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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Dalam era globalisasi sekarang ini, kita merasa bahwa batas antar benua sudah semakin 

tidak jelas. Hal ini memudahkan bagi suatu negara untuk menanamkan modalnya serta 

mengembangkan usahanya ke negara lain. Oleh karena itu persaingan dalam dunia 

usaha menjadi semakin ketat. Suatu organisasi yang tidak dapat menjawab tantangan 

tersebut, dapat dipastikan semakin lama akan semakin terancam kelangsungan 

hidupnya. 

Agar tetap dapat berkiprah di era pasar bebas yang penuh persaingan tersebut, 

dikembangkanlah teknologi dan inovasi industri yang membuat perusahaan lebih 

kompetitif dalam menghadapi persaingan. Dalam hal ini, perusahaan dituntut 

menjalankan perannya dengan baik dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

Selain itu, masalah kualitas sumber daya manusia merupakan suatu hal yang 

penting untuk diperhatikan. Sumber daya manusia merupakan salah satu asset yang 

menentukan maju mundurnya suatu organisasi. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

organisasi, karena kualitas organisasi sendiri sangat tergantung pada kualitas sumber 

daya manusia sebagai karyawan dan pelaku layanan dalam suatu organisasi (Zeithaml et 

al., 1990, dalam Grace W. Susanto, 2001). Untuk itu, diperlukan manajemen sumber 

daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang penting dalam 

perusahaan, bahkan dapat dikatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah 

identik dengan manajemen itu sendiri. Menurut Prof. Dr. Buchari Zainun, MPA, 

manajeman adalah suatu usaha atau kegiatan, kemampuan, keterampilan dan 

kewenangan untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan bantuan manusia lain dan 

menggunakan sarana-sarana lainnya yang tersedia (Zainun, 2001). Manajemen sumber 

daya manusia melibatkan seluruh keputusan dan praktek manajemen yang secara 

langsung mempengaruhi orang-orang yang bekerja untuk perusahaan (Fischer, 1990). 
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Dengan perubahan lingkungan yang pesat dan seringkali sulit diprediksi tersebut 

menyebabkan setiap perusahaan menghadapi dua tantangan. Di satu pihak perusahaan 

diharapkan mampu menciptakan keteraturan agar dapat diprediksi. Sedangkan di pihak 

lain, diharapkan tanggap pada perubahan lingkungan agar dapat bersaing dengan 

perusahaan lainnya. Dengan kondisi seperti ini manusia yang memegang peranan 

penting dalam perkembanganorganisasi dituntut menjalankan tugas dengan sebaik-

baiknya demi perkembangan organisasi untuk dapat bertahan dalam era globalisasi. 

Manusia sebagai salah satu komponen penting dalam organisasi maupun kegiatan 

industri (baik yang menghasilkan produk maupun jasa) memiliki keterbatasan dan 

kelebihan satu dengan lainnya. Agar manusia ini dapat bekerja dan menghasilkan suatu 

output yang optimal maka penting untuk diperhatikan berbagai aspek terkait dengan 

manusia tersebut. 

Kegiatan manusia dapat digolongkan dalam dua komponen utama yaitu kerja fisik 

(menggunakan otot sebagai kegiatan sentral) dan kerja mental (menggunakan otak 

sebagai pencetus utama). Kedua kegiatan ini tidak dapat dipisahkan secara sempurna 

mengingat terdapat hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Namun, jika 

dilihat dari energi yang dikeluarkan, maka kerja mental murni relatif lebih sedikit 

mengeluarkan energi dibandingkan dengan kerja fisik, Namun secara moral dan 

tanggung jawab, aktivitas mental jelas lebih berat dibandingkan dengan aktivitas fisik. 

Aktivitas fisik dan mental ini menimbulkan konsekuensi, yaitu munculnya beban kerja. 

Beban kerja merupakan perbedaan antara kemampuan pekerja dengan tuntutan 

pekerjaan (Meshkati & Hancock, 1988). 

Beban kerja seseorang sudah ditentukan dalam bentuk standar kerja perusahaan 

menurut jenis pekerjaannya (Mangkuprawira, 2003). Beban kerja yang dibebankan 

kepada karyawan dapat terjadi dalam tiga kondisi. Pertama, beban kerja sesuai standar. 

Kedua, beban kerja yang terlalu tinggi (over capacity). Ketiga, beban kerja yang terlalu 

rendah (under capacity). Beban kerja yang terlalu berat atau ringan akan berdampak 

terjadinya inefisiensi kerja. Beban kerja yang terlalu ringan berarti terjadi kelebihan 

tenaga kerja. Kelebihan ini menyebabkan organisasi harus menggaji jumlah karyawan 

lebih banyak dengan produktifitas yang sama sehingga terjadi inefisiensi biaya. 

Sebaliknya, jika terjadi kekurangan tenaga kerja atau banyaknya pekerjaan dengan 

jumlah karyawan yang dipekerjakan sedikit, dapat menyebabkan keletihan fisik maupun 
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psikologis bagi karyawan. Akhirnya, karyawan pun menjadi tidak produktif karena 

terlalu lelah. 

Beban kerja yang berlebih pada karyawan dapat memicu timbulnya stres. 

Karyawan yang mengalami stres memungkinkan mereka untuk tidak dapat 

menampilkan performa secara efektif dan efisien dikarenakan kemampuan fisik dan 

kognitif mereka menjadi berkurang. Menurut Cox yang mengutip laporan studi yang 

dilakukan oleh Dewe terhadap 1800 perawat 29 rumah sakit di Selandia Baru, 

mengidentifikasi lima sumber stres kerja, yaitu: beban kerja, kesulitan berhubungan 

dengan staf lain. kesulitan menjadi perawat di unit perawatan kritis, ketentuan 

pengobatan pasien, dan kesulitan menghadapi pasien yang tidak ada harapan. 

Schultz (1982) menjelaskan aspek-aspek yang dapat menimbulkan stres kerja 

adalah beban kerja yang berlebihan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Individu 

akan merasa beban kerjanya berlebihan secara kuantitatif apabila terlalu banyak 

pekerjaan yang harus dia lakukan, sedangkan individu akan merasa bahwa beban 

kerjanya berlebihan secara kualitatif apabila menurutnya pekerjaannya sulit bagi 

dirinya. 

Menurut Kiov dan Kohn, (dalam Miner, 1992) stressor dapat timbul pada 

lingkungan kerja, kondisi kerja, organisasi, karir, jabatan, hubungan antar manusia, 

keluarga, serta stressor juga bersumber dari dalam diri individu, antara lain kepribadian, 

sikap terhadap pekerjaan, lama kerja, pendidikan, serta pengalaman masa lalu. Dari 

faktor-faktor internal tersebut bukan hanya aspek intelegensi, minat, bakat dan motivasi 

saja yang penting bagi seorang karyawan, tetapi aspek kepribadian juga penting untuk 

diperhatikan karena kebutuhan suatu perusahaan akan kepribadian yang sehat dari 

karyawannya dapat membantu kemajuan perusahaan. Bahkan menurut Gibson, (1988) 

kepribadian adalah salah satu aspek utama dari individu yang dapat memengaruhi 

efektivitas sebuah organisasi. 

Menurut National Institute for Occupational Safety and Health, lebih dari 

setengah pekerja di Amerika melihat stres kerja sebagai permasalahan besar dalam 

kehidupan mereka, persentase ini meningkat dua kali lipat dibanding awal 1990. Jumlah 

orang yang menderita sakit karena stres meningkat tiga kali lipat antara 1999-2000. The 

American Institute of Stress memperkirakan bahwa stres dan sakit yang disebabkannya, 

membuat dunia usaha di Amerika mengalami kerugian sebesar 300 miliar dolar 

pertahun. Adapun Komunitas Eropa secara resmi menyatakan bahwa stres merupakan 
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permasalahan kesehatan yang terkait pekerjaan terbesar kedua yang dihadapi oleh para 

pekerja di Eropa (Robbins & Judge, 2008). 

Apabila kemampuan dari pekerja lebih tinggi daripada tuntutan pekerjaan maka 

akan menimbulkan rasa bosan dan sebaliknya, apabila kemampuan pekerja lebih rendah 

daripada tuntutan pekerjaan maka akan menimbulkan dampak kelelahan yang berlebih 

yang menyebabkan stress kerja pada karyawan dan menyebabkan sering terjadinya 

kecelakaan kerja dan kecacatan produk. Hal ini menyebabkan keuntungan perusahaan 

berkurang. 

Disamping aspek kemampuan atau kompetensi pekerja, beban kerja juga terkait 

dengan aspek kuantitas pekerja. Jika jumlah pekerja dalam suatu fungsi terlalu sedikit, 

maka beban kerja per orang akan terlalu tinggi. Akibatnya kualitas pelayanan akan 

rendah atau bahkan kinerja fungsi tersebut di bawah standar. Sebaliknya jika jumlah 

pegawai terlalu banyak, maka beban kerja akan terlalu rendah. Akibatnya SDM akan 

menanggung biaya tinggi. Oleh karena itu, dalam penataan sumber daya manusia perlu 

ditentukan jumlah beban kerja standar. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait dengan pengukuran 

beban kerja. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran 

beban mental adalah metode NASA-TLX. 

NASA-TLX adalah metode rating multi-dimensional yang mampu mengukur 

secara keseluruhan beban kerja mental berdasar kanbobot rata-rata dari 6 subskala yaitu 

Mental Demands, Physical Demands, Temporal Demands, Own Performance, Effort 

dan Frustation (NASA Performance Research Group, 1988). Metode ini memiliki 

tingkat sensitivitas yang baik karena pengukurannya ditinjau dari 6 subskala dan 

menyeluruh (Rubio, Diaz, Martin, & Puente, 2004). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Berapa besar beban kerja mental pekerja? 

2. Apa penyebab beban kerja mental yang dialami oleh pekerja? 
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1.3 Batasan Masalah 

 

Agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan latar belakang masalah dan 

rumusan masalah diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di CV Tiga Serangkai 

2. Waktu pengambilan data dari 7:00 s/d 17:00 

3. Metode yang digunakan adalah NASA-TLX 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui seberapa besar beban kerja mental perkerja 

2. Mengetahui penyebab beban kerja mental 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk mengetahui seberapa 

besar beban kerja mental operator. 

2. Sebagai rekomendasi untuk mengetahui produktifitas pekerjaan operator. 

3. Dapat dijadikan acuan untuk menentukan pelatihan yang diperlukan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Berikut ini merupakan Sistemtika pada penulisan Laporan Tugas Akhir (Skripsi), yang 

terbagi menjadi beberapa bab yang memuat informasi apa saja yang akan dibahas dalam 

penelitian ini, sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 
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Berisi kajian deduktif dan induktif yang menjadi landasan dalam penelitian dan 

menjelaskan posisi penelitian dibandingkan dengan penelitian terdahulu. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi bagaimana menguraikan kerangka dan bagan aliran penelitian, teknik yang 

digunakan, analisis model, bahan atau materi penelitian yang digunakan, alat, tata cara 

penelitian dan data yang akan diteliti serta cara analisis yang dipakai dan sesuai dengan 

bagan alir yang telah dibuat. 

BAB IV PENGUMPULAN DATA DAN PENGOLAHAN DATA 

Berisi tentang cara mengumpulkan data dan bagaimana cara mengelolah data tersebut 

menggunakan metode yang telah dtetapkan dan diterapkan sehingga tujuan penelitian 

dapat tercapai. Bab ini merupakan acuan agar mendapatkan pembahasan hasil yang 

akan ditulis di bab V. 

BAB V PEMBAHASAN 

Berisi penjelasan tentang pembahasan dan analisis dari penilitian tentang pengolahan 

data yang telah didapat di bab sebelumnya yang mengacu pada teori dan alur penelitian 

yang telah dipaparkan sebelumnya. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan yang merupakan 

jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diawal penelitian dan saran 

diajukan untuk pengembangan penelitian lanjutan yang sekiranya mampu dilakukan 

dengan memperbaiki atau menutupi keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 


