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MODUL	V	

FISIOLOGI	DAN	PSIKOLOGI	KERJA	

	

5.1.	 TUJUAN	PRAKTIKUM	 	

5.1.1.	 Tujuan	Umum	
a Praktikan	mampu	memahami	dan	melakukan	pengukuran	beban	kerja	fisiologis	

dan	psikologis	operator	
b Memahami	 bahwa	 perbedaan	 beban	 kerja/cara	 kerja	 dapat	 berpengaruh	

terhadap	aspek	fisiologi	manusia.	
c Menentukan	besar	beban	kerja,	berdasarkan	kriteria	fisiologi	
d Mampu	 menghitung	 beban	 kerja	 mental	 operator	 secara	 subyektif	 dengan	

menggunakan	NASA-TLX	
e Merancang	system	kerja	dengan	memanfaatkan	hasil	pengukuran	kerja	dengan	

metode	fisiologi.	
f Mampu	 memberikan	 rekomendasi	 berdasarkan	 hasil	 analisa	 berdasarkan	

beban	fisik	dan	beban	mental	
	
5.1.2.	 Tujuan	Khusus	
	 Dalam	praktikum	ini	diharapkan	praktikan	mampu	:	

a. Melakukan	 pengukuran	 beban	 kerja	 fisiologis	 dengan	 metode	 pengukuran	
denyut	nadi	dan	%CVL.	

b. Mampu	menghitung	 besar	 energi	 yang	 dikeluarkan	 (energy	 expenditure)	 pada	
suatu	pekerjaan	tertentu	berdasarkan	intensitas	denyut	jantung	(heart	rate).	

c. Mampu	 menginterpretasikan	 dan	 menganalisa	 skor	 perhitungan	 beban	 kerja	
mental	pada	pekerjaan	tertentu	

d. Mampu	mennetukan	waktu	 istirahat	yang	 ideal	berdasarkan	besar	energi	yang	
dikeluarkan	ketika	bekerja.	

	
5.2.	 LANDASAN	TEORI	
5.2.1	 Beban	Kerja	Fisik	
	 Kerja	fisik	merupakan	kerja	yang	memerlukan	energi	fisik	otot	manusia	sebagai	
sumber	tenaganya	(power).	Dimana	ditunjukkan	pada	gambar	dibawah	ini:	
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kerja	 fisik	 akan	 mengakibatkan	 beberapa	 perubahan	 fungsi	 pada	 alat-alat	 tubuh,	
oleh	 karena	 itu	 beban	 kerja	 fisik	 dapat	 diukur	 melalui	 perubahan	 fungsi	 pada	 alat-alat	
tubuh.	Perubahan	tersebut	diantaranya	adalah	sebagai	berikut	:	

1. Konsumsi	Oksigen	 	 	 4.	Temperatur	tubuh	
2. Denyut	Jantung		 	 	 5.	Konsentrasi	asam	laktat	dalam	darah	
3. Peredaran	udara	dalam	paru-paru	 6.	Tingkat	penguapan	

	
Fisiologi	 kerja	 adalah	 ilmu	 yang	 mempelajari	 fungsi/faal	 tubuh	 manusiapada	 saat	

bekerja.Fisiologi	 kerja	 merupakan	 dasar	 berkembangnya	 ergonomi.	 Dapat	 dikatakan	 juga	
fisiologi	 kerja	 adalah	 fokus	 dengan	 respon	 tubuh	 terhadapkebutuhan	 metabolisme	 pada	
saat	 kerja	 dengan	mengukur	 aktivitas	 daricardiovaskular	 respiratory	 dan	 sistem	otot	 pada	
saat	kerja	kita	bisa	memperoleh	informasi	untuk	mencegah	kelelahan.	Dengan	diketahuinya	
fisiologi	 kerja,	 diharapkan	 mampu	 meringankanbeban	 kerja	 seorang	 pekerja	 dan	
meningkatkan	 produktivitas	 kerja.	 Pengetahuan	 dasar	 mengenai	 fisiologi	 kerja	
memungkinkan	untuk	dapatdievaluasi	suatu	sistem	kerja	secara	efektif.	Diupayakan	evaluasi	
kerja	 semaksimal	 mungkin	 bersifat	 objektif	 dan	 kuantitatif.	 Penilaian	 secara	 kualitatif	
misalnya	 adanya	 kelelahan	 kerja,	 hal	 ini	 memerlukan	 analisis	 lebih	 lanjut	 mengingat	
kemampuan	individual	yang	berbeda.	
	
Relevansinya	dengan	ergonomi	antara	lain:	
1.	Lokasi	kelelahan	otot	dan	gangguan	trauma	kumulatif	
2.	Saat	seluruh	tubuh	kelelahan,	mengurangi	pekerjaan	dan	penjadwalan	istirahat	
3.	Stress	panas,	dengan	kata	lain	beban	panas	metabolisme.	
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5.2.2	 Pengukuran	Beban	Kerja	Fisiologis	
Kerja	fisik	adalah	kerja	yang	memerlukan	energi	fisik	otot	manusia	sebagai	sumber	

tenaganya	 (power).	 Kerja	 fisik	 disebut	 juga	 „manual	 operation‟	 dimana	 performans	 kerja	
sepenuhnya	akan	tergantung	pada	manusia	yang	berfungsi	sebagai	sumber	tenaga	(power)	
ataupun	pengendali	kerja.	Kerja	fisik	juga	dapat	dikonotasikan	dengan	kerja	berat	atau	kerja	
kasar	karena	kegiatan	tersebut	memerlukan	usaha	fisik	manusia	yang	kuat	selama	periode	
kerja	berlangsung.Dalam	kerja	fisik	konsumsi	energi	merupakan	factor	utama	yang	dijadikan	
tolak	ukur	penentu	berat	/	ringannya	suatu	pekerjaan.	

Kerja	 fisik	 akan	 mengakibatkan	 perubahan	 fungsi	 pada	 alat-alat	 tubuh,	 yang	
dapat	dideteksi	melalui	:		

1.	Konsumsi	oksigen		
2.	Denyut	jantung		
3.	Peredaran	udara	dalam	paru-paru			
4.	Temperatur	tubuh		
5.	Konsentrasi	asam	laktat	dalam	darah		
6.	Komposisi	kimia	dalam	darah	dan	air	seni		
7.	Tingkat	penguapan		

	

Jenis	Penilaian	Beban	Kerja	Fisik	
Menurut	Astrand	and	Rodhal	(1977)	dalam	Tarwaka,	dkk	bahwa	penilaian	beban	kerja	

dapat	dilakukan	dengan	dua	metode	secara	objektif,	yaitu	metode	penilaian	 langsung	dan	
metode	penilaian	tidak	langsung.	
1. Metode	Penilaian	Langsung	

Metode	 pengukuran	 langsung	 yaitu	 dengan	 mengukur	 energi	 yang	 dikeluarkan	
(energy	expenditure)	melalui	asupan	oksigen	selama	bekerja.	Besarnya	pengeluaran	energi	
sebagai	 akibat	 kerja	 fisik	 sangat	 berkaitan	 dengan	 konsumsi	 energi.	 Satuan	 pengukuran	
konsumsi	energi	adalah	kilokalori	(kkal).	1	kkal	sama	dengan	jumlah	panas	yang	dibutuhkan	
untuk	 menaikkan	 tempertaur	 1	 liter	 air	 dari	 14,5°C	 menjadi	 15,5°C.	 Energi	 yang	
dikonsumsikan	 seringkali	 bisa	 diukur	 secara	 langsung	 yaitu	melalui	 konsumsi	 oksigen	 (O2)	
yang	 dihisap.	 Volume	 oksigen	 yang	 dibutuhkan	 saat	 bekerja	 dapat	 dipakai	 sebagai	 dasar	
menentukan	jumlah	kalori	yang	diperlukan	selama	kerja,	1	liter	oksigen	sama	dengan	4,7–5	
Kkal	(Mc	Cormick).Pendapat	lain	mengatakan,	1	liter	oksigen	dikonsumsi	oleh	tubuh,	maka	
tubuh	 akan	 mendapatkan	 4,8	 KKal	 energi	 yang	 merupakan	 nilai	 kalori	 suatu	 oksigen	
(Nurmianto).		

Volume	 oksigen	 yang	 digunakan	 tersebut	 dilakukan	 dengan	 cara	mengukur	 volume	
udara	ekspirasi	dan	kemudian	kadar	oksigennya	diubah	kedalam	satuan	Liter	(L).	

	
O2	(liter)	=	O2	(cc)	/	1000……………………………………….…(2.1)	
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Setelah	mendapatkan	volume	oksigen	maka	tahapan	selanjutnya	adalah	menentukan	
konsumsi	energi	untuk	mengetahui	Total	Metabolisme	pada	metode	langsung	ini.	

Dalam	 penentuan	 konsumsi	 energi	 biasanya	 digunakan	 suatu	 bentuk	 hubungan	
energi	dengan	kecepatan	denyut	jantung	yaitu	sebuah	persamaan	regresi	kuadratis	sebagai	
berikut:	

	
E	=	1,80411	–	0,0229038	X	+	4,71733	x	10-4	X2	......................	(2.2)	

Dimana:	
E	=	Energi	(Kkal/menit)	
X	=	Kecepatan	denyut	jantung/nadi	(denyut/menit)	

Proses	 metabolisme	 yang	 terjadi	 dalam	 tubuh	 manusia	 merupakan	 fase	 yang	
penting	 sebagai	 penghasil	 energi	 yang	 diperlukan	 untuk	 kerja	 fisik.	 Lewat	 proses	
metabolisme	akan	dihasilkan	panas	dan	energi	yang	diperlukan	untuk	kerja	mekanis	 lewat	
sistem	 otot	manusia.	 Di	 sini	 zat-zat	makanan	 akan	 bersenyawa	 dengan	 oksigen	 (O2)	 yang	
dihirup,	terbakar	dan	menimbulkan	panas	serta	energi	mekanik.	

Total	metabolisme	 tubuh	 secara	 langsung	 dapat	 diukur	melalui	 konsumsi	 oksigen	
dengan	persamaan	sebagai	berikut:	(Konz,	1996	:	50)	

	
Total	Met	=	60	x	Energy	x	Ox	Uptk	........................................(2.3)	

Dimana:	
Tot	Met	=	Total	Metabolism	(total	metabolisme)	
Energy	=	Konsumsi	energi	(Kkal/menit)	
Ox	Uptk	=	Oxygen	Uptake	(konsumsi	oksigen)	(Liter/menit)	

Dari	hasil	perhitungan	Total	Metabolisme	tersebut	kemudian	di	bandingkan	dengan	
klasifikasi	 yang	 telah	 ditetapkan	 Mentri	 Tenaga	 Kerja	 melalui	 	 Kep.	 No.	 51	 tahun	 1999	
sebagai	berikut:	

	
Tabel	1.	Klasifikasi	Beban	Kerja	

Kkal/	jam	 Klasifikasi	Beban	Kerja	

100-200	Kkal	 Beban	Kerja	Ringan	

>200-350	Kkal	 Beban	Kerja	Sedang	

>350-500	Kkal	 Beban	Kerja	Berat	

>500	Kkal	 Beban	Kerja	Sangat	Berat	

																																		Sumber:	KEPMENAKER.	No.	51	tahun	1999	
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2. Metode	Penilaian	Tidak	Langsung	
Metode	 penilaian	 tidak	 langsung	 adalah	 dengan	 menghitung	 denyut	 nadi	 selama	

bekerja.	 Pengukuran	 denyut	 jantung	 selama	 bekerja	 merupakan	 suatu	 metode	 untuk	
menilai	 cardiovasculair	 strain	 dengan	 metode	 10	 denyut	 (Kilbon,	 1992)	 dimana	 dengan	
metode	ini	dapat	dihitung	denyut	nadi	kerja	sebagai	berikut:	

	

Denyut	Nadi	(Denyut/Menit)	=	 	x	60……………………..(2.4)	

	
Penggunaan	 nadi	 kerja	 untuk	 menilai	 berat	 ringannya	 beban	 kerja	 mempunyai	

beberapa	keuntungan,	selain	mudah,	cepat,	dan	murah	juga	tidak	diperlukan	peralatan	yang	
mahal	 serta	 hasilnya	 pun	 cukup	 reliable	 dan	 tidak	 menganggu	 ataupun	 menyakiti	 orang	
yang	 diperiksa.	 Denyut	 nadi	 untuk	 mengestimasi	 indek	 beban	 kerja	 fisik	 terdiri	 dari	
beberapa	jenis	yaitu:	

1. Denyut	 Nadi	 Istirahat	 (DNI)	 adalah	 rata	 –	 rata	 	 denyut	 nadi	 sebelum	 pekerjaan	
dimulai.	

2. Denyut	Nadi	Kerja	(DNK)	adalah	rata	-	rata	denyut	nadi	selama	bekerja	
3. Nadi	 Kerja	 (NK)	 adalah	 selisih	 antara	 denyut	 nadi	 istirahat	 dengan	 denyut	 nadi	

kerja.	
	
Beban	kerja	yang	 terlalu	besar	akan	menimbulkan	kelelahan	 fisik,	gangguan	mental,	

dan	 gangguan	 penyakit.	 Sedangkan	 pembebanan	 beban	 kerja	 yang	 terlalu	 sedikit	 juga	
menimbulkan	 rasa	 kebosanan,	 ini	 menimbulkan	 penurunan	 potensi	 yang	 membahayakan	
pekerja	itu	sendiri.	Beban	kerja	yang	berlebihan	serta	kekurangan	menimbulkan	stress	kerja	
(manuaba,	2000).	
	 Lebih	 lanjut	 untuk	 menentukan	 klasifikasi	 beban	 kerja	 bedasarkan	 peningkatan	
denyut	 nadi	 kerja	 yang	 dibandingkan	 dengan	 denyut	 nadi	 maksimum	 karena	 beban	
kardiovaskuler	(cardiovasculair	load	=	%	CVL)	dapat	dihitung	dengan	rumus	sebagai	berikut:	
		

%CVL	=	 ……………………………………(2.5)	

	
Sementara	 untuk	 menghitung	 denyut	 nadi	 maksimum	 (	 DN	 Max)	 dengan	 rumus	

seperti	berikut	:	
Denyut	Nadi	Maksimum	(	DN	Max)	adalah	:	
(220-umur)	untuk	laki-	laki	dan	(200-umur)	untuk	perempuan	
Dimana:	
DNK	 	 :	Denyut	Nadi	Kerja	
DNI	 	 :	Denyut	Nadi	Istirahat	
DN	Maks	 :	Denyut	Nadi	Maksimal	
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Dari	 hasil	 perhitungan	 %	 CVL	 tersebut	 kemudian	 di	 bandingkan	 dengan	 klasifikasi	
yang	telah	ditetapkan	sebagai	berikut:	

Tabel	2.	Tabel	Klasifikasi	%	CVL	
	
	

	
										
									
	
										Sumber:	Manuaba,	2000	
	

5.2.3	 BEBAN	KERJA	MENTAL	(Mental	Workload)	
5.2.3.1	 Definisi	Beban	Kerja	Mental	
	

 
 

Menurut	 Henry	 R.	 Jex,	 1998,	 	 dalam	 bukunya	 “Human	 Mental	 Workload”,	 beban	 kerja	
mental	adalah:	"Beban	kerja	yang	merupakan	selisih	antara	tuntutan	beban	kerja	dari	suatu	
tugas	dengan	kapasitas	maksimum	beban	mental	seseorang	dalam	kondisi	termotivasi”.		
Beban	 kerja	 mental	 yang	 berlebihan	 akan	 mengakibatkan	 adanya	 stres	 kerja.	 Menurut	
Lazarus	 (dalam	 Fraser,	 1992)	 mengatakan	 bahwa	 stres	 kerja	 adalah	 kejadian–kejadian	
disekitar	 kerja	 yang	 merupakan	 bahaya	 atau	 ancaman	 seperti	 rasa	 takut,	 cemas,	 rasa	
bersalah,	marah	sedih,	putus	asa,	bosan,	dan	timbulnya	stres	kerja	disebabkan	beban	kerja	
yang	diterima	melampaui	batas–batas	kemampuan	pekerja	yang	berlangsung	dalam	waktu	
yang	relatif	lama	pada	situasi	dan	kondisi	tertentu.	
	 Stoner	 (1986)	mengatakan	 bahwa	 pekerjaan	 yang	 berbeda	 bagi	 setiap	 pekerja	
akan	 menimbulkan	 tingkat	 stres	 kerja	 yang	 berbeda	 pula.	 Stres	 kerja	 berpengaruh	
secara	 langsung	 maupun	 tidak	 langsung	 terhadap	 aspek–aspek	 pekerjaan	 terutama	
terhadap	motif	berprestasi	yang	kelak	akan	berhubungan	dengan	proses	kerja.	
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5.2.3.2	Dampak	Beban	Kerja	Mental	Berlebihan	
Ada	beberapa	gejala	yang	merupakan	dampak	dari	kelebihan	beban	mental	berlebih,	seperti	
yang	diterangkan	oleh	Hancock	dan	Meshkati	(1988),	yaitu:		
a.		Gejala	fisik		

Sakit	kepala,	sakit	perut,	mudah	terkejut,	gangguan	pola	tidur	lesu,	kaku	leher	belakang	
sampai	punggung,	napsu	makan	menurun	dan	lain-lain.		

b.		Gejala	mental		
Mudah	 lupa,	 sulit	 konsentrasi,	 cemas,	 was-was,	 mudah	 marah,	 mudah	 tersinggung,	
gelisah,	dan	putus	asa.		

c.			Gejala	sosial	atau	perilaku		
Banyak	merokok,	minum	alkohol,	menarik	diri,	dan	menghindar.	
	
	

5.2.3.3	Pengendalian	Beban	Kerja	Mental	Berlebihan	
Cara	 mencegah	 dan	 mengendalikan	 stres	 kerja	 menurut	 Sauter	 (1990)	 dalam	 Prihatini	
(2007)	adalah	sebagai	berikut		
1.	 Beban	 kerja	mental	 harus	 disesuaikan	 dengan	 kemampuan	 dan	 kapasitas	 kerja	 pekerja	

yang	bersangkutan	dengan	menghindarkan	adanya	beban	berlebih	maupun	beban	kerja	
yang	terlalu	ringan.		

2.	 	 	 Jam	kerja	harus	disesuaikan	baik	 terhadap	 tuntutan	 tugas	maupun	 tanggung	 jawab	di	
luar	pekerjaan.		
3.		Setiap	pekerja	harus	diberikan	kesempatan	untuk	mengembangkan	karier,	mendapatkan	

promosi	dan	pengembangan	keahlian.		
4.	 	 	Membentuk	 lingkungan	sosial	 yang	 sehat	yaitu	antara	pekerja	yang	 satu	dengan	yang	
lain.		
5.	 	 	Tugas-tugas	harus	harus	didesain	untuk	dapat	menyediakan	stimulasi	dan	kesempatan	

agar	pekerja	dapat	menggunakan	keterampilannya.		
	
5.2.3.4.	Pengukuran	Beban	Kerja	Mental		

1)		 Metode	Pengukuran	Obyektif		
Berdasarkan	Widyanti	dkk.	(2010),	Beban	kerja	mental	dapat	diukur	dengan	

pendekatan	fisologis	 (karena	terkuantifikasi	dengan	dengan	kriteria	obyektif,	maka	
disebut	 metode	 obyektif).	 Kelelahan	 mental	 pada	 seorang	 pekerja	 terjadi	 akibat	
adanya	 reaksi	 fungsionil	 dari	 tubuh	 dan	 pusat	 kesadaran.	 Pendekatan	 yang	 bisa	
dilakukan	antara	lain	:		

a Pengukuran	selang	waktu	kedipan	mata	(eye	blink	rate)		
Durasi	 kedipan	 mata	 dapat	 menunjukkan	 tingkat	 beban	 kerja	 yang	
dialami	 oleh	 seseorang.	 Orang	 yang	mengalami	 kerja	 berat	 dan	 lelah	
biasanya	 durasi	 kedipan	matanya	 akan	 lama,	 sedangkan	 untuk	 orang	
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yang	bekerja	ringan	(tidak	terbebani	mental	maupun	psikisnya),	durasi	
kedipan	matanya	relatif	cepat.		

b Flicker	test		
	 Alat	 ini	 dapat	 menunjukkan	 perbedaan	 performansi	 mata	 manusia,	

melalui	perbedaan	nilai	flicker	dari	tiap	individu.	Perbedaan	nilai	flicker	
ini	 umumnya	 sangat	 dipengaruhi	 oleh	 berat/ringannya	 pekerjaan,	
khususnya	yang	berhubungan	dengan	kerja	mata.	

c Pengukuran	kadar	asam	saliva		
	 Memasang	 alat	 khusus	 untuk	 mengetahui	 beban	 kerja	 yang	 diterima	

pekerjayang	 melibatkan	 mulut,	 terutama	 dihasilkan	 oleh	 tiga	 pasang	
kelenjar	liur	utama	yang	terletak	diluar	rongga	mulut.	

	
2)		 Metode	Pengukuran	Subjektif		

Sedangkan	 metode	 pengukuran	 beban	 kerja	 secara	 suyektif	 menurut	
Widyanti	 dkk.	 (2010)	 merupakan	 pengukuran	 beban	 kerja	 mental	 berdasarkan	
persepsi	subjektif	responden/pekerja.	Berikut	ini	merupakan	beberapa	jenis	metode	
pengukuran	subjektif	:		
a National	Aeronautics	and	Space	Administration	Task	Load	Index	(NASA-TLX)		
b Subjective	Workload	Assessment	Technique	(SWAT)		
c Modified	Cooper	Harper	Scaling		
d Multidescriptor	Scale		
e Rating	Scale	Mental	Effort	(RSME)		

	
Tahapan	Pengukuran	Beban	Kerja	Mental	Secara	Subjektif:		
a Menentukan	faktor-faktor	beban	kerja	mental	pekerjaan	yang	diamati.		
b Menentukan	range	dan	nilai	interval.		
c Memilih	 bagian	 faktor	 beban	 kerja	 yang	 signifikan	 untuk	 tugas-tugas	 yang	

spesifik.		
d Menentukan	 kesalahan	 subjektif	 yang	 diperhitungkan	 berpengaruh	 dalam	

memperkirakan	dan	mempelajari	beban	kerja.		
	

Tujuan	Pengukuran	Beban	Kerja	Mental	Secara	Subjektif:		
a Menentukan	 skala	 terbaik	 berdasarkan	 perhitungan	 eksperimental	 dalam	

percobaan.		
b Menentukan	perbedaan	skala	untuk	jenis	pekerjaan	yang	berbeda.		
c Mengidentifikasi	faktor	beban	kerja	mental	yang	secara	signifikan	berhubungan	

berdasarkan	 penelitian	 empiris	 dan	 subjektif	 dengan	 menggunakan	 rating	
beban	kerja	sampel	populasi	tertentu.		
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Dari	 beberapa	 metode	 tersebut	 metode	 yang	 paling	 banyak	 digunakan	 dan	
terbukti	memberikan	hasil	 yang	 cukup	baik	 adalah	NASA-TLX	dan	SWAT	 (Hancock	
dan	Meshkati,	1988).	

	
5.2.4.	 Metode	NASA-TLX	
5.2.4.1	Definisi	NASA-TLX	

Metode	NASA-TLX	merupakan	metode	 yang	 digunakan	 untuk	menganalisis	 beban	
kerja	 mental	 yang	 dihadapi	 oleh	 pekerja	 yang	 harus	 melakukan	 berbagai	 aktivitas	 dalam	
pekerjaannya.	Metode	 ini	 di	 kembangkan	 oleh	Sandra	G.	Hart	 dari	NASA-Ames	Research	
Center	 dan	 Lowell	 E.	 Staveland	 dari	 San	 Jose	 State	 University	 pada	 tahun	 1981	
berdasarkan	 munculnya	 kebutuhan	 pengukuran	 subjektif	 yang	 terdiri	 dari	 skala	 sembilan	
faktor	 (kesulitan	 tugas,	 tekanan	 waktu,	 jenis	 aktivitas,	 usaha	 fisik,	 usaha	 mental,	
performansi,	 frustasi,	 stress	 dan	 kelelahan).	 Dari	 sembilan	 faktor	 ini	 disederhanakan	 lagi	
menjadi	 6	 yaitu	 Mental	 demand	 (MD),	 Physical	 demand	 (PD),	 Temporal	 demand	 (TD),	
Performance	(P),	Effort	(E),	Frustation	level	(FR).		

NASA-TLX	 (Nasa	 Task	 Load	 Index)	 adalah	 suatu	 metode	 pengukuran	 beban	 kerja	
mental	 secara	 subjektif.	 Pengukuran	 metode	 NASA-TLX	 dibagi	 menjadi	 dua	 tahap,	 yaitu	
perbandingan	tiap	skala	(Paired	Comparison)	dan	pemberian	nilai	terhadap	pekerjaan	(Event	
Scoring).	Perlu	digarisbawahi	bahwa	yang	diukur	disini	bukan	merupakan	beban	kerja	dari	
jenis	pekerjaannya,	bukan	beban	kerja	yang	dimiliki	oleh	masing-masing	pekerja.	
	
5.2.4.2	Indikator	NASA-TLX	
	 Dalam	 melakukan	 pengukuran	 NASA-TLX	 terdapat	 6	 indikator	 yang	 harus	
diperhatikan	(Hancock	dan	Meshkati,	1988),	yaitu	:	
	

Tabel	1.	Indikator	NASA-TLX	
SKALA	 RATING	 KETERANGAN	

MENTAL	DEMAND	
(MD)	

Rendah,	Tinggi	 Seberapa	 besar	 aktivitas	 mental	 dan	
perseptual	 yang	 dibutuhkan	 untuk	 melihat,	
mengingat	 dan	 mencari.	 Apakah	 pekerjaan	
tersebut	 sulit,	 sederhaan	 atau	 kompleks,	
longgar	atau	ketat.	

PHYSICAL	DEMAND	
(PD)	

Rendah,	Tinggi	 Jumlah	 aktivitas	 fisik	 yang	 dibutuhkan	
(misalnya	 mendorong,	 menarik	 dan	
mengontrol	putaran).	

TEMPORAL	DEMAND	
(TD)	

Rendah,	Tinggi	 Jumlah	 tekanan	yang	beraitan	dengan	waktu	
yang	 dirasakan	 selama	 elemen	 pekerjaan	
berlangsung.	Apakah	pekerjaan	perlahan	atau	
santai	atau	cepat	dan	melelahkan.	
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PERFORMANCE	(OP)	 Tidak	tepat,	
Sempurna	

Seberapa	 besar	 keberhasilan	 seseorang	
didalam	 pekerjaannyadan	 seberapa	 puas	
dengan	hasil	kerjanya.	

FRUSTATION	LEVEL	
(FR)	

Rendah,	Tinggi	 Seberapa	tidak	aman,	putus	asa,	tersinggung,	
terganggu	yang	dirasakan.	

EFFORT	(EF)	 Rendah,	Tinggi	 Seberapa	keras	keras	yang	dibutuhkan	untuk	
mencapai	tingkat	performansi.	
	
	

5.2.4.3	Pengukuran	Metode	NASA-TLX	
Langkah-langkah	 pengukuran	 dengan	 menggunakan	 NASA	 TLX	 adalah	 sebagai	 berikut	
(Hancock	dan	Meshkati,	1988):		
1.		 Pembobotan		

Pada	bagian	ini	responden	diminta	untuk	memilih	salah	satu	dari	dua	indikator	yang	
dirasakan	 lebih	 dominan	 menimbulkan	 beban	 kerja	 mental	 terhadap	 pekerjaan	 tersebut.	
Kuesioner	NASA-TLX	 yang	diberikan	berupa	perbandingan	berpasangan.	Dari	 kuesioner	 ini	
dihitung	 jumlah	tally	dari	 setiap	 indikator	yang	dirasakan	paling	berpengaruh.	 Jumlah	tally	
menjadi	 bobot	 untuk	 tiap	 indikator	 beban	 mental.	 Berikut	 tabel	 perbandingan	 indikator	
NASA	TLX:	

Tabel	2.		Perbandingan	Indikator	

	
	

2.		 Pemberian	Rating		
Pada	 bagian	 ini	 responden	 diminta	 memberi	 rating	 terhadap	 keenam	 indikator	

beban	mental.	Rating	yang	diberikan	adalah	subjektif	 tergantung	pada	beban	mental	yang	
dirasakan	 oleh	 responden	 tersebut.	 Untuk	 mendapatkan	 skor	 beban	 mental	 NASA-TLX,	
bobot	dan	rating	untuk	setiap	indikator	dikalikan	kemudian	dijumlahkan	dan	dibagi	dengan	
15	(jumlah	perbandingan	berpasangan).	Berikut	skala	rating	dari	NASA	TLX:	
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	 	 	 Gambar	1.	Rating	NASA-TLX	
	

3.		 Menghitung	nilai	produk		
Diperoleh	 dengan	 mengalikan	 rating	 dengan	 bobot	 faktor	 untuk	 masing-masing	
deskriptor.	 Dengan	 demikian	 dihasilkan	 6	 nilai	 produk	 untuk	 6	 indikator	 (MD,	 PD,	
TD,	CE,	FR,	EF):		

Produk	=	rating	x	bobot	faktor	
	

4.  Menghitung	Weighted	Workload	(WWL)		
Diperoleh	dengan	menjumlahkan	keenam	nilai	produk		

WWL	=	Σ 	Produk	
5.  Menghitung	rata-rata	WWL		

Diperoleh	dengan	membagi	WWL	dengan	jumlah	bobot	total		
Skor	=	Σ 	Produk	/	15	

6.	 Interpretasi	Skor		
Berdasarkan	 penjelasan	 Hart	 dan	 Staveland	 (1981)	 dalam	 teori	 NASA-TLX,	 skor	

beban	kerja	yang	diperoleh	terbagi	dalam	tiga	bagian	yaitu:	
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Tabel	3.	Skor	NASA-TLX	

	
Output	 yang	 dihasilkan	 dari	 pengukuran	 dengan	NASA-TLX	 ini	 berupa	 tingkat	 beban	 kerja	
mental	yang	dialami	oleh	pekerja.		

Hasil	 pengukuran	 dapat	 menjadi	 pertimbangan	 manajemen	 untuk	 melakukan	
rekomendasi,	misalnya	dengan	mengurangi	beban	kerja	untuk	pekerjaan	yang	memiliki	skor	
di	 atas	 80,	 kemudian	 mengalokasikannya	 pada	 pekerjaan	 yang	 memiliki	 beban	 kerja	 di	
bawah	50	atau	langkah-langkah	yang	lainnya.	
	
Contoh	kasus	pengukuran	metode	NASA-TLX		

Pada	kasus	ini	pengukuran	beban	kerja	mental	dilakukan	pada	pekerjaan	pada	bidang	
transportasi,	khususnya	pada	pekerjaan	sebagai	supir	angkutan	umum,	supir	taksi	dan	supir	
travel	 pada	 salah	 satu	 terminal	 yang	 ada	 di	 Yogyakarta.	 Berikut	 langkah-langkah	
pengerjaannya:		
1.		 Pembobotan		

Kuisioner	 perbandingan	 indikator	 pada	 Tabel	 4	 disebar	 kepada	 3	 reponden	 yang	
bekerja	pada	 satu	 tempat	 yang	 sama.	Kemudian	dilakukan	 rekapitulasi	 pada	 jumlah	
tally	kuisioner	yang	disebarkan	sehingga	mendapatkan	hasil	sebagai	berikut:	
	

Tabel	4.	Indikator	
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Tabel	5.	Data	Pembobotan	Kuesioner	

	
	

2.		 Pemberian	Rating		
Pemberian	 rating	 didapatkan	 dari	 lembar	 pengamatan	 yang	 telah	 diisi	 oleh	 ketiga	
operator	 setelah	 menyelesaikan	 BKM	 Test,	 operator	 diminta	 untuk	 memberikan	
rating	 terhadap	 indikator	 beban	mental	 dan	 rating	 yang	 diberikan	 bersifat	 subjektif	
sesuai	dengan	beban	mental	 yang	dirasakan	oleh	operator	 terhadap	masing-masing	
pekerjaannya.	Hasil	dapat	dilihat	pada	Tabel	6.	sebagai	berikut:	

Tabel	6.	Data	Hasil	Rating	

	
	

3.  Nilai	Produk		
	 Nilai	 Produk	 diperoleh	 dengan	 mengalikan	 rating	 dengan	 bobot	 faktor.	 Dengan	

demikian	 dihasilkan	 6	 nilai	 produk	 untuk	 6	 indikator	 (MD,	 PD,	 TD,	 P,	 EF,	 FR)	 pada	
masing-masing	tipe	soal,	hasilnya	pada	Tabel	7.	sebagai	berikut:	

Tabel	7.	Total	Nilai	Produk	
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4. Weighted	Workload	(WWL)	
Weighted	Workload	diperoleh	dengan	menjumlahkan	keenam	nilai	produk,	hasilnya	
dapat	dilihat	pada	Tabel	8.	sebagai	berikut:	
	

Tabel	8.	Total	Nilai	Weighted	Workload	

	
	

5. Rata-rata	WWL	
Rata-rata	 Weighted	 Workload	 diperoleh	 dengan	 membagi	 WWL	 dengan	 jumlah	
bobot	total	yaitu	15,	hasilnya	dapat	dilihat	pada	Tabel	9.	sebagai	berikut:	

Tabel	9.	Perhitungan	Rata	WWL	

	
	

6.		 Interpretasi	Skor	NASA-TLX		
Dari	 total	 rata-rata	 WWL	 yang	 didapatkan	 kemudian	 dihubungkan	 dengan	 skor	
NASA-TLX	 untuk	 menentukan	 golongan	 beban	 kerja.	 Didapatkan	 kategori	 untuk	
setiap	tipe	soal	pada	Tabel	10.	sebagai	berikut:	

Tabel	10.	Kategori	Penilaian	Beban	Kerja	
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7.		 Analisi	Hasil		
Beban	Kerja	mental	supir	angkutan	umum		
Berdasarkan	 perhitungan	 beban	 kerja	 yang	 telah	 dilakukan	 dengan	menggunakan	
metode	NASA-TLX,	beban	kerja	mental	pada	operator	1	yang	bekerja	sebagai	supir	
angkutan	umum	sebesar	63,33.	Maka	berdasarkan	nilai	tersebut,	beban	kerja	yang	
dialami	oleh	operator	1	berada	pada	50-79	yang	artinya	beban	kerja	 tinggi.	Faktor	
dominan	 yang	 diakibatkan	 dari	 beban	 kerja	 yang	 tinggi	 pada	 operator	 1	 adalah	
faktor	kekuatan	fisik,	dimana	dari	hasil	perhitungan	dapat	dilihat	bahwa	salah	satu	
aktivitas	yang	membuat	operator	1	terbebani	adalah	dalam	hal	kebutuhan	fisik	(PD)	
dimana	 operator	 1	 yang	 berusia	 >	 40	 tahun	 dituntut	 untuk	 bekerja	 sebagai	 supir	
angkutan	 umum	 yang	 berkeliling	 kota	 mencari	 penumpang	 dari	 pagi	 hingga	 sore	
hari	sehingga	membutuhkan	energi	yang	banyak	dalam	melakukan	pekerjaannya.	
	

5.3.		 ALAT	DAN	BAHAN	

1) Stop	watch	
2) Sepeda	statis	
3) VO2	Max	
4) Alat-alat	tulis	
5) Lembar	pengamatan	

	
5.4		 PROSEDUR	PRAKTIKUM	

Prosedur	pelaksanaan	praktikum	adalah:	
1. Semua	 praktikan	 dalam	 tiap	 kelompok	 melakukan	 pengujian	 dengan	

menggunakan	sepeda	statis	
2. Penggunaan	sepeda	statis	bergantian,	1	orang	sebagai	pengamat,	dst.	
3. Perhitungan	denyut	nadi	normal	saat		kondisi	wajar	
4. Lakukan	 dengan	 mengayuh	 sepeda	 statis	 dengan	 perubahan	 gigi	 dengan	

kecepatan	yang	berbeda-beda	selama	waktu	yang	telah	ditentukan.	
5. Tiap	 satu	 kali	 mengayuh	 diukur	 denyut	 nadi	 lagi,	 dan	 dilakukan	 bergiliran	

tergantung	banyaknya	praktikan.	
6. Praktikan	melakukan	pengukuran	beban	kerja	psikologis	dengan	menggunakan	

metode	NASA	TLX	
	
Catatan	:	
• Praktikan	sebaiknya	menggunakan	sepatu	olahraga	dan	sebelumnya	diwajibkan	

makan	terlebih	dahulu.	
• Untuk	praktikan	wanita,	disarankan	menggunakan	celana	panjang.	
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5.5		 PELAPORAN	

Dalam	 praktikum	 ini,	 praktikan	 diminta	 untuk	 membuat	 laporan	 dengan	 format	
sebagai	berikut	:	

LAPORAN	PRAKTIKUM	
BAB	I	 PENDAHULUAN	
	 1.1.	 Latar	Belakang	Masalah	
	 1.2.	 Tujuan	Laporan	Praktikum	
	 1.3.	 Pembatasan	Masalah	
	 1.4		Sistematika	Penulisan	
BAB	II	 STUDI	PUSTAKA	
	 Mencakup	 seluruh	 teori	 ringkas	 serta	 prinsip	 yang	 anda	 gunakan	 untuk	

membahas	 masalah	 dari	 modul	 yang	 dilaporkan	 dan	 berkaitan	 erat	 dengan	
kegiatan	praktikum.	

BAB	III	 PENGUMPULAN	DAN	PENGOLAHAN	DATA	
3.1 Perhitungan	beban	kerja	fisiologis	operator		
3.2 Perhitungan	beban	kerja	psikologis	operator	

	
BAB	IV	 ANALISIS	PENGOLAHAN	DATA	

4.1 Analisis	Perhitungan	beban	kerja	fisiologis	operator	
4.2	Analisis	Perhitungan	beban	kerja	psikologis	operator	

	BAB	V	 KESIMPULAN	DAN	SARAN	
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