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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Beban Kerja 

Beban kerja merupakan salah satu aspek yang harus di perhatikan oleh 

setiap perusahaan, karena beban kerja salah satu yang dapat mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan. Pengertian beban kerja oleh beberapa ahli 

memberikan pendapat yang berbeda, dimana perbedaan pengertian beban 

kerja seringkali terletak pada pembatasan dan jenis pekerjaan yang berbeda. 

Beban kerja (workload) dapat diartikan sebagai suatu perbedaan antara 

kapasitas atau kemampuan pekerja dengan tuntutan pekerjaan yang diahadapi 

(Hancock & Meshkati, 1988). 

Menurut Irwandy (2007), Beban kerja adalah frekuensi kegiatan rata-

rata dari masing-masing pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Beban kerja 

meliputi beban kerja fisik maupun mental. Akibat beban kerja yang terlalu 

berat ataupun kemampuan fisik yang terlalu lemah dapat mengakibatkan 

seorang pegawai menderita gangguan atau penyakit akibat kerja. Beban kerja 

harus diperhatikan oleh siatuu perusahaan karena beban kerja salah satu yang 

dapat meningkatkan prduktivitas kerja karyawan. Selain salah satu unsur yang 

harus diperhatikan bagi seorang tenaga kerja untuk mendapatkan keserasian 

dan produktivitas kerja yang tinggi selain unsur beban tambahan akibat 

lingkungan kerja dan kapaistas kerja (Sudiharto, 2001). 

Beban kerja sebagai suatu konsep yang timbul akibat adanya 

keterbatasan kapasitas dalam memproses informasi. Saat mengahadapi suatu 

tugas, individu diharapkan dapat menyelesaikan tugas tersebut pada suatu 

tingkat tertentu. Apabila keterbatasan yang dimiliki individu tersebut 

menghambat atau menghalangi tercapainya hasil kerja pada tingkat yang 

diharapkan dan tingkat kapasitas yang dimiliki. Kesenjangan ini menyebabkan 

timbulnya kegagalan dalam kinerja (performance failures). Hal ini mendasari 

pentingnya pemahaman dan pengukuran yang lebih dalam mengenai beban 

kerja (Kalichman, Simbayi, Kaufman, Cain, & Jooste, 2007). 
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2.1.1 Beban Kerja Fisik 

Kerja adalah aktifitas 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. Kelelahan 

merupakan keadaan kehilangan efisiensi dan penurunan kapasitas kerja yang 

berbeda-beda setiap individu (Steuerwald et al., 2000). Seseorang yang 

melakukan kerja fisik akan mengalami perubahan fungsi pada alat – alat 

tubuh, yang dapat diketahui 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 

8. Faktor lainnya 

Menurut Rodahl (1989) bahwa penilaian beban fisik dapat dilakukan 

dengan dua metode secara objektif, yaitu penelitian secara langsung dan 

metode tidak langsung. Metode pengukuran langsung yaitu dengan mengukur 

oksigen yang dikeluarkan (energyexpenditure) 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. 

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. 

Kesehtan kerja harus diterapkan ditempat kerja pada jabatan apapun yang 

dilakukan dengan sebaik-baiknya (Robinson et al., 2005).  
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2.1.2 Beban Kerja Mental 

Pekerjaan yang bersifat mental sulit diukur rmelalui perubahan fungsi fatal 

tubuh. Secara fisiologis, aktivitas mental terlihat sebagai suatu jenis pekerjaan 

yang ringan sehingga kebutuhan kalori untuk aktivitas mental juga lebih rendah. 

Padahal secara moral dan tanggung jawab, aktivitas mental jelas lebih berat 

dibandingkan dengan aktivitas fisik karena lebih melibatkan kerja otak daripada 

kerja otot (S. Tarwaka & Sudiajeng, 2004). Setiap aktivitas mental akan selalu 

melibatkan unsur persepsi, interpretasi, dan prosessmental dari suatu informasi 

yang diterima oleh organ sensoris untuk diambil suatu keputusan atau proses 

mengingat informasi yang lampau (Grandjean & Kroemer, 1997). 

Kerja mental yang tidak dirancang dengan baik dapat menyebabkan 

terjadinya sejumlah efek buruk, seperti perasaan lelah, kebosanan, serta 

berkurangnya kehati-hatian dan kesadaran dalam melakukan suatu pekerjaan. 

Efek buruk lainnya dapat mencakup lupa dalam menjalankan suatu aktivitas kritis 

atau tidak melakukan aktivitas pada waktunya, sukar untuk mengalihkan 

konsentrasi dari suatu aktivitas ke aktivitas lain, sukar beradaptasi pada dinamika 

perubahan sistem, maupun kecenderungan untuk tidak memperhatikan hal-hal 

yang terjadi disekeliling kita. Pada akhirnya, semua ini akan berdampak pada 

turunnya kinerja yang dapat sekadar berupa bertambahnya waktu untuk 

mengerjakan suatu aktivitas, sampai dengan kegagalan suatu sistem yang bersifat 

fatal (Hock & Joseph, 2019). 

 

2.1.1.1. Dampak Beban Kerja Berlebihan 

 Ada beberapa gejala yang merupakan dampak dari kelebihan beban mental 

berlebih, seperti yang diterangkan oleh (Hancock & Meshkati, 1988), yaitu: 

1. Gejala Fisik 

Sakit kepala, sakit perut, mudah terkejut, gangguan pola tidur, lesu, kaku 

leher belakang sampai punggung, nafsu makan menurun, dan lain-lain 

2. Gejala Mental  

Mudah lupa, sulit konsentrasi, cemas, was-was, mudah marah, mudah 

tersinggung, gelisah, dan putus asa 
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3. Gejala Sosial Perilaku 

Banyak merokok, minum alkohol, menarik diri, dan menghindar. 

 

2.1.1.2. Pengukuran Beban Kerja Mental 

Aspek psikologi dalam suatu pekerjaan berubah setiap saat. Banyak faktor-

faktor yang mempengaruhi perubahan psikologi tersebut. Faktor-faktor tersebut 

dapat berasal dari dalam diri pekerja (internal) atau dari luar diri 

pekerja/lingkungan (eksternal). Baik faktor internal maupun eksternal sulit untuk 

dilihat secara kasat mata, sehingga dalam pengamatan hanya dilihat dari hasil 

pekerjaan atau faktor yang dapat diukur secara objektif, atau pun dari tingkah laku 

dan penuturan pekerja sendiri yang dapat diidentifikasikan (S. Tarwaka & 

Sudiajeng, 2004). 

Pengukuran beban psikologi dapat dilakukan dengan : 

a. Pengukuran beban psikologis secara objektif 

1. Pengukuran denyut jantung 

2. Pengukuran waktu kedipan mata 

3. Pengukuran dengan metode lain. 

 

b. Pengukuran beban psikologi secara subjektif 

Pengukuran beban kerja psikologis secara subjektif dapat dilakukan dengan 

beberapa metode, yaitu : 

1. NASA TLX  

2. SWAT  

3. Modified Coope  Harper Scaling (MCHS) 

Dari beberapa metode tersebut metode yang paling banyak digunakan dan 

terbukti memberikan hasil yang cukup baik adalah NASA TLX dan SWAT. 

 

2.2 Faktor yang Mempengaruhi Beban Kerja 

Menurut B. Tarwaka (2004) faktor yang mempengaruhi beban kerja adalah 

sebagai berikut: 
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1. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal beban kerja adalah beban kerja yang berasal dari luar 

tubuh pekerja. Aspek beban kerja eksternal sering disebut sebagai stressor, 

yang termasuk beban kerja eksternal adalah: 

• Tugas-tugas (task). Tugas ada yang bersifat fisik seperti tata ruang kerja, 

stasiun kerja, alat dan sarana kerja, kondisi kerja,sikap kerja, dan alat 

bantu kerja. Tugas juga ada yang bersifat mental seperti, kompleksitas 

pekerjaan dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. 

• Organisasi kerja. Organisasi kerja yang mempengaruhi beban kerja 

misalnya, lamanya waktu kerja, waktu istirahat, kerja bergilir, sistem 

pengupahan, kerja malam, music kerja, tugas, dan wewenang. 

• Ligkungan kerja. Lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi beban 

kerja misalnya saja lingkungan kerj afisik (penerangan, kebisingan, 

getaran, mekanis), lingkungan kerja kimiawi (debu, gas, pencemar udara) 

lingkungan kerja biologis (bakteri virus, dan parasit) dan lingkungan 

kerja psikologis (penempatan tenaga kerja). 

2. Faktor Internal 

 Faktor internal beban kerja adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh itu 

sendiri sebagai akibat adanya reaksi dari beban kerja eksternal. Reaksi 

tersebut dikenal dengan strain. Secara ringkas faktor internal meliputi: 

• Faktor somatis, yaitu jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, kondisi 

kesehatan, status gizi 

• Faktor psikis, yaitu motivasi, peersepsi, kepercayaan, keinginan,kepuasan, 

dan lain-lain. 

 

2.3 Kinerja 

Istilah kerja istilah kinerja berasal dari kata “Job Perfoemance atau Actal 

Performance” yaitu suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melakukan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan kecakapan, pengalaman, dan 

kesungguhan waktunya (Widyanti, Johnson, & de Waard, 2013). Penilaian kinerja 

berarti mengevaluasi kinerja karyawan saat ini atau dimasa lalu terhadap standar 
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kinerjanya (Dessler & Davis, 2010). Kinerja individu merupakan hasil kerja 

karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang 

sudah ditentukan oleh perusahaan. Faktor – faktor penilaian kinerja yaitu kuantitas 

(akurasi, ketelitian, dan tingkat kinerjanya), produktivitas (kualitas dari efisiensi 

pekerjaan), pengetahuan mengenai pekerjaan (keahlian praktis dan teknik yang 

digunakan), kepercayaan, ketersediaan, dan kebebasan. 

Istilah kerja istilah kinerja berasal dari kata “Job Perfoemance atau Actal 

Performance” yaitu suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melakukan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan kecakapan, pengalaman, dan 

kesungguhan waktunya (Widyanti et al., 2013). Penilaian kinerja berarti 

mengevaluasi kinerja karyawan saat ini atau dimasa lalu terhadap standar 

kinerjanya. Kinerja individu merupakan hasil kerja karyawan baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang sudah ditentukan oleh 

perusahaan. Faktor – faktor penilaian kinerja yaitu kuantitas (akurasi, ketelitian, 

dan tingkat kinerjanya), produktivitas (kualitas dari efisiensi pekerjaan), 

pengetahuan mengenai pekerjaan (keahlian praktis dan teknik yang digunakan), 

kepercayaan, ketersediaan, dan kebebasan. 

Menurut Sofyan (2013) kinerja digunakan untuk mengukur hasil yang telah 

dicapai sehubungan dengan kegiatan atau aktivitas yang sudah dilakukan oleh 

pekerja. Untuk mengetahui tingkat kinerja dari pekerjanya, maka suatu 

perusahaan harus melakukan evaluasi-evaluasi kebelakang mengenai hasil yang 

telah dicapai. Definisi lain juga disampaikan oleh (Mangkunegara, 2005) bahwa 

kinerja merupakan prestasiiatau kemampuan yang telah dicapai oleh seseorang 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya dan sesuai standar kerja yang ditetapkan untuk mencapai suatu 

didalam organisasi. Sedangkan Robbins and Judge (2006) menjelaskan kinerja 

karyawan (Employee Performance) adalah tingkat terhadap mana karyawan 

mencapai persyaratan – persyaratan pekerjaan. Berdasarkan beberapa pengertian 

diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah hasil yang sudah dicapai 

oleh pekerja setelah melakukan tugas yang telah diberikan sesuai dengan kriteria 

yang sudah ditetapkan oleh suatu perusahaan atau instansi. 
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Menurut Mangkunegara (2005) Karakteristik orang yang mempunyai 

kinerja tinggi, diantara : 

a. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi 

b. Berani mengambil dan menangung resiko yang dihadapi 

c. Memiliki tujuan yang realistis  

d. Memiliki rencana kerja yang baik dan berjuang untuk merealisasikan 

e. Memanfaatkan umpan balik yang konkrit dalam seluruh kegiatan kerjanya 

f. Mencari kesempatan untuk merealisasikan progam kerja yang sudah disusun. 

Menurut Chenna et al. (2003) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pada 

karyawan, adalah : 

a. Kualitas dan kuantitas 

b. Kemampuan 

c. Sikap dan etika kerja 

d. Efektivitas 

e. Otoritas dan tanggung jawab 

f. Disiplin 

g. Inisiatif dan sarana pendukung 

 

2.4 Perawat 

Perawat merupakan salah satu tenaga medis di rumah sakit yang 

memberikan pelayanan untuk menunjang kesembuhan pasien, oleh sebab itu perat 

perawat dirumah sakit sangatlah dibutuhkan. Hu, Rustandi, Huang, Yusuf-

Makagiansar, and Ryll (2008)mendefinisikan perawat sebagai orang yang 

memiliki kemampuan menilai masalh keperawatan, memutuskan, dan menentukan 

pilihan mengenai jenis tindakan asuhan yang diperlukan. Dalam undang-undang 

kesehatan RI No. 23 Tahun 1992 perawat adalah mereka yang memiliki 

kemampuan dan kewenangan melaksanakan tindakan keperawatan berdasarkan 

ilmu yang dimiliki yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Sedangkan  

Permenkes RI No. HK. 02.02/MENKES/148/1/2010 tentang izin dan 

Penyelenggaraan Praktik Perawat, definisi perawat adalah seseorang yang telah 
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lulus pendidikan perawat baik didalam maupun luar negeri sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 

2.5 Shift Kerja 

Shift kerja mempunyai berbagai definisi tetapi shift kerja disamakan dengan 

pekerjaan yang dibentuk diluar jam kerja biasa (08.00-17.00). ciri khas tersebut 

adalah kontinuitas, pergantian dan jadwal kerja khusus. Secara umum yang 

dimaksud dengan shift kerja adalah semua pengaturan jam kerja siang hari 

sebagimana yang biasa dilakaukan. Namun demikian adapula definisi yang lebih 

operasional dengan menyebutkan jenis shift kerjs tersebut. Shift kerja disebutkan 

secara permanen atau sering pada jam kerja yang tidak teratur. 

Shift kerja merupakan pola waktu kerja yang diberikan pada tenaga kerja 

untuk mengerjakan sesuatu oleh perusahaan dan biasanya dibagi atas kerja pagi, 

siang, dan malam. Proporsi kerja semakin meningkat dari tahun ketahun, ini 

disebabkan leh investasi yang dikeluarkan untuk pembelian mesin-mesin yang 

mengahruskan penggunanya secara terus menerus siang dan malamuntuk 

memperoleh hasil yang baik. Sebagai akibatnya pekerja juga harus bekerja siang 

dan malam. Hal ini menimbulkan banyak masalah terutama bagi tenaga kerja 

yang tidak atau kurang dapat menyesuaikan diri dengan jam kerja yang lazim. 

Peraturan mengenai ketenagakerajaan telah diatur secara khusus dalam 

undang-undang No.13 Tahun Pasal 77 sampai pasal 85. Dimana, Pasal 77 ayat 1, 

UU No.13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam 

kerja. Ketentuan jam kerja ini mengatur 2 sistem, yaitu : 

• 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja 

dalam 1 minggu; atau 

• 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja 

dalam 1 minggu 

Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 

40 (empat puluh) jam dalam  (satu) minggu. Apabila melebihi dalam ketentuan 

waktu kerja tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagi waktu kerja 

lembur sehingga pekerja atau buruh berhak dapat upah lembut. 
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2.6 Metode RSME (Rating Scale Mental Effort) 

Metode Rating Scale Mental Effort (RSME) merupakan metode pengukuran 

beban kerja subyektif dengan skala tunggal yang dikembangkan oleh (Wevers et 

al., 2014). Responden diminta untuk memberikan tanda pada skala 0-150 dengan 

deskripsi pada beberapa titik acuan  (anchor point). 

 

Gambar 2.1 Rating Scale Mental Effort 

Pada gambar 2.1, skala-skala dalam metode RSME adalah sebagai berikut: 

1. Usaha yang dilakukan Sangat besar Sekali 

2. Usaha yang dilakukan Sangat Besar 

3. Usaha yang dilakukan Besar 

4. Usaha yang dilakukan Cukup Besar 

5. Usaha ynag dilakukan Cukup Besar 

6. Usaha yang dilakukan Agak Besar 

7. Usaha yang dilakukan Sangat Kecil 

8. Hampir tidak ada Usaha 

9. Tidak ada Usaha sama sekali 
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2.7 Mentode NASA-TLX 

Metode NASA-TLX (National Aeronautics And Space Administration Task 

Load Index) adalah metode yang mengevaluasi beban kerja yang bersifat 

subjektif, dimana pekerja diminta untuk memberikan pendapatnya atas pekerjaan 

yang tengah dilakukan. Pada metode NASA-TLX ini pekerja diminta untuk 

menilai antara 0 sampai 100 pada 6 aspek dari pekerjaan. Metode NASA-TLX 

dikembangkan oleh Sandra G. Dari NASA-Ames Research Center dan Lowell E. 

Staveland dari San Jose State University pada tahun 1981 (S. Hart et al., 1999). 

Metode ini dikembangkan berdasarkan munculnya kebutuhan pengukuran 

subjektif yang terdiri dari skala sembilan faktor yaitu kesulitan tugas, tekanan 

waktu, jenis aktivitas, usaha fisik, usaha mental, performansi, frustasi, stress, dan 

kelelahan. Dari sembilan faktor ini disederhanakan lagi menjadi 6 faktor, yaitu 

Kebutuhan Fisik (KF), Kebutuhan Mental (KM), Kebutuhan Waktu (KW), 

Performansi (P), Usaha (U), dan Tingkat Frustasi (TF). 

 

2.6.1 Indikator NASA-TLX 

Dalam melakukan pengukuran NASA-TLX terdapat 6 indikator yang harus 

diperhatikan (S. G. Hart & Staveland, 1988), yaitu: 

1. Mental Demand (MD) 

Indikator ini menunjukkan seberapa besar aktivitas mental dan perseptual 

yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. 

2. Physical Demand (PD) 

Indikator ini menunjukan seberapa besar aktivitas fisik yang dibutuhkan 

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan 

3. Temporal Demand (TD) 

Indikator ini menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan suatu 

pekerjaan dan tingkat kepuasan operator dalam melaksanakan pekerjaannya. 

4. Own Performance (OP) 

Indikator ini menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan suatu 

pekerjaan dan tingkat kepuasan operator dalam melaksanakan pekerjaannya. 

 



14 

 

 

 

5. Effort (EF) 

Indikator ini menunjukkan seberapa besar usaha mental dan fisik yang 

dibutuhkan oleh operator dalam menyelesaikan suatu pekerjaan 

6. Frustation (FR) 

Indikator ini menunjukkan seberapa besar tingkat kecemasan yang dirasakan 

bilsa dibandingkan dengan perasaan kepuasan diri terhadapan pekerjaanya 

oleh operator selama menyelesaikan suatu pekerjaan. 

S. G. Hart and Staveland (1988) merumuskan masalah pembuatan skala  peringkat 

beban kerja sebagai berikut :  

1. Memilih kumpulan sub skala yang paling tepat 

2. Menentukan bagaimana menggabungkan sub skala tersebut untuk 

memperoleh nilai beban kerja yang sensitif terhadap sumber dan definisi 

beban kerja yang berbeda, baik diantara tugas maupun pemberian peringkat. 

3. Menentukan prosedur terbaik untuk memperoleh nilai terbaik dari nilai 

numerik sub skala tersebut. 

Ada tiga kategori dalam pemilihan sub skala, yaitu:  

1. Skala yang berhubungan dengan tugas (kesulitan tugas, tekanan waktu dan 

jenis aktivitas). Peringkat yang diberikan pada kesulitan tugas memberikan 

informasi tentang persepsi subjek terhadap tugas yang dibebankan. Tekanan 

waktu dinyatakan sebagai faktor utama dalam beban kerja yang dihitung 

dengan membandingkan waktu yang diperlukan dalam penyelesaian tugas 

dan waktu yang tersedia. Peringkat yang diberikan pada jenis aktivitas 

ternyata tidak pernah berkorelasi secara signifikan untuk beban kerja 

keseluruhan. Dengan demikian, pada skala yang berhubungan dengan tugas, 

hanya faktor kesulitan tugas dan tekanan waktu yang memberikan informasi 

yang signifikan mengenai beban kerja. 

2. Skala yang berhubungan dengan tingkah laku (usaha fisik, usaha mental dan 

performansi). Faktor usaha fisik mencerminkan manipulasi eksperimen 

dengan faktor kebutuhan fisik sebagai komponen beban kerja utama. Hasil 

eksperimen menunjukkan bahwa faktor usaha fisik tidak memiliki korelasi 

yang tinggi dan tidak memberikan konstribusi yang signifikan terhadap beban 
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kerja secara keseluruhan. Namun faktor ini ternyata berhubugan kuat dengan 

faktor tekanan waktu (tugas dengan tekanan waktu yang tinggi memerlukan 

tingkat respon yang tinggi pula) dan faktor stress untuk tugas yang kompleks. 

Faktor usaha mental merupakan kontribusi penting pada beban kerja pada 

saat jumlah tugas operasional meningkat karena tanggung jawab operator 

berpindah dari pengendalian fisik langsung menjadi pengawasan. Peringkat 

usaha mental berkorelasi dengan peringkat beban keseluruhan dalam setiap 

kategori eksperimen dan merupakan faktor kedua yang paling tinggi 

korelasinya dengan beban kerja keseluruhan. Peringkat performansi 

berkorelasi secara signifikan dengan peringkat beban kerja keseluruhan. 

3. Skala yang berhubungan dengan subjek (frustasi, stress, dan kelelahan). 

Frustasi merupakan faktor beban kerja ketiga yang paling sesuai. Peringkat 

frustasi berkorelasi dengan peringkat beban kerja keseluruhan secara 

signifikan pada semua kategori eksperimen. Peringkat stress mewakili 

manipulasi yang mempengaruhi peringkat beban kerja keseluruhan, 

sementara faktor kelelahan tidak berhubungan dengan beban kerja. 

 

2.6.2 Pengukuran Beban Kerja Dengan NASA-TLX 

Dalam pengukuran beban kerja mental dengan menggunakan metode NASA-

TLX, Langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut: 

1. Perbandingan Indikator 

  Pada bagian kedua responden diminta untuk melingkari salah satu dari 

dua indikator yang dirasakan lebih utama menimbulkan beban kerja 

mental terhadap pekerjaan tersebut. Kuesioner yang diberikan berbentuk 

perbandingan indikator yang terdiri dari 15 perbandingan berpasangan. 

Dari kuesioner dihitung jumlah dari setiap indicator yang dirasakan paling 

berpengaruh. Jumlah tallyy kemudian akan menjadi bobot untuk tiap 

indikator beban kerja mental. Indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 
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Tabel 2.1 Indikator Dalam Metode NASA-TLX 

No Indikator Kode √ Indikator Kode √ 

1 Kebutuhan Mental  KM  Kebutuhan Fisik KF  

2 Kebutuhan Mental  KM  Kebutuhan Waktu KW  

3 Kebutuhan Mental  KM   Performansi  P  

4 Kebutuhan Mental  KM  Tingkat Usaha TU  

5 Kebutuhan Mental  KM  Tingkat Frustasi  TF  

6 Kebutuhan Fisik  KF  Kebutuhan Waktu KW  

7 Kebutuhan Fisik  KF  Performansi  P  

8 Kebutuhan Fisik  KF  Tingkat Usaha TU  

9 Kebutuhan Fisik  KF  Tingkat Frustasi TF  

10 Kebutuhan Waktu KW  Performansi  P  

11 Kebutuhan Waktu  KW  Tingkat Usaha TU  

12 Kebutuhan Waktu  KW  Tingkat Frustasi TF  

13 Performansi   P  Tingkat Usaha  TU  

14 Performansi   P  Tingkat Frustasi TF  

15 Tingkat Usaha  TU  Tingkat Frustasi TF  

 

2. Pemberian Rating 

 Pada bagian ini, responden diminta memberi rating atau penilaian 

terhadap keenam dimensi beban kerja mental dengan rentang 0-100 

indikator. indikator terlihat pada tabel 2.2 

Tabel 2.2 Indikator Dalam Metode NASA-TLX 

Indikator Rating Keterangan  

Kebutuhan 

Mental (KM) 

Rendah, Sedang, 

Tinggi 

Seberapa besar aktivitas mental dan 

perceptual yang dibutuhkan untuk 

melihat, mengingat, dan mengontrol 

apakah pekerjaan tersebut mudah, 

sulit, sederhana/kompleks, longgar/ 

ketat 

Kebutuhan Fisik 

(KF) 

Rendah, Sedang, 

Tinggi 

Jumlahhaktivitas fisikkyang 

dibutuhkan misalnyaamencatat, 
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melakukan pengontrolan landasan/ 

runaway 

Kebutuhan 

Waktu (KW) 

Rendah, Sedang, 

Tinggi 

Jumlah tekanan yang berkaitan 

dengan waktu yang dirasakan selama 

elemen pekerjaan berlangsung 

apakah pekerjaan perlahan atau 

santai, cepat dan melelahkan 

Performansi  Tidak Tepat, 

Sempurna 

Seberapa besar tingkat keberhasilan 

seseorang didalam pekerjaan dan 

seberapa puas dengan hasil kerjanya 

Tingkat Frustasi  

(TF) 

Rendah, Sedang, 

Tinggi 

Seberapa tidak aman, putus asa, 

tersinggung, terganggu, 

dibandingkan dengan perasaan aman, 

puas, nyaman dan kepuasan diri 

sendiri yang dirasakan selama 

bekerja 

Tingkat Usaha 

(TU) 

Rendah, Sedang, 

Tinggi 

Seberapa keras kerja mental dan fisik 

yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan pekerjaan. 

 

 Berdasarkan penjelasan (S. G. Hart & Staveland, 1988) dalam teori 

NASA-TLX, skor beban kerja diperoleh terbagi dalam beberapa bagian 

yaitu 

Tabel 2.3 Klarifikasi Rating Nilai Beban Kerja 

No Rating Nilai Kategori Beban 

1 0 – 9 Rendah  

2 10 – 29 Sedang  

3 30 – 49 Agak tinggi 

4 50 – 79 Tinggi  

5 80 – 100 Tinggi sekali 
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3. Menghitung Nilai Indikator 

 Menghitung nilai disetiap indicator dengan cara mengalikan ratting 

dengan bobot faktor perawat. Dengan demikian dihasilkan 6 nilai indicator 

untuk indikator (KM, KF, KW, PF, TF, TU) 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 = 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑥 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟………….………(2.1) 

 

4. Perhitungan Weighted Woarkload (WWL) 

WWL didapatkan dengan cara menjumlahkan keenam nilai indicator. 

𝑊𝑊𝐿 = ∑𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟……………………………..(2.2) 

 

5. Rata-rata WWL 

 Menghitung rata-rata WWL perawat. Rata-rata WWL diperoleh dengan 

cara membagi WWL dengan jumlah bobot total, dengan cara: 

𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑊𝑊𝐿 =
𝑊𝑊𝐿

15
…………………....…….(2.3) 

 


