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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Pengertian Ergonomi 

          Istilah “ergonomi” berasal dari Bahasa Latin yaitu “ergon” berarti 

kerja dan “nomos” berarti atauran atau hukum dan dapat didefinisikan 

ergonomic adalah ilmu, seni dan penerapan teknologi untuk menyerasikan 

atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam 

beraktivitas maupun istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan 

manusia baik fisik maupun mental sehingga kualitas hidup secara 

keseluruhan menjadi lebih baik. Ergonomi disebut juga sebagai “Human 

Factors”. Ergonomi juga digunakan oleh berbagai macam 

ahli/professional pada bidangnya, misalnya ahli arsitektur, perancangan 

produk industry, fisika psikologi dan tehnik industry. 

2.2    Tujuan Ergonomi 

          Menurut (Tarwaka, 2004), secara umum tujuan dari penerapan 

ergonomi adalah : 

1. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya 

pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban 

kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. 

 

2.   Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas    

kontak sosial, mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat guna 

dan meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia 

produktif maupun setelah tidak produktif. 

 

3. Menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek yaitu 

aspek teknis, ekonomis. Antropologis dan budaya dari setiap system 

kerja yang dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas 

hidup yang tinggi.  

2.3    Kapasitas Kerja  

          Untuk mencapai tujuan ergonomi seperti yang telah dikemukan, 

maka perlu keserasian antara pekerja dan pekerjannya, sehinga manusia 

pekerja dapat bekerja sesuai dengan kemampuan, kebolehan dan 

keterbatasannya. Secara umum kemampuan, kebolehan dan keterbatasan 

manusia di tentukan oleh berbagai faktor yaitu : 
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1    Umur 

  

          Umur seseorang berbanding langsung dengan kapasitas fisik sampai 

batas tertentu dan mencapai puncaknya pada umur 25 tahun. Pada umur 

50-60 tahun kekuatan otot menurun sebesat 25%, kemampuan sensoris-

sensoris menurun sebanyak 60%. Selanjutnya kemampuan kerja fisik 

seseorang yang berumur >60 tahun tinggal mencapai 50% dari umur orang 

yang berumur 25 tahun. Bertambahnya umur akan diikuti penurunan; VO2 

Max, tajam penglihatan, pendengaran, kecepatan membedakan sesuatu, 

membuat keputusan dan kemampuan mengingat jangka pendek. Dengan 

demikian pengaruh umur harus selalu dijadikan pertimbangan dalam 

memberikan pekerjaan pada seseorang. 

 

2  Jenis Kelamin 

  

          Secara umum wanita hanya mempunyai kekuatan fisik 2/3 dari 

kemampuan fisik atau kekuatan otot laki-laki, tetapi dalam hal tertentu 

wanita lebih teliti dari laki-laki. Kondisi tersebut tersebut menyebabkan 

presentase lemak tubuh wanita lebih tinggi dan kadar Hb darah lebih 

rendah daripada laki-laki. Dari uraian tersebut jelas bahwa, untuk 

mendapatkan daya kerja yang tinggi, maka harus diusahakan pembagian 

tugas antara pria /wanita sesuai kemampuan, kebolehan, dan keterbatasan 

masing-masing. 

 

3  Keampuan Kerja Fisik 

  

          Kemampuan kerja fisik adalah sebuah kemampuan fungsional 

seseorang untuk mampu melakukan pekerjaan tertentu yang memerlukan 

aktivitas otot pada periode waktu tertentu. Lamanya waktu aktivitas 

bervariasi antara beberapa detik (untuk pekerjaan yang memerlukan 

kekuatan) sampai beberapa jam (untuk pekerjaan yang memerlukan 

ketahanan). 

  

4  Antropometri 

  

          Data antropometri sangat penting dalam menentukan alat dan cara 

mengoperasikannya. Kesesuaian hubungan antara antropometri pekerja 

dengan alat yang digunakan sangat berpengaruh terhadap sikap kerja, 

tingkat kelelahan, kemampuan kerja dan produktivitas kerja. 
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Antropometri juga menentukan dalam seleksi penerimaan tenaga kerja, 

misalnya orang gemuk tidak cocok untuk pekerjaan di tempat suhu tinggi, 

pekerjaan yang memrlukan kelincahan, dll. 

  

5  Status Kesehatan dan Nutrisi 

 

          Status kesehatan dan nutrisi atau keadaan gizi berhubungan erat satu 

sama lainnya dan berpengaruh pada produktivitas dan effisiensi kerja. 

Dalam melakukan pekerjaan tubuh memerlukan energi, apabila 

kekurangan baik secara kuantitatif maupun kualitatif kapasitas kerjaakan 

terganggu. Perlu keseimbangan antara in-take energi dan output yang 

harus dikeluarkan. 

 

6  Kesegaran Jasmani  

 

          Kesegaran jasmani adalah suatu kesanggupan atau kemampuan dari 

tubuh manusia untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap 

beban fisik yang dihadapi tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti dan 

masih memiliki kapasitas cadangan untuk melakukan aktivitas berikutnya. 

2.4     Kelelahan 

          Kelelahan adalah perasaan subjektif, tetapi berbeda dengan 

kelemahan dan memiliki sifat bertahap. Tidak seperti kelemahan, 

kelelahan dapat diatasi dengan periode istirahat. Kelelahan dapat 

disebabkan secara fisik atau mental. secara medis (Kuswana, S. Wowo. 

2013). menurut Workplace Safety & Health Council (WSH Council) tipe 

kelelahan dibagi menjadi 2 yaitu kelelahan fisik (berkurangnya 

kemampuan untuk bekerja manual) dan kelelahan mental (penurunan 

tingkat konsentrasi dan kewaspadaan). Kelelahan adalah suatu keadaan 

ketika seseorang merasa lelah secara fisik atau mental, yang disebabkan 

oleh : 

1.  Jam kerja yang panjang tanpa intervensi istirahat. 

2.  Aktivitas fisik yang kuat dan berkelanjutan. 

3. Usaha mental yang kuat dan berkelanjutan 

4. Pekerja selama beberapa atau semua waktu alami untuk tidur     

(sebagai akibat dari shift atau bekerja untuk waktu yang panjang). 

5.   Tidur dan istirahat yang kurang cukup. 
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2.5    Konsep Keseimbangan Dalam Ergonomi 

 
          Ergonomi merupakan suatu ilmu, seni dan teknologi yang berupaya 

untuk menyerasikan alat, cara dan lingkungan kerja terhadap kemampuan, 

kebolehan dan segala keterbatasan manusia, sehingga manusia dapat 

berkarya secara optimal tanpa pengaruh buruk dari pekerjaannya. Dari 

sudut pandang ergonomi, antara tuntutan tugas dengan kapasitas kerja 

harus selalu dalam garis keseimbangan sehingga dicapai performansi kerja 

yang tinggi. Dalam kata lain, tuntutan tugas tidak boleh terlalu rendah 

(underload) dan juga tidak boleh terlalu berlebihan (overload). Karena 

keduanya, baik underload maupun overload akan menyebabkan stress. 

Konsep kesimbangan antara kapasitas kerja dengan tuntutan tugas dibagi 

menjadi 3 macam, yaitu : 

 

a. Kemampuan Kerja. Kemampuan kerja seseorangsangat 

ditentukan oleh : 

 

1. Personal Capacity (Karakteristik Pribadi): meliputi faktor usia, 

jenis kelamin, antropometri, pendidikan, pengalaman, status sosial, 

agama dan kepercayaan. 

 

2. Physiological capacity (kemampuan fisiologis) meliputi 

kemampuan dan daya tahan cardio-vaskuler, syaraf otot, panca 

indera, 

 

3. Psychological capacity (kemampuan psikologis): behubungan 

dengan kemampuan mental, waktu reaksi, kemampuan adaptasi, 

stabilitas emosi, dsb. 

 

4. Biomechanical capacity (Kemampuan Biomekanik) berkaitan 

dengan kemampuan dan daya tahan sendi dan persendian, tendon 

dan jalinan tulang. 

 

b. Tuntutan Tugas. Tuntutan tugas pekerjaan/aktivitas tergantung   

pada: 

 

1. Task and material (Karakteristik tugas dan Material): ditentukan 

oleh karakteristik peralatan dan mesin, tipe, kecepatan dan irama 

kerja. 
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2.    Organization Characteristik berhubungan dengan jam kerja dan 

jam  istirahat, shift kerja, cuti dan libur, manajemen. 

 

3.   Enviromental Characteristics: berkaitan dengan teman setugas, 

kondisi lingkungan kerja fisik, norma, adat kebiasaan dan sosial 

budaya. 

 

c. Performansi. Performansi atau tampilan seseorang sagat 

tergantung kepada rasio dari besarnya tntutan tugas dengan 

besarnya kemampuan yang bersangkutan. Dengan demikian, 

apabila: 

 

1. Bila rasio tuntutan tugas lebih besar daripada kemampuan 

seseorang atau kapasitas kerjanya, maka akan terjadi penampilan 

akhir berupa: ketidak nyamanan, “Overstress”, kelelahan, 

kecelakaan, cedera, rasa sakit, penyakit, dan tidak produktif. 

 

2. Sebaliknya, bila tuntutan tugas lebih rendah daripada kemampuan 

seseorang atau kapasitas kerjanya, maka akan terjadi penampilan 

akhir berupa: kebosanan, kejemuan, kelesuan, sakit dan tidak 

produktif. 

 

3. Agar penampilan menjadi optimal maka perlu adanya 

keseimbangan dinamis antara tuntutan tugas dengan kemampuan 

yang dimiliki sehingga tercapai kondisi dan lingkungan yang sehat, 

aman, nyaman dan produktif. 

 

2.6     Faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja 

  

           Menurut Rodhal, Adiputa dan Manuaba dalam Tarwaka (2004), 

bahawa secara umum hubungan antara beban kerja dan kapasitas kerja 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks, baik faktor 

internal maupun factor eksternal. 

 

1. Beban kerja oleh faktor eksternal. Faktor eksternal beban kerja 

adalah beban kerja yang berasal dari luar tubuh pekerja, meliputi: 
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a. Tugas-tugas (task) 

 

       Meliputi tugas bersifat fisik seperti, stasiun kerja, tata runag 

tempat kerja, kondisi lingkungan kerja, sikap kerja, cara angkut beban 

yang diangkat. Sedangkan tugas yang bersifat mental meliputi, 

tanggung jawab, kompleksitas pekerjaan, emosi pekerja dan 

sebagainya. 

 

b. Organisasi kerja 

 

       Organisai kerja meliputi lamanya waktu kerja waktu istirahat, shif 

kerja, system kerja dan sebagainya. 

 

c. Lingkungan kerja 

 

            Lingkungan kerja ini dapat memberikan beban tambahan yang 

meliputi lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja psikologis, dll. 

 

2.     Beban kerja oleh karena factor internal 

  

           Faktor internal beban kerja adalah faktor internal berasal dari dalam 

tubuh akibat adanya reaksi dari beban kerja eksternal yang berpotensi, 

meliputi: 

 

a. Factor somatic (jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, 

kondisi kesehatan. Dan sebagainya). 

 

b. Factor psikis (motivasi, persepsi, kepercayaan, keiinginan, 

kepuasan dan sebagainya). 

 

2.7    Beban Kerja 

 

          Setiap pekerjaan apapun jenisnya apakah pekerjaan tersebut 

memerlukan otot atau pemikiran, adalah merupakan beban bagi 

pelakunya. Beban ini dapat berupa beban fisik, beban mental, ataupun 

beban sosial sesuai dengan jenis pekerjaan. Masing-masing orang 

memiliki kemampuan yang berbeda dalam hubungannya dengan beban 

kerja. Ada orang yang lebih cocok untuk menangung beban fisik, tetapi 
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ada orang lain akan lebih cocok melakukan pekrjaan yang lebih banyak 

pada beban mental atau sosial. (Mutia Mega, 2014). 

 

2.7.1  Beban Kerja Mental 

  

           Kerja mental adalah kondisi kerja dimana informasi yang masih 

harus diproses di dalam otak.kerja mental meliputi kerja otak dalam 

pengertian sempit dan pemrosesan informasi. Kerja otak dalam 

pengertian sempt adalah proses berfikir yang memerluan kreatifitas, 

misalnya membuat mesin, membuat rencana produks, mempelajari file 

dan menulis llaporan. Beban erja mental yaitu selisih antara tuntutan 

beban kerja dari suatu tugas dengan kapasitas maksimum beban kerja 

mental seseorang dalam kondisi termotivsi. Faktor-faktor yang 

menyebabkan perubahan aspek beban kerja mental sendiri berasal dari 

dalam diri sediri atau dari luar diri sendiri seperti pekerjaan dan lingku 

gan. Baik factor internal maupun eksternal sulit dilihat dari kasat mata 

sehingga dalam pengamatan hanya dilihat dari hasil pekerjaan atau 

factor yang dapat diukur secara obyektif ataupun dari tingkah laku dan 

penuturan pekerja yang dapat diindetifikasi. 

 

          Seiring dengan berjalannya waktu, kemampuan seseorang dapat 

saja berubah seabagai akibat dari praktek terhadap pekerjaan  

(kemampuan meningkat), kelelahan yang ditimbulkan (kemampuan 

menurun), dan kebosanan terhadap pekerjaan dan kondisi (kemampuan 

menurun). Kemampuan seseorang akan berbeda dengan orang lain karena 

perbedaan dukungan fisik dan mental, perbedaan latihan, dan perbedaan 

pekerjaan. Menurut Grandjen beban mental dalam pekerjaan menyangkut 

beberapa hal, yaitu : 

 

1. Keharusan untuk menjaga tingkat kewaspadaan yang tinggi 

selama periode tertentu. 

2. Kebutuhan untuk mengambil keputusan.  

3. Kejadian menurunnya konsentrasi akibat kemonotonan. 

4. Kurangnya kontak dengan manusia lain. 
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2.7.2   Beban Kerja Fisik 

  
           Secara umum yang berhubungan dengan beban kerja dan kapasitas 

kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks, baik faktor 

eksternal dan internal. Setiap pekerjaan merupakan beban bagi yang 

bersangkutan. Beban tersebut dapat berupa beban fisik maupun mental 

Penilaian beban kerja fisik dapat dilakukan dengan dua metode yaitu 

secara objektif (penelitian secara langsung) dan metode tidak langsung. 

 

           Seorang tenaga kerja mempunyai kemampuan berbeda dalam 

hubungannya dengan beban kerja. Ada beberapa macam definisi beban 

kerja, yang pertama beban kerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

tubuh manusia dan berat ringannya beban kerja sangat mempengaruhi 

konsumsi, yang kedua beban kerja adalah beban yang diterima pekerja 

untuk menyelesaikan pekerjaannya seperti mengangkat, mencangkul, 

berlari, memikul, mendayung dan lain–lain, yang ketiga beban kerja 

adalah beban fisik maupun non fisik yang ditanggung oleh pekerja untuk 

menyelesaikan pekerjaanya. 

  

           Penilaian beban kerja fisik dapat dilakukan dengan dua metode 

yaitu secara objektif (penelitian secara langsung) dan metode tidak 

langsung. Metode pengukuran langsung yaitu dengan mengukur oksigen 

yang dikeluarkan (energy expenditure) melalui asupan energi selama 

bekerja. Semakin berat kerja semakin banyak energi yang dikeluarkan. 

Meskipun metode dengan menggunakan asupan oksigen lebih akurat, 

namun hanya mengukur secara singkat dan peralatan yang diperlukan 

sangat mahal. 

  

           Salah satu pendekatan untuk mengetahui berat ringannya beban 

kerja adalah dengan menghitung nadi kerja, konsumsi energi, kapasitas 

ventilasi paru dan suhu inti tubuh. Pada batas tertentu ventilasi paru, 

denyut jantung, dan suhu tubuh mempunyai hubungan yang linier dengan 

konsumsi oksigen atau pekerjaan yang dilakukan. 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 akurat dan tidak 

menganggu ataupun menyakiti orang yang diperiksa. 
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           Nurmianto mengemukakan bahwa denyut jantung adalah suatu alat 

estimasi laju metabolisme yang baik, kecuali dalam keadaan emosi. 

Kategori berat ringannya beban kerja didasarkan pada metabolisme 

respirasi, suhu tubuh, dan denyut jantung. Berat ringannya beban kerja 

yang diterima oleh seorang tenaga kerja dapat digunakan untuk 

menentukan berapa lama seorang tenaga kerja dapat melakukan aktivitas 

kerjanya sesuai dengan kemampuan atau kapasitas kerja yang 

bersangkutan. Di mana semakin berat beban kerja, maka akan semakin 

pendek waktu seseorang untuk bekerja tanpa kelelahan dan gangguan 

fisiologis yang berarti atau sebaliknya. Sebaliknya, bila beban kerja yang 

diberikan terlalu ringan maka akan menimbulkan kebosanan pada 

seseorang atau operator. 

  

          Kebutuhan utama dalam pergerakkan otot adalah kebutuhan akan 

oksigen yang dibawa oleh darah ke otot untuk pembakaran zat dalam 

menghasilkan energi. Sehingga jumlah oksigen yang dipergunakan oleh 

tubuh merupakan salah satu indikator pembebanan selama bekerja. 

Dengan demikian setiap aktivitas pekerjaan memerlukan energi yang 

dihasilkan dari proses pembakaran. 

 

          Sebagai dasar rekomendasi dari KEPMENAKER No. 51 Tahun 

1999 yang menetapkan kategori beban kerja menurut kebutuhan kalori 

(lalan ruslani, 2015) sebagai berikut : 

 

1)  Beban Kerja Ringan: 100 - 200 Kkal/jam 

2)  Beban Kerja Sedang: >200 - 350 Kkal/jam 

3)  Beban Kerja Berat : > 350 - 500 Kkal/jam 

 

Kebutuhan kalori seorang pekerja selama 24 jam ditentukan oleh tiga hal: 

  

1. Kebutuhan kalori untuk metabolisme basal, dipengaruhi oleh jenis 

kelamin dan usia. 

2. Kebutuhan kalori untuk kerja, kebutuhan kalori sangat ditentukan 

dengan jenis aktivitasnya, berat atau ringan. 

3.   Kebutuhan kalori untuk aktivitas lain-lain di luar jam kerja.  
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Pengukuran denyut jantung dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu: 

  

1. Merasakan denyut jantung yang ada pada arteri radial pada 

pergelangan tangan. 

2. Mendengarkan denyut jantung dengan stethoscope. 

3. Menggunakan ECG (Electrocardiograph), yaitu mengukur signal 

elektrik yang diukur dari otot jantung pada permukaan kulit dada. 

 

          Salah satu yang dapat digunakan untuk menghitung denyut jantung 

adalah telemetri dengan menggunakan rangsangan Electroardio Graph 

(ECG). Apabila peralatan tersebut tidak tersedia dapat memakai stopwatch 

dengan metode 10 denyut. Dengan metode tersebut dapat dihitung denyut 

nadi kerja sebagai berikut: 

 

Denyut Nadi (Denyut/Menit) = 
10 𝐷𝑒𝑛𝑦𝑢𝑡

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑃𝑒𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛
𝑥 60………….(2.1) 

          Selain metode denyut jantung tersebut, dapat juga dilakuakan 

penghitungan denyut nadi dengan menggunakan metode 15 atau 30 detik. 

Penggunaan nadi kerja untuk menilai berat ringanya beban kerja memiliki 

beberapa keuntungam. Selain mudah, cepat, dan murah juga tidak 

memerlukan peralatan yang mahal, tidak menggangu aktivitas pekerja 

yang dilakukan pengukuran. Kepekaan denyut nadi akan segera berubah 

dengan perubahan pembebanan, baik yang berasal dari pembebanan 

mekanik, fisika, maupun kimiawi. 

          Denyut nadi untuk mengestimasi index beban kerja terdiri dari 

beberapa jenis, yaitu :  

 

1. Denyut jantung pada saat istirahat (resting pulse) adalah rata-rata 

denyut jantung sebelum suatu pekerjaan dimulai. 

  

2. Denyut jantung selama bekerja (working pulse) adalah rata-rata 

denyut jantung pada saat seseorang bekerja. 

  

3. Denyut jantung untuk bekerja (work pulse) adalah selisish antara 

senyut jantung selama bekerja dan selama istirahat.  

 

4. Denyut jantung selama istirahat total (recovery cost or recovery 

cost) adalah jumlah aljabar denyut jantung dan berhentinya denyut 
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pada suatunpekerjaan selesai dikerjakannya sampai dengan denyut 

berada pada kondisi istirahatnya. 

  

5. Denyut kerja total (Total work pulse or cardiac cost) adalah jumlah  

denyut jantung dari mulainya suatu pekerjaan samapi dengan denyut 

berada pada kondisi istirahatnya (resting level).  

 

         Dalam penentuan konsumsi energi biasanya digunakan suatu bentuk 

hubungan energi dengan kecepatan denyut jantung yaitu sebuah 

persamaan regresi kuadratis sebagai berikut: 

 

E = 1,80411-0,0229038X+4,71733X10-4X2………………   (2.2) 

Dimana: 

E = Energi (Kkal/menit) 

x = Kecepatan denyut jantung/nadi (denyut/menit) 

Setelah melakukan perhitungan di atas, kita dapat menghitung 

konsumsi energi dengan menggunakan persamaan: 

K = Et - Ei …………………(2.3) 

Dimana: 

K = Konsumsi energi (Kkal/menit) 

Et = Pengeluaran energi pada waktu kerja tertentu 

(Kkal/menit) 

Ei = Pengeluaran energi pada waktu sebelum Bekerja 

 

Denyut Nadi Maksimum (DNMax) adalah: 

(220 – umur) untuk laki-laki dan (200 – umur) untuk perempuan 

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 = 
100𝑥(𝐷𝑁𝐾−𝐷𝑁𝐼)

𝐷𝑁 𝑀𝑎𝑥−𝐷𝑁𝐼
………………………..(2.4) 

 
Dari hasil perhitungan % CVL tersebut kemudian di bandingkan dengan 

klasifikasi yang telah ditetapkan sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Klasifikasi Berat Ringan Beban Kerja Berdasar % CVL 

 

%CVL Klasifikasi % CVL 

<30% Tidak terjadi kelelahan 

30%-60% Diperlukan perbaikan 

60%-80% Kerja dalam waktu singkat 

80%-100% Diperiksa tindakan segera 

>100% Tidak diperbolehkan beraktivitas 

Sumber : Sarwo Widodo (2008) 

 

          Laju pemulihan denyut nadi dipengaruhi oleh nilai absolt denyut 

nadi pada ketergangguan pekerjaan, tingakat kebugaran, dan pemaparan 

panas lingkngan. Jika nadi pemulihan tidak segera tercapai, maka 

diperlukan redesain pekerjaan mengurangi tekanan fisik. Redasin tersebut 

dapat berupa variable keseluruhan dari variable bebas (task, organisasi 

kerja dan lingkungan kerja) yang menyebabkan beban kerja tambahan. 

 

2.8   Penelitian Terdahulu 

 

        Hasil berbagai penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan 

penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori 

yang digunakan. Oleh karena itu, penulis mengkaji beberapa penelitian 

yang memiliki topik yang sama seperti penelitian yang sedang dilakukan 

oleh penulis, yaitu pengukuran beban kerja. Berikut merupakan hasil 

penelitian terdahulu, yaitu beberapa jurnal yang terkait dengan penelitian 

ini. 

 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Judul  

Peneliti 

Metode 

 Penelitian 

Hasil  

Penelitian 

Mega 

Mutia 

Pengukuran 

Beban Kerja 

Fisiologis Pada 

Operator 

Pemetikan Teh 

Dan Operator 

Produksi Teh 

Hijau 

Beban kerja, 

fisiologis, 

psikologis, 

NASA-TLX 

Untuk beban kerja fisiologis 

pada pemetikan teh dan 

produksi teh hijau PT Mitra 

Kerinci tergolong kategori 

beban kerja ringan, karena 

kebutuhan kalori yang 

dihasilkan pada masing-

masing aktivitas berada 

dibawah 200 kilo   
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kalori/jam. untuk persentase  

CVL didapatkan bahwa 

operator pemetikan teh 

dengan mesin1, pemetikan 

teh dengan gunting, 

pemetikan teh dengan 

tangan, rotary panner, OTR, 

ECP, Boll tea dan sortasi 

harus diperlukan  perbaikan 

kerja, karena persentase 

CVL yang didapatkan pada 

aktivitas ini adalah besar ari 

30%. Sedangkan untuk 

aktivitas operator pemetikan 

teh dengan gunting, 

pemetikan teh dengan 

tangan, dan operator 

penepakan dikategorikan 

operator tersebut tidak 

memgalami kelelahan 

karena hasil persentase CVL 

yang didapatkan <30% 

Andriyanto 

dan 

Choirul 

Badriyah 

Analisis Beban 

Kerja Operator 

Mesin 

Pemotong Batu 

Besar 

(SIRKEL 

160CM) 

DenganMetode 

10 Denyut 

Beban kerja, 

denyut nadi, 

DNK, 

CVL% 

Penerapan waktu istirahat 

sebesar 12,2 menit pada 

operator utama membawa 

penurunan DNK dari 120,45 

denyut/menit masuk dalam 

kategori sedang, menjadi  

99,71 denyut/menit, maasuk 

kategori ringan. Sedangkan 

%CVL dari 40,16%, masuk 

dalam kategori diperlukan 

perbaikan menjadi sebesar 

19,89%, masuk kategori 

tidak terjadi kelelahan. 

Penerapan waktu istirhat 

untuk operator pembantu 

sebesar 6,56 menit 
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menurunkan DNK operator 

pembantu sebesar 115,25 

denyut/menit, masuk dalam 

kategori sedang menjadi 

sebesar 97,20 denyut/menit,  

masuk kategori ringan. 

Sedangkan %CVL sebesar           

33,56%, msuk dalam 

kategori diperlukan 

perbaikan menjadi 17,43% 

masuk kategori tidak terjadi 

kelelahan. Penurunan ini 

menunjukkan bahwa dengan 

pemberian waktu istirahat 

sejenak secara periodic, 

operator senantiasa 

melakukan pekerjaannya 

dalam kondisi kelelahan 

yang lebih rendah karena 

sudah mengalami masa 

pemulihan meski hanya 

sejenak. 

Lalan 

Rusiani 

dan 

Nurfajriah 

Analisis Beban 

Kerja Fisiologi 

Dan Psikologi 

Karyawan 

Pembuatan 

Baju 

Pulse rate, 

konsumsi 

energy,Nasa-

Tlx, 

Psikologi 

Denyut nadi kerja tertinggi 

yang pernah dicapai pada 

stasun kerja obras dengan 

denyut nadi rata-rata 88,18 

denyut/menit. Hal ini dapat 

menyebabkan para pekerja 

mudah lelah karena aktivitas 

kerja dari operator adalah 

menjahit barang setengah 

jadi menjadi barang jadi 

yang memerlukan tenaga 

lebih besar sehingga 

operator tersebut cepat lelah 

dan target tidak tercapai. 

Nilai denyut nadi kerja 

terendah terdapat pada 
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stasiun kerja QC jodoh 

dengan denyut nadi rata-rata 

80,39 denyut/menit. Hal ini 

dikarenakan proses kerja 

yang hanya memeriksa 

bahan hasil produksi rajut  

yang masih berupa panel 

menjadi bahan yang siap 

untuk masuk ke proses 

produksi sehingga operator 

tidak mudah lelah dalam 

melakukan pekerjaan ini. 

. 

 

 

 

  


