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BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Beban Kerja 

 

Workload atau beban kerja merupakan usaha yang harus dikeluarkan oleh seseorang 

untuk memenuhi “permintaan” dari pekerjaan tersebut. Sedangkan kapasitas adalah 

kemampuan manusia. Kapasitas ini dapat diukur dari kondisi fisik maupun mental 

seseorang. Beban kerja yang dimaksud adalah ukuran (porsi) dari kapasitas operator 

yang terbatas yang dibutuhkan untuk melakukan kerja tertentu. Menurut Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004, beban kerja 

adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan 

waktu tertentu dalam keadaan normal.  

Selain itu, Definisi yang paling sederhana dikemukajan oleh de Waard (1996) 

bahwa beban kerja merupakan adanya tuntutan yang diberikan kepada manusia. Beban 

kerja juga berarti ukuran atau proporsi kapasitas yang dimiliki manusia untuk 

memenuhi tuntutan sehingga menghasilkan reaksi berupa performance tertentu. Secara 

spesifik, de Waard (1996) menyebutkan workload sebagai “the effect the demand has on 

the operator in terms of stages that are used in information processing and their 

energetic.” Jadi, workload terbagi berdasarkan keterkaitanya dengan aspek “energi” 

yang disebut sebagai physical workload, serta aspek “proses informasi” yang 

merupakan mental workload. Antara physical dan mental workload memiliki konsep 

yang hampir sama (Sanders & McCormick, 1993). Workload dapat diartikan sebagai 

total energi yang dihasilkan dari sebuah sistem, orang tertentu atau hewan yang 

melakukan suatu pekerjaan yang melebihi waktu. Sebagai contoh definisi yang 

digunakan oleh Hart dan Staveland (1988), workload merupakan hubungan jumlah 

kemampuan mental dalam memproses sumber daya lainnya dan jumlah yang diperlukan 

untuk suatu penugasan itu. Yang berarti pengertian beban kerja atau workload 

mengandung dua dimensi yaitu dimensi kuantitatif dan dimensi kualitatif, yaitu: 

1. Workload merupakan total seluruh sumber daya yang digunakan dibandingkan 

dengan penugasan atau pekerjaan yang dibebankan dalam periode waktu tertentu 
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(dimensi kuantitatif, jumlah pekerjaan dibanding sumber daya yang mengerjakan 

dalam waktu tertentu) 

2. Workload merupakan persepsi pekerja terhadap pekerjaannya (kualitatif, bagaimana 

pekerja merespon suatu penugasan yang dikerjakannya, apakah pekerjaan menjadi 

membebaninya atau terlalu ringan baginya). 

Untuk mencapai beban kerja normal dalam arti volume pekerjaan yang sesuai 

dengan kemampuan kerja cukup sulit, sehingga selalu terjadi ketidakseimbangan 

meskipun penyimpangannnya kecil. Beban kerja terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu: 

1) Beban kerja diatas normal artinya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan 

pekerjaan lebih besar dari jam kerja tersedia atau volume pekerjaan melebihi 

kemampuan pekerjaan; 

2) Beban kerja normal artinya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan 

sama dari jam kerja tersedia atau volume pekerjaan sama dengan kemampuan 

pekerja; 

3) Beban kerja dibawah normal artinya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan 

pekerjaan lebih kecil dari jam kerja tersedia atau volume pekerjaan lebih rendah 

dari kemampuan pekerjaan. 

Selain itu, Beban kerja dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor 

internal. Menurut Tarwaka (2004), faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja antara 

lain: 

a. Faktor eksternal, yaitu beban yang berasal dari luar tubuh pekerja, seperti; 

1. Tugas-tugas yang bersifat fisik, seperti stasiun kerja, tata ruang, tempat kerja, alat 

dan sarana kerja, kondisi kerja, sikap kerja, dan tugas-tugas yang bersifat 

psikologis, seperti kompleksitas pekerjaan, tingkat kesulitan, tanggung jawab 

pekerjaan. 

2. Organisasi kerja, seperti lamanya waktu bekerja, waktu istirahat, shift kerja, kerja 

malam, sistem pengupahan, model struktur organisasi, pelimpahan tugas dan 

wewenang. 

3. Lingkungan kerja adalah lingkungan kerja fisik, lingkungan kimiawi, lingkungan 

kerja biologis dan lingkungan kerja psikologis 

b. Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri akibat dari 

reaksi beban kerja eksternal. Faktor internal meliputi faktor somatis (jenis kelamin, 
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umur, ukuran tubuh, status gizi, dan kondisi kesehatan) dan faktor psikis (motivasi, 

persepsi, kepercayaan, keinginan dan kepuasan). 

Pengukuran beban kerja dikategorikan menjadi tiga yaitu pengukuran beban kerja 

berdasarkan pengukuran waktu, mental dan fisik. Kategori pengukuran beban kerja 

disajikan pada gambar berikut ini. 

 

 
Gambar 2.1 Kategori Beban Kerja 

 

 

2.2. Beban Kerja Mental (Mental Workload) 

 

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 (mental workload) didefinisikan oleh Sanders & mc Cormick 

(1993) sebagai berikut: A measurable quantity of information processing demands 

placed on an individual by task. Hal ini menunjukkan bahwa mental workload dapat 

diketahui melalui pengukuran terhadap tugas-tugas (task) yang berupa information 

processing yang dikerjakan oleh manusia. Secara lebih detail, Sanders & McCormick 

(1993) juga mengutip dari Mc Cloy, Derrick & Wickens (1983) yaitu: … mental 

workload as the difference between the amount of resources available within a person 
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and the amount of resources demanded by the task situation. This means that mental 

workload can be change by altering aither the amount of resources available within a 

person (e.g, keeping the person awake for 24 hours) or the demands made by the task 

on the person (e.g.) increasing the number of information channels). 

Selain itu, de Waard (1996) juga menyebutkan konsep mental workload secara 

lebih spesifik: More specifically, workload is the specification of the amount of 

information processing capacity that is used for task performance. In the concept of 

mental workload how the goal is reached (e.g. the order in terms of accuracy or speed) 

are included. Therefore, workload depends upon the individual, and owing to the 

interaction between operator and task structure, the same task demands do not result in 

an equal level of workload for all individuals. Seberapa banyaknya kemampuan kognitif 

yang dikeluarkan manusia ditentukan dari karakteristik manusia itu sendiri (internal) 

maupun karakteristik tugas yang diberikan (eksternal). Faktor-faktor internal itu antara 

lain; kemampuan individu, motivasi dalam bekerja, strategi yang dipakai, dan kondisi 

internal (mood). Faktor internal tersebut akan mempengaruhi workload berdasarkan apa 

yang dialami manusia secara individu atau yang disebut sebagai experienced load 

(Rouse et. Al., 1993, dalam de Waard, 1996). Faktor internal ini menyebabkan mental 

workload bersifat individual dimana tugas-tugas dengan tuntutan yang sama belum 

tentu menghasilkan tingkat workload yang sama pada setiap individu. Sedangkan secara 

eksternal, usaha manusia akan bertambah jika tugas-tugas pun bertambah atau semakin 

banyak sumber informasi yang diberikan. 

Beban kerja mental (mental workload) juga dapat didefinisikan sebagai evaluasi 

operator terhadap selang kewaspadaan (kapasitas saat sedang termotivasi dengan beban 

kerja yang ada) ketika melakukan suatu pekerjaan mental (metacontroller activity) 

untuk mencapai tujuan tertentu (Meshkati & Hancock, 1988). Beban mental yang 

dimaksud adalah jarak antara kebutuhan pekerjaan (task demand) dengan kapasitas 

pekerja yang sedang melakukan pekerjaan mental (metacontroller activity) tersebut. 

Beberapa contoh kegiatan yang didominasi oleh aktivitas mental adalah seperti operasi 

pembedahan, perakitan secara teliti, membidik sasaran pada saat menembak, melihat 

objek berukuran mikro melalui mikroskop dan lain-lain. Beban mental memiliki 

korelasi yang cukup tinggi terhadap kesalahan yang dilakukan (error). Semakin tinggi 

beban mental yang dibebankan maka semakin tinggi pula kesalahan yang diakibatkan 

atau dapat dikatakan semakin rendah performa yang diberikan, jika beban tersebut 
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melebihi kapasitas yang dimiliki. Shingledecker (1984) dan Meshkati & Hancock 

(1988) mendefinisikan fungsi manusia yang digunakan dalam melakukan pekerjaan 

sehubungan dengan beban mental (aktivitas metakontrol). 

Penyebab beban kerja mental pekerja reagent area dianalisis menggunakan cause 

and effect diagram. Diagram ini merupakan suata alat visual untuk mengidentifikasi, 

mengeksplorasi, dan secara grafik menggambarkan secara detail semua penyebab yang 

berhubungan dengan suatu permasalahan. Selain itu juga kita dapat melihat faktor-

faktor yang lebih terperinci yang berpengaruh dan mempunyai akibat pada faktor utama 

tersebut yang dapat kita lihat dari panah- panah yang berbentuk tulang ikan pada 

diagram fishbone tersebut. Diagram sebab akibat ini pertama kali dikembangkan pada 

tahun 1950 oleh seorang pakar kualitas dari Jepang yaitu Dr. Kaoru Ishikawa yang 

menggunakan uraian dari unsur-unsur proses untuk menganalisa sumber-sumber 

potensial dari penyimpangan proses. Faktor-faktor penyebab utama ini dapat 

dikelompokan dalam: Materials, Machine dan equipment, Manpower, Methods, 

Environment, dan Measurement. 

Selain itu, ada beberapa gejala yang merupakan dampak dari kelebihan beban 

mental berlebih, seperti yang diterangkan oleh Hancock dan Mesahkati (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. 

Beban kerja mental yang berlebihan akan mengakibatkan adanya stres kerja. 

Menurut Lazarus (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 
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langsung maupun tidak langsung terhadap aspek–aspek pekerjaan terutama terhadap 

motif berprestasi yang kelak akan berhubungan dengan proses kerja. 

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. 

 

2.3. Pengukuran Beban Kerja Mental 

 

1) Metode Pengukuran Obyektif 

Berdasarkan Widyanti, et al (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 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 
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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 pekerja 

yang melibatkan mulut, terutama dihasilkan oleh tiga pasang kelenjar liur 

utama yang terletak diluar rongga mulut. 

2) Metode Pengukuran Subyektif 

Sedangkan metode pengukuran beban kerja secara suyektif menurut Widyanti 

dkk. (2010) merupakan pengukuran beban kerja mental berdasarkan persepsi 

subyektif responden/pekerja. Berikut ini merupakan beberapa jenis metode 

pengukuran subjektif: 

1. National Aeronautics and Space Administration Task Load Index (NASA-

TLX) 

2. Subjective Workload Assessment Technique (SWAT) 

3. Modified Cooper Harper Scaling 

4. Multidescriptor Scale 

5. Rating Scale Mental Effort (RSME) 

Tahapan Pengukuran Beban Kerja Mental Secara Subyektif: 

1. Menentukan faktor-faktor beban kerja mental pekerjaan yang diamati. 

2. Menentukan range dan nilai interval. 

3. Memilih bagian faktor beban kerja yang signifikan untuk tugas-tugas yang 

spesifik. 

4. Menentukan kesalahan subjektif yang diperhitungkan berpengaruh dalam 

memperkirakan dan mempelajari beban kerja. 

Tujuan Pengukuran Beban Kerja Mental Secara Subjektif 

1. Menentukan skala terbaik berdasarkan perhitungan eksperimental dalam 

percobaan. 

2. Menentukan perbedaan skala untuk jenis pekerjaan yang berbeda. 

3. 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). 

 

2.4. Metode NASA-TLX 

 

Metode NASA-TLX (National Aeronautics and Space Administration Task Load Index) 

dikembangkan oleh Sandra G. Hart dari NASA-Ames Research Center dan Lowell 

E.Staveland dari San Jose State University pada tahun 1981 (Hancock dan Meshkati, 

1988). Metode ini berupa kuesioner yang dikembangkan berdasarkan munculnya 

kebutuhan pengukuran subjektif yang lebih mudah namun lebih sensitif pada 

pengukuran beban kerja. Hancock dan Meshkati (1988) menjelaskan beberapa 

pengembangan metode NASA-TLX yang ditulis dalam Susilowati (1999), antara lain: 

a. Kerangka Konseptual 

Beban kerja timbul dari interaksi antara kebutuhan tugas dan pekerjaan, kondisi 

kerja, tingkah laku, dan persepsi pekerja (teknisi). Tujuan kerangka konseptual 

adalah menghindari variabel-variabel yang tidak berhubungan dengan beban kerja 

subjektif. Dalam kerangka konseptual, sumber-sumber yang berbeda dan hal-hal 

yang dapat mengubah beban kerja disebutkan satu demi satu dan dihubungkan. 

b. Informasi yang Diperoleh dari Peringkat (Rating) Subjektif 

Peringkat subjektif merupakan metode yang paling sesuai untuk mengukur beban 

kerja mental dan memberikan indikator yang umumnya paling valid dan sensitif. 

Peringkat subjektif merupakan satu- satunya metode yang memberikan informasi 

mengenai pengaruh tugas secara subjektif terhadap pekerja atau teknisi dan 

menggabungkan pengaruh dari contributor beban kerja. 

c. Pembuatan Skala Rating Beban Kerja 

 Memilih kumpulan sub-skala yang paling tepat. 

 Menentukan bagaimana menggabungkan sub-skala tersebut untuk memperoleh 

nilai beban kerja yang sensitif terhadap sumber dan definisi beban kerja yang 

berbeda, baik di antara tugas maupun di antara pemberi peringkat. 

 Menentukan prosedur terbaik untuk memperoleh nilai terbaik untuk memperoleh 

nilai numeric untuk subskala tersebut. 

d. Pemilihan Sub-skala 
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Ada tiga subskala dalam penelitian, yaitu skala yang berhubungan dengan tugas, dan 

skala yang berhubungan dengan tingkah laku (usaha fisik, usaha mental, 

performansi), skala yang berhubungan dengan subjek (frustasi, stres, dan kelelahan). 

Susilowati (1999) juga menjelaskan beberapa subskala yang ditulis Hart dan 

Staveland (1981), antara lain: 

 Skala yang berhubungan dengan tugas peringkat yang diberikan pada kesulitan 

tugas memberikan informasi langsung terhadap persepsi kebutuhan subjek yang 

dibedakan oleh tugas. Tekanan waktu dinyatakan sebagai faktor utama dalam 

definisi dan model beban kerja yang paling operasional, dikuantitatifkan dengan 

membandingkan waktu yang diperlukan untuk serangkaian tugas dalam 

eksperimen. 

 Skala yang berhubungan dengan tingkah laku faktor usaha fisik memanipulasi 

eksperimen dengan faktor kebutuhan fisik sebagai komponen kerja utama. Hasil 

eksperimen menunjukkan bahwa faktor usaha fisik memiliki korelasi yang tinggi 

tapi tidak memberi kontribusi yang signifikan terhadap beban kerja semuanya. 

Faktor usaha mental merupaka kontributor penting pada beban kerja pada saat 

jumlah tugas operasional meningkat karena tanggung jawab pekerja berpindah-

pindah dari pengendalian fisik langsung menjadi pengawasan. Peringkat usaha 

mental berkorelasi dengan peringkat beban kerja keseluruhan dala setiap katagori 

eksperimen dan merupakan faktor kedua yang paling tinggi korelasinya dengan 

beban kerja keseluruhan. 

 Skala yang berhubungan dengan subjek frustasi merupakan beban kerja ketiga 

yang paling relevan. Peringkat frustasi berkorelasi dengan peringkat beban kerja 

keseluruhan secara signifikan pada semua katagori eksperimen. Peringkat stress 

mewakili manipulasi yang mempengaruhi peringkat beban kerja keseluruhan dan 

merupakan skala yang paling independen. 

Hart dan Staveland dalam Pheasant,(1991) merumuskan masalah pembuatan skala 

peringkat beban kerja sebagai berikut : memilih kumpulan sub skala masalah yang 

paling tepat; Menentukan bagaimana menggabungkan sub skala tersebut untuk 

memperoleh nilai bebankerja yang sensitife terhadap sumber dan defenisi beban kerja 

yang berbeda, baik diantara tugas maupun diantara pemberi peringkat; Menentukan 

prosedur terbaik untuk memperoleh nilai terbaik untuk memperoleh nilai numerick 

untuk sub skala tersebut.  
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Dari masing-masing sub skala yang terpilih memberikan informasi yang berguna 

dan relevan tentang aspek-aspek pengalaman yang berbeda. Dari penggabungan 

peringkat yang diberi bobot (weighted rating) pada sub skala merupakan alternatif dari 

sub kerja. 

Aplikasi NASA-TLX telah digunakan dalam ekperimen baik yang menggunakan 

simulator (dalam penerbangan), simulasi pengendalian supervisi atau untuk tugas-tugas 

dalam ekperimental (memory task, chiceoperation time, critical instability tracking, 

conpesatortytracking, mental arithmetic, mental rotation, target ocquisition, dan 

grammatical reasoning). 

Hancock dan Meshkati (1988) menjelaskan langkah-langkah dalam pengukuran 

beban kerja mental dengan menggunakan metode NASA-TLX, yaitu: 

a. Penjelasan Indikator Beban Mental yang Akan Diukur Indikator 

 

Tabel 2.1 Indikator NASA-TLX 

No. Dimensi Indikator Item 

1 

Kebutuhan 

Mental 

(Mental Demand) 

Aktivitas mental 

yang dibutuhkan 

seperti melihat, 

mencari informasi, 

dan mengingat 

- Kebutuhan melihat untuk 

menyelesaikan setiap pekerjaan. 

- Kebutuhan mengingat dalam 

menyelesaikan setiap pekerjaan. 

- Kebutuhan mencari informasi 

untuk menyelesaikan setiap 

pekerjaan. 

2 

Kebutuhan Fisik 

(Physical 

demand) 

Jumlah aktivitas 

fisik (menulis, 

berjalan, duduk) 

yang dibutuhkan 

- Aktivitas menulis yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan setiap 

pekerjaan. 

- Aktivitas mengetik yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan 

setiap pekerjaan. 

- Aktivitas berjalan yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan setiap 

pekerjaan. 

- Aktivitas duduk yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan setiap 
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No. Dimensi Indikator Item 

pekerjaan. 

3 

Kebutuhan waktu 

(temporal 

demand) 

Jumlah tekanan yang 

berkaitan dengan 

waktu 

- Batasan waktu yang diberikan 

untuk mengerjakan setiap 

pekerjaan. 

- Jumlah waktu yang dibutuhkan 

dalam menyelesaikan pekerjaan. 

4 

Performansi 

(own 

performance) 

Keberhasilan setiap 

pekerjaan 

- Pencapaian kesuksesan pada setiap 

pekerjaan. 

5 
Tingkat frustasi 

(frustasion) 

Perasaan yang 

dirasakan seperti 

rasa aman, rendah 

diri, terganggu, dan 

jengkel 

- Perasaan tidak aman secara 

psikologis yang dirasakan ketika 

bekerja. 

- Perasaan rendah diri yang 

dirasakan ketika bekerja. 

- Perasaan jengkel yang dirasakan 

ketika bekerja. 

- Perasaan tersinggung yang 

dirasakan ketika bekerja. 

6 Usaha (effort) 

Usaha mental dan 

fisik yang 

dibutuhkan 

- Usaha mental yang dilakukan 

untuk menyempurnakan hasil kerja 

- Fisik yang dilakukan untuk 

menyempurnakan hasil kerja 

 

- Kebutuhan mental (Mental Demand), merupakan kemampuan tiap-tiap orang 

dalam memproses informasi terbatas, hal ini dapat mempengaruhi tingkat kinerja 

perorang yang dapat dicapai. Hubungan antara beban kerja dan kinerja dapat 

dilihat pada kurva U yang terbalik. Kinerja manusia pada tingkat rendah tidak 

juga baik, jika tidak banyak hal yang bisa dikerjakan, orang akan mudah bosan 

dan cenderung kehilangan ketertarikan terhadap pekerjaan yang dilaksanakannya. 

Dalam kondisi dapat dikatakan underload, peningkatan beban kerja setelah titik 

ini akan menyebabkan degradasi dalam kinerja. Pada tingkat beban kerja yang 
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sangat tinggi atau Overload, pada kondisi ini informasi penting akan hilang akibat 

dari pendangkalan atau pemfokusan perhatian hanya satu aspek dari pekerjaan. 

- Kebutuhan fisik (Physical Demand), merupakan dimensi mengenai kebutuhan 

fisik (physical demand) pada NASA-TLX memiliki deskripsi yaitu tentang 

seberapa banyak aktivitas fisik yang dibutuhkan seperti mendorong, menarik, 

memutar, mengontrol, mengoperasikan, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai 

tugas fisik yang dilakukan tersebut apakah termasuk dalam kategori mudah atau 

sulit untuk dikerjakan, gerakan yang dilakukan selama aktivitas cepat atau lambat, 

serta melelahkan atau tidak. 

- Kebutuhan waktu (Temporal Demand), merupakan dimensi kebutuhan waktu ini 

tergantung dari ketersediaan waktu dan kemampuan melengkapi (over-lop) dalam 

menjalankan suatu aktivitas. Hal ini berkaitan erat dengan analisis batas waktu 

(time line analysis) yang merupakan metode primer untuk mengetahui apakah 

subjek dapat menyelesaikan tugas dalam waktu yang diberikan. 

- Performansi (Performance), merupakan dimensi ini memiliki pengertian tentang 

seberapa berhasil atau sukseskah pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya yang 

telah ditetapkan oleh atasannya. Serta apakah pekerja puas dengan performansi 

dirinya sendiri dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

- Usaha (Effort), merupakan dimensi usaha menjabarkan bahwa seberapa besar 

usaha yang dilakukan oleh anda sebagai pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan 

anda sendiri. Dalam hal ini usaha yang dilakukan meliputi usaha mental dan fisik. 

- Kebutuhan frustasi (Frustation Demand), merupakan dimensi ini berkaitan 

dengan kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kebingungan, frustasi, dan 

ketakutan selama melaksanakan suatu pekerjaan, dengan demikian dalam 

penyelesaian pekerjaan menyebabkan lebih sulit dilakukan dari pada sebenarnya. 

Pada keadaan stres rendah, orang cenderung santai. Sejalan dengan meningkatnya 

stres, maka terjadi pengacauan konsentrasi terhadap aspek yang relevan dari suatu 

pekerjaan yang lebih, hal ini disebabkan adanya faktor individual subjek. Faktor-

faktor ini antara lain sebagai berikut: motivasi, kelelahan, ketakutan, tingkat 

keahlian, suhu, kebisingan, getaran, kenyamanan 

b. Pembobotan 

Pada bagian ini responden diminta untuk memilih salah satu dari dua indikator 

yang dirasakan lebih dominan menimbulkan beban kerja mental terhadap 
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pekerjaan tersebut. Kuesioner NASA-TLX yang diberikan berbentuk 

perbandingan berpasangan yang terdiri dari 15 perbandingan berpasangan. Dari 

kuesioner ini dihitung jumlah tally dari setiap indicator yang dirasakan paling 

berpengaruh. Jumlah tally ini kemudian akan menjadi bobot untuk tiap indicator 

beban mental. 

 

 

Gambar 2.2 Pembobotan 

 

c. 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. Rating yang diberikan adalah 

subjektif tergantung pada beban mental yang dirasakan oleh responden tersebut. 

 



20 
 

 
Gambar 2.3 Pemberian Rating 

 

d. 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 factor 

e. Menghitung Weighted Workload (WWL) 

Diperoleh dengan menjumlahkan keenam nilai produk 

𝑊𝑊𝐿 = ∑ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘  

f. Menghitung rata-rata WWL 

Diperoleh dengan membagi WWL dengan jumlah bobot total 

Skor = 
∑ 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡𝑥𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔

15
 

g. Interpretasi Hasil Nilai Skor 

Berdasarkan penjelasan Hart dan Staveland (1981) dalam teori Nasa-TLX, skor 

beban kerja yang diperoleh dapat diintepretasikan sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2 Interpretasi Skor 

Golongan Beban Kerja Nilai 

Rendah 0 – 9 
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Golongan Beban Kerja Nilai 

Sedang 10 – 29 

Agak Tinggi 30 – 49 

Tinggi 50 – 79 

Sangat Tinggi 80 - 100 

 

2.5. Diagram Fishbone 

 

Diagram tulang ikan atau fishbone adalah salah satu metode / tool di dalam 

meningkatkan kualitas. Sering juga diagram ini disebut dengan diagram Sebab-Akibat 

atau cause effect diagram. Penemunya adalah seorang ilmuwan jepang pada tahun 60an 

yang bernama Dr. Kaoru Ishikawa. Ilmuwan ini lahir pada tahun 1915 di Tokyo, 

Jepang. Beliau juga alumni teknik kimia Universitas Tokyo.  

Oleh karena itu, diagram sering juga disebut dengan diagram ishikawa. Metode 

tersebut awalnya lebih banyak digunakan untuk manajemen kualitas. Yang 

menggunakan data verbal (non-numerical) atau data kualitatif. Dr. Ishikawa juga 

ditengarai sebagai orang pertama yang memperkenalkan 7 alat atau metode 

pengendalian kualitas (7 tools). Yakni fishbone diagram, control chart, run chart, 

histogram, scatter diagram, pareto chart, dan flowchart. 

Dikatakan Diagram Fishbone (Tulang Ikan) karena memang berbentuk mirip 

dengan tulang ikan yang moncong kepalanya menghadap ke kanan. Diagram ini akan 

menunjukkan sebuah dampak atau akibat dari sebuah permasalahan, dengan berbagai 

penyebabnya. Efek atau akibat dituliskan sebagai moncong kepala. Sedangkan tulang 

ikan diisi oleh sebab-sebab sesuai dengan pendekatan permasalahannya. Dikatakan 

diagram Cause and Effect (Sebab dan Akibat) karena diagram tersebut menunjukkan 

hubungan antara sebab dan akibat. Berkaitan dengan pengendalian proses statistikal, 

diagram sebab-akibat dipergunakan untuk untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab 

(sebab) dan karakteristik kualitas (akibat) yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab 

itu. 

Diagram Fishbone telah menciptakan ide cemerlang yang dapat membantu dan 

memampukan setiap orang atau organisasi/perusahaan dalam menyelesaikan masalah 
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dengan tuntas sampai ke akarnya. Kebiasaan untuk mengumpulkan beberapa orang 

yang mempunyai pengalaman dan keahlian memadai menyangkut problem yang 

dihadapi oleh perusahaan Semua anggota tim memberikan pandangan dan pendapat 

dalam mengidentifikasi semua pertimbangan mengapa masalah tersebut terjadi. 

Kebersamaan sangat diperlukan di sini, juga kebebasan memberikan pendapat dan 

pandangan setiap individu. Jadi sebenarnya dengan adanya diagram ini sangatlah 

bermanfaat bagi perusahaan, tidak hanya dapat menyelesaikan masalah sampai akarnya 

namun bisa mengasah kemampuan berpendapat bagi orang–orang yang masuk dalam 

tim identifikasi masalah perusahaan yang dalam mencari sebab masalah menggunakan 

diagram tulang ikan. 

Fungsi dasar diagram Fishbone (Tulang Ikan) adalah untuk mengidentifikasi dan 

mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan 

kemudian memisahkan akar penyebabnya. Sering dijumpai orang mengatakan 

“penyebab yang mungkin” dan dalam kebanyakan kasus harus menguji apakah 

penyebab untuk hipotesa adalah nyata, dan apakah memperbesar atau menguranginya 

akan memberikan hasil yang diinginkan. 

Dengan adanya diagram Fishbone ini sebenarnya memberi banyak sekali 

keuntungan bagi dunia bisnis. Selain memecahkan masalah kualitas yang menjadi 

perhatian penting perusahaan. Masalah – masalah klasik lainnya juga terselesaikan. 

Masalah – masalah klasik yang ada di industri manufaktur khusunya antara lain: a) 

keterlambatan proses produksi, b) tingkat defect (cacat) produk yang tinggi, c) mesin 

produksi yang sering mengalami trouble, d) output lini produksi yang tidak stabil yang 

berakibat kacaunya plan produksi, e) produktivitas yang tidak mencapai target, f) 

complain pelanggan yang terus berulang. 

Namun, pada dasarnya diagram Fishbone dapat dipergunakan untuk kebutuhan-

kebutuhan berikut: a) Membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah, b) 

Membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah, c) Membantu dalam 

penyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut, d) Mengidentifikasi tindakan 

(bagaimana) untuk menciptakan hasil yang diinginkan, e) Membahas issue secara 

lengkap dan rapi, f) Menghasilkan pemikiran baru. Jadi ditemukannya diagram 

Fishbone memberikan kemudahan dan menjadi bagian penting bagi penyelesaian 

masalah yang mucul bagi perusahaan. 
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Penerapan diagram Fishbone dapat menolong kita untuk dapat menemukan akar 

“penyebab” terjadinya masalah khususnya di industri manufaktur dimana prosesnya 

terkenal dengan banyaknya ragam variabel yang berpotensi menyebabkan munculnya 

permasalahan. Apabila “masalah” dan “penyebab” sudah diketahui secara pasti, maka 

tindakan dan langkah perbaikan akan lebih mudah dilakukan. Dengan diagram ini, 

semuanya menjadi lebih jelas dan memungkinkan kita untuk dapat melihat semua 

kemungkinan “penyebab” dan mencari “akar” permasalahan sebenarnya. 

Apabila ingin menggunakan Diagram Fishbone, kita terlebih dahulu harus 

melihat, di departemen, divisi dan jenis usaha apa diagram ini digunakan. Perbedaan 

departemen, divisi dan jenis usaha juga akan mempengaruhi sebab – sebab yang 

berpengaruh signifikan terhadap masalah yang mempengaruhi kualitas yang nantinya 

akan digunakan. 

 

2.6. Kajian Induktif 

 

Penelitian mengenai beban kerja mental sebelumnya sudah banyak dilakukan. Beberapa 

peneliti menghubungkan variabel yang berpengaruh terhadap beban mental. Variabel 

berpengaruh tersebut antara lain shift kerja (Simanjuntak & Situmorang, 2010) 

(Budiman dkk, 2013), aktivitas pekerjaan (Mutia, 2014), musik (Caprianingsih, 2015), 

kualitas tidur (Marizki dkk, 2014), kinerja karyawan (Asdyanti, 2012), dan kondisi 

perjalanan pengemudi bus (Muslimah dkk, 2015). Dari beberapa contoh variabel diatas 

ditujukan untuk mengurangi beban kerja mental yang dialami oleh operator, seperti 

penggunaan musik pada saat bekerja dapat menurunkan beban kerja mental para pekerja 

di Batik Putra Laweyan (Caprianingsih, 2015). Sementara variabel yang lain ditujukan 

supaya analisis beban kerja mental dapat lebih mendalam. Dengan adanya variabel 

tersebut membuat penelitian mengenai beban kerja mental menjadi lebih terfokus 

sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. 

 

Tabel 2.3 Kajian Induktif 

No Judul Peneliti Objek Metode 

1 

Pengukuran Beban Kerja 

Fisiologis Dan Psikologis 

Pada Operator Pemetikan 

Mutia, Mega. 

2014 

Operator 

Pemetikan Teh 

Dan Produksi 

Nasa-TLX 
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No Judul Peneliti Objek Metode 

Teh Dan Operator Produksi 

The Hijau 

Teh 

2 

Analisa Beban Kerja 

Operator Air Traffic Control 

Dengan Menggunakan 

Metode NASA-TLX 

Budiman, Jerry., 

Pujangkoro, 

S.A., & Anizar. 

2013 

Operator Air 

Traffic Control 
Nasa-TLX 

3 

Pengaruh Musik Terhadap 

Beban Kerja Mental Pekerja 

Batik Tulis Dan Cap Di 

Batik Putra Laweyan 

Caprianingsih, 

Farinda Ewin. 

2015 

Pekerja Home 

Industri Batik 

Putra Laweyan 

Nasa-TLX 

4 

Evaluasi Beban Kerja Fisik 

Dan Mental Pengemudi 

Busakdp Rute Solo 

Semarang 

Muslimah, 

Etika., 

Nandhiroh, Siti., 

& Akriyanto, 

L.A. 2015 

Pengemudi Bus 

AKDP Rute 

Solo-Semarang 

Nasa-TLX 

5 

Measuring Workload Of 

ICU Nurses With A 

Questionnaire Survey: The 

NASA Task Load Index 

(TLX) 

Hoonakker, 

Peter., Carayon, 

Pascale., Gurses, 

A.P., Et Al. 

2011 

ICU Nurses Nasa-TLX 

6 

Analisis Tingkat Stress 

Pekerja Operasional Di 

Stasiun Kereta Api Bandung 

Berdasarkan Aktivitas A-

Amilase Dan NASA-TLX 

(Task Load Index) 

Darma, Teguh., 

S.W, Caecilia., 

P.L, Gita. 2014 

Unit Pelaksana 

Teknis 

Aktivitas 

Amilase Dan 

NASA-TLX 

7 

Analisa Beban Kerja 

Dengan Menggunakan 

Work Sampling Dan 

NASA-TLX Untuk 

Menentukan Jumlah 

Ramadhan, 

Rahadian., 

Tama, I.P., & 

Efranto, R.Y. 

2014 

Operator 

Pelaksana 

Mesin 

Work 

Sampling 

Dan NASA-

TLX 
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No Judul Peneliti Objek Metode 

Operator 

8 

Evaluasi Beban Kerja 

Mental Pengatur Perjalanan 

Kereta Api (Ppka) Dengan 

Menggunakan Metode 

Nasa-Tlx Dan Rsme (Studi 

Kasus Pada Pt. Kai Daop 6 

Yogyakarta) 

Prayogo, Aji. 

2016 

Operator 

Pengatur 

Perjalanan 

Kereta Api 

(PPKA) 

Nasa-TLX 

Dan RSME 

 


