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Abstrak
Shift kerja merupakan pola waktu kerja yang diberikan kepada tenaga kerja di luar jam kerja yang secara permanen atau
sering pada jam kerja yang tidak teratur. Shift kerja malam merupakan sumber utama dari stres bagi para pekerja pabrik. Ini
disebabkan karena kurangnya waktu tidur dan terjadi gangguan irama sirkadian dalam tubuh.Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui perbedaan, rerata, dan selisih rerata kadar glukosa darah puasa antara pekerja shift pagi dengan shift malam
pada pekerja mesin manitenance di PT. Tunas Baru Lampung. Desain penelitian ini bersifat analitik komperatif dengan
pendekatan case control, dengan jumlah sampel 93 orang yang bekerja shift sebagai pekerja mesin maintenance di PT.
Tunas Baru Lampung. Teknik analisa data dilakukan secara univariat dan bivariat. Uji statistik dilakukan dengan uji
normalitas Shapiro-Wilk untuk analisis bivariat dan apabila tidak berdistribusi normal makaakan di lakukan uji Wilcoxon.
Hasil penelitian didapatkan bahwa sebesar 81 responden kadar glukosa shift malam lebih tinggi daripada kadar glukosa shift
pagi. Dari hasil analisis menunjukkan bahwaterdapat perbedaan kadar glukosa darah puasa antara shift pagi dan shift
malam (Z=-6,885; p<0,05). Dengan demikian H1 diterima yang berarti terdapat perbedaan kadar glukosa darah puasa yang
bermakna antara pekerja shift pagi dengan pekerja shift malam pada pekerja mesin maintenance di PT. Tunas Baru
Lampung.
Kata Kunci :Kadar Glukosa, Mesin Maintenance, Shift Kerja

The Difference Of Fasting Blood Glucose Levels Capillary Vessels Between
Shift Workers in The Morning and Night Shift on Maintenance Machine
Workers in PT. Tunas Baru Lampung
Abstract
Shift work is a pattern of working time granted to labor outside working hours permanently or frequently at irregular
working hours. Night shift work is a major source of stress for the factory workers. It is caused by lack of sleep and circadian
rhythm disorders occur in the body. This study aims to determine the difference, the mean, and the difference in mean
fasting blood glucose levels between morning shift workers and night shift on maitenance machine workers in PT. Tunas
BaruLampung.Design of this study was analytical comparative with case control approach, with a sample of 93 people who
work shift as a machine maintenance worker at PT. Tunas Baru Lampung. Data analysis univariate and bivariate technique.
Statistical test conducted by Shapiro Wilk normality test for the bivariate anylisis and if it is not normal distribution the
Wilcoxon test will be conducted.The results showed that of 81 respondents glucose levels night shift higher than glucose
levels in the morning shift. The result of analysis showed that there are differences in fasting blood glucose levels between
morning shift and night shift (Z = -6.885; p <0.05). Thus H1 accepted which means that there are differences in fasting blood
glucose levels were significantly between morning shift workers with night shift workers on machine maintenance worker
at PT. Tunas Baru Lampung.
Keywords: Glucose, Maintenance Machine, Shift Work.
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Pendahuluan
Shift kerja merupakan pola waktu kerja
yang diberikan kepada tenaga kerja di luar jam
kerja yang secara permanen atau sering pada
jam kerja yang tidak teratur.1 Proporsi pekerja

shift semakin
meningkat dari tahun ke
tahun,shift kerja dapat berbeda antar instansi
biasanya menggunakan tiga shift setiap hari
dengan delapan jam kerja setiap shift.2
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Jumlah penduduk usia kerja tahun 2014 di
Provinsi
Lampung
sebanyak
5.759.171
3
penduduk. Secara keseluruhan jumlah pekerja
seluruh Indonesia yang bekerja shift atau yang
bekerja dalam kurun waktu 1-9 jam sebanyak
3.191.686 orang dan pekerja sebagai tenaga
produksi, operator alat angkutan dan pekerja
kasar sebanyak 469.672 orang.
Berbagai
dampak
kesehatan
dan
keselamatan dapat muncul akibat kerja shift.
Shift kerja malam merupakan sumber utama
dari stres bagi para pekerja pabrik. Ini
disebabkan karena kurangnya waktu tidur dan
terjadi gangguan irama sirkadian dalam tubuh.5
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. Perubahan
irama sirkadian mempengaruhi kadar glukosa
darah.6 Meningkatnya kadar glukosa darah
diakibatkan oleh gangguan irama sirkadian yang
mempengaruhi reglukosasi hormon kortisol.
Hormon kortisol dalam tubuh memiliki
beberapa efek terhadap metabolisme glukosa
dalam tubuh diantaranya, Kortisol menginhibisi
penyerapan glukosa oleh otot, menginhibisi
sintesis dan sekresi insulin, dan meningkatkan
produksi glukosa oleh hepar.6
PT. Tunas Baru Lampung Tbk merupakan
salah satu perusahaan agrikultural terkemuka di
Indonesia yang berpusat di Jakarta, dan juga
terbesar di Lampung. Keterlibatan Tunas Baru
Lampung ini dalam salah satu kelompok usaha
pertanian diharapkan dapat membantu dalam
pembangunan negara. PT. Tunas Baru memiliki
4.341 pekerja secara keseluruhan dan memiliki
1.283 pekerja yang bekerja di 14 pabrikan yang
bersedia untuk bekerja dengan waktu gilir di PT.
Tunas Baru Lampung. Waktu gilir yang di
sediakan di PT. Tunas Baru Lampung, yaitu
waktu gilir pagi pukul 08.00 s/d pukul 16.00, gilir
sore pukul 16.00 s/d pukul 24.00, gilir malam
pukul 24.00 s/d pukul 08.00. Sistem gilir di PT.
Tunas Baru Lampung memakai sistem gilir
lambat dengan pergantian setiap 1 minggu.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian mengenai analisis
perbandingan kadar glukosa darah puasa antara
pekerja shift pagi dengan shift malam pada

pekerja mesin maitenance di PT. Tunas Baru
Lampung.
Metode
Penelitian ini merupakan penelitian
bersifat analitik komperatif dengan pendekatan
case control. jenis data yang digunakan pada
penelitian ini dengan menggunakan data primer.
Penelitian dilakukan di PT. Tunas Baru Lampung
atau CV. Bumi Waras Way Lunik selama 1
minggu, yaitu akhir minggu ke- 3 sampai ke-4
bulan Desember 2015. Pengambilan sampel
pada penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan teknik consecutive sampling
dengan jumlah sampel minimal sebesar 93
orang.
Kriteria inklusi penelitian ini 1) subjek
yang bersedia untuk menjadi responden
penelitian; 2) subjek adalah pekerja shift pagi
dan shift malam; 3) subjek adalah pekerja mesin
maintenance. Kriteria eksklusi penelitian ini 1)
pekerja yang memiliki riwayat penyakit diabetes
melitus; 2) pekerja sedang menjalani
pengobatan yang mempengaruhi kadar glukosa
darah, seperti pengobatan kortikosteroid dalam
jangka panjang.
Definisi operasional penelitian ini 1) shift
kerja menggunakan cara ukur berupa hasil
pengamatan dan melalui wawancara subjek
penelitian. Hasil ukur 0 : shift malam (23.0007.00); 1 : shift pagi (07.00-15.00) skala ukur
nominal; 2)Kadar gula darah menggunakan alat
ukur glukometer, dengan hasil ukur dalam
satuan mg/dL dengan sekala ukur numerik.
Prosedur penelitian apabila pasien
memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi maka
pasien akan menjadi sampel dan akan dicek
kadar gula darah dengan minimal puasa 8 jam
setelah makan. Untuk shift pagi akan dilakukan
pengecekan kadar gula darah pukul 16.00 sore.
Untuk pekerja shift malam akan dilakukan
pengecekan kadar gula darah pada pukul 08.00
pagi.
Analisis
penelitian
uji
bivariat
menggunakan uji t-test berpasangan apabila
data terdistribusi normal. Apabila data tidak
terdistribusi tidak normal makan digunakan uji
Wilcoxon.7
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Hasil
Penelitian ini dilakukan dengan pengisian
lembar observasi dan pemeriksaan kadar
glukosa darah puasa pada waktu minimal 8 jam
setelah makan. Pada tabel 1 didapatkan
karakteristik hasil penelitian pada pekerja.
Kadar glukosa darah puasa pekerja shift
pagi terendah adalah 54 mg/dL dan tertinggi
adalah 195 mg/dL dengan rerata glukosa darah
puasa adalah 95,92 mg/dL. Kadar glukosa darah
puasa pekrja shift malam terendah adalah 84
mg/dL dan tertinggi adalah 192 mg/dL dengan
rerata glukosa darah puasa adalah 120,48
mg/dL. Selisih rata-rata dari kadar glukosa darah
puasa pekerja shift pagi dengan pekerja shift
malam pada pekerja mesin maintenance di PT.
Tunas Baru Lampung adalah sebesar 24,56
mg/dL lebih tinggi pada pekerja shift malam.
Tabel 1. Responden Pekerja Mesin
maintenance di PT. Tunas Baru Lampung
Karakteristik
Mean ± Modus
Rentang
SD
(minmax)
Glukosa darah 95,52 ± 89,00
54,00 –
puasa pekerja 27,39
195,00
shift
pagi
(mg/dL)
Glukosa darah 120,48 ± 98,00
84,00 –
puasa pekerja 27,48
192,00
shift
malam
(mg/dL)

Analisis menggunakan wilcoxon signed
rank test untuk mengetahui perbedaan rerata
kadar glukosa darah puasa antara pekerja shift
pagi dengan pekerja shift malam pada pekerja
mesin maintenance di PT. Tunas Baru Lampung
dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test
Negative Positive
P
rank
rank
Kadar glukosa
darah puasa
12
81
0,000
shift pagi - shift
malam

Hasil analisis diperoleh negative ranks
sebesar 12 yang menunjukkan bahwa terdapat
12 responden dengan kadar glukosa darah
puasa kelompok shift malam lebih rendah

daripada shift pagi. Sedangkan positive ranks
sebesar 81 yang menunjukkan bahwa terdapat
81 responden dengan kadar glukosa darah shift
malam lebih tinggi daripada shift pagi.
Hasil analisis menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan kadar glukosa darah puasa
antara shift pagi dan shift malam (Z=-6,885;
p<0,05). Dengan demikian H1 diterima yang
berarti terdapat perbedaan kadar glukosa darah
puasa yang bermakna antara pekerja shift pagi
dengan pekerja shift malam pada pekerja mesin
maintenance di PT. Tunas Baru Lampung.
Pembahasan
Kadar glukosa darah yang normal pada
pagi hari setelah malam sebelumnya
berpuasaadalah
70-110
mg/dL
darah,
8
sedangkan pada penelitian ini rerata glukosa
darah pekerja shift malam yang diukur pada
pagi hari adalah 120,48 mg/dL. Rerata glukosa
darah pekerja shift malam ini lebih tinggi
daripada kadar glukosa darah yang normal pada
pagi hari setelah berpuasa pada malam
sebelumnya.
Kadar glukosa pekerja shift lebih tinggi
dibandingkan pekerja yang non-shift dan
terbukti bahwa adanya peningkatan kadar
glukosa darah pada pekerja shift.9Penelitian lain
memberikan hasil yang bermakna antara
pekerja shift dengan kadar glukosa dalam darah
dimana peningkatan kadar glukosa darah pada
pekerja shift sejalan dengan teori-teori yang
menjelaskan peningkatan kadar glukosa darah
pada pekerja shift.10
Dari hasil uji statistik didapatkan bahwa
rerata kadar glukosa darah puasa pekerja shift
pagi dan shift malam memiliki perbedaan yang
bermakna secara statistik. Hal ini sesuai dengan
penelitian yang meberikan hasil pada pekerja
shift dan non-shift di Universitas Lampung
bahwa terdapat perbedaan kadar gula darah
puasa antara pekerja shift dan non-shift yang
bermakna.10
Semua fungsi tubuh berada dalam
keadaan siap digunakan pada siang hari
sedangkan pada malam hari adalah waktu untuk
istirahat dan pemulihan sumber energi.11Sekresi
melatonin mulai meningkat pada malam hari,
sekitar 2 jam sebelum jam tidur normal,
kemudian terus meningkat selama malam hari
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dan mencapai puncak antarapukul 02.00-04.00
pagi. Setelah itu, sekresi melatonin akan
menurun pada pagi hari dan mencapai level
yang sangat rendah pada siang hari.6Pada
penelitian yang dilakukan oleh di Amerika
Serikat12 peningkatan kadar kortisol pada malam
hari akan mengganggu aktivitas insulin, sehingga
penyerapan glukosa oleh otot menurun.
Meningkatnya kadar glukosa darah pada malam
hari dapat diakibatkan oleh gangguan irama
sirkadian yang mempengaruhi regulasi hormon
kortisol. Hormon kortisol dalam tubuh memiliki
beberapa efek terhadap metabolisme glukosa
dalam tubuh diantaranya, kortisol menginhibisi
penyerapan glukosa oleh otot, menginhibisi
sintesis dan sekresi insulin, dan meningkatkan
produksi glukosa oleh hepar. Sehingga asam
amino, laktat, dan piruvat diubah di hati
menjadi glukosa (glukoneogenesis) yang
akhirnya menaikkan kadar glukosa darah.5
Glukagon meningkatkan kadar glukosa
darah dengan cara mengkonversi glikogen di
hati menjadi glukosa, sehingga glukosa darah
menjadi naik.13Tidur biasanya terkait dengan
puasa dan biasanya pada malam hari
mengakibatkan penurunan pada leptin, glukosa,
dan insulin, sedangkan terjaga terkait dengan
asupan makanan dan siang hari menghasilkan
peningkatan leptin.14
Peningkatan resiko diabetes pada
beberapa penelitian dihubungkan dengan
ketidakmampuan toleransi glukosa pada pekerja
shift dengan peningkatan resistensi insulin pada
malam hari dan prevalensi diabetes melitus
tipe-2 berhubungan dengan rotasi kerja shift
yang telah bekerja selama bertahun –
tahun.15Kualitas tidur dapat memprediksi resiko
perkembangan diabetes yang termasuk kualitas
dan durasi tidur. Tidur dapat memiliki efek
modulator terhadap kontrol glikemik melalui
hormonal, sehingga gangguan tidur merupakan
suatu faktor yang dapat meningkatkan kadar
glukosa darah.16
Simpulan
Selisih rata-rata kadar glukosa darah
puasa pekerja shift pagi dengan pekerja shift
malam pada pekerja mesin maintenance di PT.
Tunas Baru Lampung adalah 24,56 mg/dL lebih
tinggi pada pekerja shift malam. Hasil

menunjukkan terdapat perbedaan bermakna
rerata kadar glukosa darah puasa antara pekerja
shift pagi dengan pekerja shift malam.
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