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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Sekarang ini sudah banyak terdapat berbagai macam jenis pekerjaan yang 

dihasilkan oleh suatu perusahaan, yang mana perusahaan tersebut bersaing untuk 

mendapatkan hasil yang memuaskan konsumen, karena adanya target yang harus 

dicapai maka perusahaan – perusahaan itu membutuhkan karyawan yang 

mempunyai bakat yang sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang di miliki atau 

yang sudah di tetapkan sebagai kriteria yang akan di rekrut oleh perusahaan dan 

juga membutuhkan lebih banyak karyawan yang dibutuhkan untuk bisa cepat 

menyelesaikan suatu produknya, jika dilakukan secara terus menerus akan 

mendapatkan penghematan yang produktif (Kussriyanto, 1993). Maka dari pada 

itu dalam pekerjaan yang membutuhkan hasil yang memuaskan dan tepat pada 

waktunya perusahaan menerapkan sistem kerja bergilir (shift) selama 24 jam 

secara beraturan setiap hari untuk bisa meningkatkan produktivitas. Tidak hanya 

perusahaan saja yang membutuhkan waktu 24 jam bekerja, seperti halnya pada 

bidang transportasi, misalnya dalam dunia penerbangan diperlukan operator yang 

dapat mengawasi radar secara bergiliran selama 24 jam. Dan juga rumah sakit 

yang harus selalu siap ketika dibutuhkan, demikian pula dinas kebakaran dan 

polisi. Tak jarang jika para pekerja mau melakukannya, karena mereka ingin 

memenuhi kebutuhan sehari – hari. 

Menurut Riggio (1998) dalam penelitian Susetiadi alasan perusahaan 

menggunakan shift adalah a. banyak perusahaan berorientasi bahwa perusahaan 

harus beroperasi sepanjang waktu untuk dapat memenuhi barang atau jasa yang 

mereka hasilkan, hal ini memerlukan 3 jam waktu bekerja; b. beberapa jadwal 

kerja yang fleksibel memiliki kemajuan dalam usaha untuk mendorong para 

karyawan dalam mengontrol perencanaan dan waktu dalam kehidupan sehari hari 

mereka bekerja. Pada dasarnya shift kerja di perusahaan dilakukan untuk 

mendapatkan tingkat produktifitas tinggi. Dan menurut Glueck (1982) dalam 

Winarsunu menyatakan adanya beberapa alasan mengapa suatau organisasi atau
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perusahaan menggunakan jadwal kerja (shift), yaitu: a. kemajuan teknologi, pada 

proses industri yang berkesinambungan seperti pada perusahaan minyak, kimia 

dimana mesin – mesin tidak dapat sewaktu – waktu dihentikan tanpa 

menimbulkan kerugian biaya; b. alasan ekonomi, biaya peralatan yang harus 

dikeluarkan, jika hanya satu shift mungkin terlalu mahal; c. permintaan pasar, 

yaitu terdapat peningkatan permintaan produk tertentu sehingga dibutuhkan lebih 

dari satu shift. Dalam hal ini pembagian shift kerja dibagi menjadi beberapa, ada 

yang 2 shift dan ada yang 3, seperti yang dikatakan oleh Kroemer (1994) bahwa 

menerangkan shift kerja berarti hadir pada suatu tempat kerja yang sama secara 

regular pada waktu yang sama (yang disebut shift kerja kontinyu) atau dengan 

waktu yang berbeda – beda (rotasi). Selama bekerja 24 jam itu di bagi menjadi 2 

shift masing-masing 10 jam siang dan malam, dan ada pula yang dibagi menjadi 

3 shift yaitu pagi, siang dan malam masing-masing 8 jam.  

Pekerjaan shift adalah pola waktu kerja yang diberikan pada tenaga kerja 

untuk mengerjakan sesuatu oleh perusahaan dan biasanya dibagi atas kerja pagi, 

sore dan malam. Jadwal shift kerja yang berlaku sangat bervariasi. Biasanya 

adalah shift kerja 8 jam atau 12 jam dalam sehari (Mardi, 2008). 

Bekerja pada malam hari akan mengganggu sistem tubuh pada manusia, 

terganggunya sistem tubuh manusia disebut dengan circadian rhythms. Circadian 

adalah perubahan fungsi – fungsi tubuh pada diri manusia yang terjadi dalam satu 

hari. Karena perubahan fungsi – fungsi tubuh tersebut mengikuti satu ritme 

tertentu, sehingga perubahan waktu selama 24 jam pada tubuh akan mengalami 

gangguan (Tayyari dan Smith, 1997).  

Seseorang atau pegawai yang melakukan shift pagi akan bekerja dengan 

optimal karena pola tidur dan kehidupannya masih berjalan dengan normal, 

mereka merasa segar setelah istirahat yang cukup pada malam harinya, 

sedangkan pekerja shift malam dengan situasi dan kondisi yang tidak semestinya 

seseorang melakukan pekerjaan, hal itu yang mengakibatkan ketika bekerja pada 

malam hari pekerja merasa mengantuk dan yang dilakukan tidak bisa maksimal. 
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Bukan itu saja, ketika mereka bekerja pada shift malam maka kehidupan sehari – 

hari dan pola tidurnya tidak normal seperti orang – orang pada umumnya. 

Pekerja pada sore hari hampir sama dengan pekerja pada pagi hari seperti 

penelitian Monk dan Tepas (1985), dimana pola tidur, makan dan kehidupan 

sehari – hari hampir sama dengan orang yang bekerja pada pagi hari namun yang 

membedakannya adalah situasi dimana seseorang bisa melakukan aktivitas yang 

lain sebelum berangkat bekerja dan setelah pulang kerja bisa langsung 

beristirahat. Pekerja yang mendapatkan shift malam, melakukan aktivitas yang 

lain sebelum berangkat untuk bekerja tetapi dengan pola tidur yang berbeda 

cenderung beraktivitas sedikit bahkan terkadang malas untuk melakukan apa – 

apa karena mereka membutuhkan tidur yang cukup di bandingkan dengan 

seseorang yang bekerja pada sore hari. Sehingga tidak adanya kesamaan atara 

kehidupan sehari – hari saat bekerja pada pagi dan malam hari maka dampak 

yang mereka dapat juga akan berbeda. 

Bekerja pada malam hari, membuat semua fungsi tubuh akan menurun 

sehingga akan menimbulkan rasa kantuk. Hal ini didukung oleh kondisi alam 

seperti adanya siang dan malam. Kondisi tubuh yang sudah terpola ini tentunya 

sulit untuk diubah. Oleh karena itu apabila tubuh dituntut untuk bekerja pada 

malam hari, tentunya perlu penyesuaian dan pengaturan jadwal kerja yang tepat 

sehingga para pekerja tetap dapat berprestasi secara optimal (Grandjean, 1993). 

Menurut Monk dan Folkard (1983) ada tiga faktor yang harus baik keadaanya 

agar dapat berhasil menghadapi kerja shift: tidur, kehidupan sosial dan keluarga, 

dan ritme circadian. Faktor – faktor tersebut saling berkaitan, sehingga jika salah 

satu tidak terlaksana maka dapat membatalkan efek positif dari keberhasilan yang 

telah di capai dengan kedua faktor lain. 

Penggunaan sistem kerja gilir (shift kerja) bagi karyawan bisa 

meningkatkan pendapatan, memberikan lingkungan kerja yang sepi, atau bagi 

pasangan yang keduanya bekerja, mereka dapat bergantian menjaga anak – anak 

mereka (Saskatchewan labour, 2001). Adanya pembagian shift tidak hanya 

menguntungkan bagi pihak perusahaan atau lembaga karena bisa mencapai target 
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sehingga produktivitas dalam perusahaan tersebut meningkat, tetapi dampak 

sistem shift membuat perusahaan juga rugi karena pegawai yang bekerja pada 

malam hari mempunyai masalah kesehatan sehingga peningkatan ketidak hadiran 

(absenteeism) para pekerja tinggi dan beresiko terjadinya kecelakaan kerja 

(Rogers, Roberts, & Dawson, 1997). 

Penelitian menunjukkan bahwa kerja shift merupakan sumber utama dari 

stress bagi para pekerja pabrik (Monk & Tepas, 1985). Para pekerja shift malam 

lebih sering mengeluh tentang kelelahan dan gangguan perut dari pada shift para 

pekerja pagi atau siang dan dampak pekerja shift terhadap kebiasaan makan yang 

mungkin menyebabkan gangguan – gangguan perut. 

Di jelaskan juga dalam sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Wiley – 

Blackwell atas nama Asosiasi Amerika dan Masyrakat Neorologis. Bahwa shift 

kerja pada malam hari meningkatkan banyak resiko, seperti penyakit 

kardiovaskular, gangguan tiroid, kanker dan gangguan sirkadian. Gangguan 

sirkadian ini diyakini mengganggu sekresi dan meningkatkan respon inflamasi. 

Gangguan dalam inflamasi berpengaruh sangat penting dalam lingkungan, 

sehingga memiliki resiko kurang tidur pada penderita.  

Jika seseorang dibandingkan saat bekerja shift malam dengan orang yang 

bekerja pada shift pagi maka akan menimbulkan perbedaan yang cukup jelas, 

yang mana perbedaan itu terlihat karena pada shift malam, tidur mereka akan 

berubah pada awalnya normal (malam hari) menjadi tidak normal, maksudnya 

ialah orang yang bekerja pada shift malam akan beristirahat atau tidur pada pagi 

hari sehingga tidur malam bagi para pekerja yang mendapatkan shift malam itu 

adalah di pagi hari, karena adanya perubahan tersebut menimbulkan kurangnya 

istirahat pada pekerja dengan jam kerja malam. Hal ini disebabkan saat tidur pada 

pagi hari mereka akan terganggu dengan aktifitas orang – orang disekitarnya 

ataupun keluarganya. Sehingga di saat malam hari bekerja hasil yang di dapat 

tidak maksimal karena dia akan lelah atau kecapean dan akan menimbulkan 

berkurang vigilance. 
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Vigilance sendiri biasanya juga disebut dengan kata kewaspadaan karena 

banyak penelitian yang menggunakan kata kewaspadaan dalam penelitian mereka 

dan juga tidak sedikit pula yang menggunakan istilah vigilance, peneliti sekarang 

menggunakan kata vigilance yang mana artinya proses kesiapsiagaan yang 

dilengkapi dengan berbagai macam informasi dan adanya respon yang cepat 

untuk mengatasi masalah yang terjadi (Nurmianto, 1996).  

Dalam penelitian efek performansi Bjerner dkk (2008) mengobservasi 

kesalahan yang lebih tinggi secara bermakna dilakukan oleh pembaca materan di 

perusahaan gas pada shift malam. Monk dan Embrey menyatakan bahwa 

kebanyakan dari efek ini akibat kurangnya vigilance pekerja pada waktu shift 

malam. 

Kurang tidur karena menjalankan shift malam bisa mengakibatkan  

kelelahan yang menimbulkan menurunnya vigilance (kewaspadaan) dan bisa 

menimbulkan kecelakaan pada pekerja, sehingga merugikan bagi pihak 

perusahaan karena produktivitas yang dihasilkan juga tidak memenuhi standart 

yang di inginkan. Anastasi (1989) menjelaskan bahwa seseorang yang terserang 

rasa lelah akan mengalami suatu keadaan dimana perhatiannya berkurang dan 

ketidakajegan dalam melaksanakan pekerjaan yang nantinya akan berakibat pada 

tingkat kesalahan dan kerusakan serta menjurus kearah kecelakaan kerja. 

Adnan (2002) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kinerja menurun 

selama kerja shift malam yang diakibatkan oleh efek fisiologis dan efek 

psikososial. Kinerja dapat mengakibatkan kemampuan mental menurun yang 

berpengaruh terhadap perilaku vigilance pekerjaan seperti kualitas kendali dan 

pemantauan. Survei pengaruh shift kerja terhadap kesehatan dan keselamatan 

kerja yang dilakukan Smith dkk, melaporkan bahwa frekuensi kecelakaan paling 

tinggi terjadi pada akhir rotasi shift kerja (malam) dengan rata-rata jumlah 

kecelakaan 0,69% per tenaga kerja. 

Seperti halnya dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Endah 

Sriwahyuni (2003) pada sebuah rumas sakit “x” di Jakarta mengenai penurunan 

vigilance perawat dengan kerja bergilir (shift), di dapat informasi mengenai 
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faktor dari dampak kerja pada shift terutama pada malam hari adalah gangguan 

circadian ritme yang menyebabkan gangguan pada pola tidur, kekurangan tidur 

dan kelelahan yang berakibat terjadinya penurunan vigilance. Karena terdapat 

kesalahan pemberian obat ketika perawat mendapatkan shift malam. 

Hasil penelitian dengan ukuran performansi percent correct dan RTCA 

(Reaction Time for Correct Answer) menunjukkan terdapat penurunan tingkat 

vigilance (kewaspadaan) operator terutama pada shift malam, namun dari data 

yang diperoleh menunjukkan  dengan masa kerja yang lama  maka lebih cepat 

berfikir dan  ketepatan dalam menjawab soal menurun. Secara umum tingkat 

kewaspadaan responden pria lebih baik pada jenis soal simultaneous task 

(pekerjaan yang membutuhkan ketelitian) dibandingkan pada successive task 

(pekerjaan yang membutuhkan daya ingat). Faktor shift secara signifikan sangat 

mempengaruhi tingkat vigilance. Karena itu manusia diatur untuk bekerja pada 

pagi hari sampai sore dan istirihat pada malam hari untuk bisa mengembalikan 

daya tubuh, karena semua manusia ketika malam hari mereka tidur tetapi ketika 

ada manusia yang berbeda pola hidupnya seperti terkena shift malam untuk 

bekerja pola hidupnya tidak akan teratur seperti orang – orang yang bekerja pada 

pagi hari. Banyak jadwal kerja pagi dan malam hari di berikan dengan sistem 

rotasi, akibatnya ritme sirkadian jarang memiliki kesempatan untuk 

menyingkronkan kembali ritmenya (Carole W & Carol T, 2007:154). 

Pada dasarnya sekarang ini pekerja tidak seharusnya dituntut untuk 

bekerja pada malam hari karena tidak sesuai dengan kehidupan sehari - harinya, 

dan sebenarnya manusia itu dilahirkan untuk menjadi makhluk siang hari, artinya 

manusia bangun dan beraktifitas pada siang hari, dan tidur atau beristirahat pada 

malam hari. Hal tersebut diperkuat oleh Al-Quran. Yang mana didalam Al-Quran 

dijelaskan dalam surat An Naba’ (ayat 8-10) yang artinya, dan kami jadikan 

tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami 

jadikan siang untuk mencari penghidupan. 

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa shift kerja mempunyai dampak 

terutama pada pekerja shift malam, yang salah satunya mengakibatkan 
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kecelakaan kerja akibat kelelahan saat bekerja sehingga berdampak kemenurunya 

vigilance. Sehingga peneliti ingin meneliti apakah ada perbedaan vigilance 

antara shift pagi dengan shift malam, dengan menggunakan metode 

eksperimen.  

B. Rumusan Masalah  

Apakah ada perbedaan vigilance antara shift pagi dengan shift malam.  

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah ada perbedaan vigilance antara shift pagi dengan 

shift malam. 

D. Manfaat Peneliti  

1. Praktis  

Perusahaan juga bisa mengatur waktu para karyawan yang sesuai agar 

kehidupan sehari – hari karyawan bisa teratur dan hasil yang diberikan pada 

perusahaan bisa optimal. Dan juga untuk mengantisipasi adanya kecelakaan 

akibat vigilance ketika bekerja. 

2. Teoritis 

Untuk menambah atau mengembangkan konsep – konsep teori yang 

mendukung dalam perkembangan psikologi industri dan organisasi. 

 


