oleh karena itu 

diperlukan studi pengukuran kelelahan serta faktor risiko yang berhubungan 

dengan kelelahan pada pengemudi Bus XYZ. Penelitian ini akan menggunakan 

analisis risiko semikuantitatif dengan menggunakan metode penelitian cross 

sectional atau potong lintang yang mana hanya dilakukan dalam satu waktu 

tertentu yang bertujuan untuk melihat hubungan antara faktor-faktor risiko dengan 
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efek melalui wawancara dan pengumpulan data sekaligus pada waktu yang 

bersamaan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, didapatkan rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana hasil analisis tingkat risiko kelelahan pada pengemudi Bus 

XYZ trayek Bojonegoro-Osowilangun? 

2. Faktor apa saja yang berhubungan dengan kelelahan pada pengemudi Bus 

PO. XYZ trayek Bojonegoro-Osowilangun? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, didapatkan tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui hasil analisis risiko kelelahan pada Bus XYZ trayek 

Bojonegoro-Osowilangun. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kelelahan kerja 

pada pengemudi Bus PO.  XYZ trayek Bojonegoro - Osowilangun. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti 

Manfaat dari penelitian ini adalah bisa mengaplikasikan ilmu K3 

(Keselamatan dan Kesehatan Kerja), khususnya mengenai kelelahan kerja pada 

pengemudi Bus XYZ trayek Bojonegoro - Osowilangun. 
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1.4.2 Manfaat Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi penelitian lebih lanjut dan 

dikembangkan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja khususnya mengenai 

kelelahan kerja pada pengemudi. 

1.4.3 Bagi PT. XYZ 

Dapat mendapatkan informasi mengenai tingkat kelelahan pada 

pengemudi bus dan sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam melakukan 

tindakan pencegahan dan pengendalian kelelahan akibat kerja. 

1.5 Batasan Penelitian 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pengemudi Bus XYZ trayek 

Bojonegoro – Osowilangun. 

2. Pengambilan data diperoleh dengan melakukan wawancara dan kuesioner 

kepada pengemudi Bus  XYZ tahun 2020 via telepon. 

3. Objek penelitian berfokus pada variabel usia, massa kerja, status gizi, 

durasi mengemudi, pencahayaan, suhu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


