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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

   Perusahaan dalam usahanya untuk meningkatkan keterampilan 

karyawan, selalu menetapkan sistem pergiliran kerja dari bagian satu ke 

bagian lain. Guna menyegarkan dan  menciptakan suasana yang baru bagi 

karyawan sehingga tidak merasa jenuh atau bosan. Suatu perusahaan yang 

baik tentu mempunyai sumber daya manusia yang baik. Hal ini dapat 

terlihat dari kondisi kesehatan fisik dan mental, pendidikan atau keahlian, 

serta kinerja dan produktifitas dari pekerja itu sendiri. Faktor-faktor tersebut 

saling berkaitan erat dan saling mempengaruhi yang satu dengan yang 

lainnya. Setiap pekerjaan akan memberikan beban kerja yang berupa beban 

kerja fisik maupun beban kerja mental.  

Metode yang digunakan untuk mengukur beban kerja fisik, salah 

satunya dengan metode pengukuran denyut jantung. Metode pengukuran 

beban kerja fisik dengan denyut jantung termasuk cara pengukuran beban 

kerja fisik yang paling mudah. 

 Pengukuran beban kerja mental dapat dilakukan dengan berbagai 

metode, salah satunya adalah metode pengukuran Subjective Workload 

Assessment Technique (SWAT). Hasil pengukuran dengan metode ini, dapat 

diketahui seberapa besar beban kerja mental pekerja ketika melakukan 

pekerjaan dengan urutan pekerjaan tertentu. 
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Dalam masalah beban kerja mental dan fisik ini, beberapa peneliti 

telah mencoba meneliti, seperti pada pengemudi bus, Indah, dkk(2012) 

meneliti dalam kondisi apa yang dapat menimbulkan beban kerja mental 

yang tinggi pada pengemudi bus, Cahyadi(2012) meneliti pengukuran 

hubungan beban kerja terhadap waktu dengan menggunakan peranan 

games(permainan), Risma, dkk(2010) pengukuran beban kerja mental di 

bagian pengisian pengemasan PT. Sari Husada Tbk. Yogyakarta di setiap 

shift yang berbeda. 

PT. Air Mancur ini termasuk perusahaan yang besar, karena 

mempunyai kapasitas produksi yang cukup besar. Berdasarkan hasil dari 

wawancara dengan bagian personalia PT. Air Mancur, beban kerja mental 

dan fisik yang dialami pekerja yang paling terberat adalah di bagian 

produksi, khususnya bagian pencampuran bahan dan pengemasan 

(packaging). Hal itu disebabkan karena bagian tersebut secara langsung 

memproduksi pesanan yang telah diminta oleh  konsumen sesuai waktu 

produksi yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui dan membandingkan seberapa besar beban kerja mental 

dan fisik yang dialami pekerja pada kedua bagian produksi PT. Air Mancur 

tersebut. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini 

penulis akan membahas mengenai: 
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a. Bagaimana beban kerja mental yang diterima oleh pekerja bagian 

pengemasan (packaging) pada shift yang berbeda? 

b. Bagaimana beban kerja fisik yang diterima oleh pekerja bagian 

pengemasan (packaging) pada shift yang berbeda? 

c. Pekerja di shift yang mana yang mengalami beban kerja mental dan fisik 

yang tinggi? 

d. Bagaimana pengaruh perbedaan shift terhadap beban kerja mental dan 

fisik yang diterima oleh para pekerja bagian pengemasan (packaging)? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk memudahkan dalam memfokuskan permasalahan penelitian, 

perlu adanya batasan masalah supaya penelitian yang dilakukan sesuai 

dengan tujuan yang akan dicapai. Adapun batasan masalah dalam penelitian 

ini, adalah sebagi berikut: 

a. Penelitian hanya dilakukan pada pekerja/operator di bagian pengemasan 

(packaging) PT. AIR MANCUR pada shift pagi dan shift sore pada saat 

bulan puasa. 

b. Pengukuran beban kerja fisik dengan metode denyut jantung dilakukan 

sebelum dan sesudah pekerja/operator bekerja, dilakukan sebanyak 3 

kali. 

c. Penelitian yang dilakukan hanya untuk pekerja/operator perempuan. 

d. Pengukuran beban kerja mental dilakukan dengan metode Subjective 

Workload Assessment Technique(SWAT). 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

a. Mengukur tingkat beban kerja mental yang dialami oleh pekerja bagian 

pengemasan (packaging) PT. AIR MANCUR. 

b. Mengukur tingkat beban kerja fisik yang dialami oleh pekerja bagian 

pengemasan (packaging) PT. AIR MANCUR. 

c. Mengetahui di shift yang yang mana yang memberikan beban kerja 

mental dan fisik yang tinggi yang dialami oleh pekerja PT. AIR 

MANCUR. 

d. Mengetahui pengaruh perbedaan shift kerja terhadap beban kerja fisik 

dan mental. 

e. Menghasilkan rekomendasi untuk usulan perbaikan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagi pekerja 

  Manfaat yang dapat diambil bagi para pekerja adalah dapat 

menambah pengetahuan serta pemahaman tentang beban kerja mental 

dari pekarjaannya sehingga secara mandiri mereka dapat melakukan 

upaya-upaya dalam meminimalkan beban kerja mental. 
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b. Bagi Manajemen 

Bagi manajemen dapat mengetahui gambaran tentang beban kerja 

mental yang dialami oleh para pekerja, serta dapat dijadikan sebagai 

bahan evaluasi dan acuan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan 

dalam upaya meminimalkan beban kerja fisik dan mental. 

c. Bagi Peneliti 

Manfaat yang bisa diambil oleh peneliti dari penelitian ini adalah 

sebagai media untuk menerapkan teori-teori yang didapat di bangku 

perkuliahan untuk diterapkan ke dalam dunia perusahaan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Untuk gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, 

maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, manfaat serta batasan-batasan dan sistematika 

penulisan laporan penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang digunakan 

sebagai dasar dari analisis penelitian dan penelitian terdahulu. 

Teori-teori tersebut berkaitan dengan hal beban kerja fisik dan 

mental dengan menggunakan analisis Subjective Workload 
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Assessment Technique yang sebelumnya juga diuraikan mengenai 

bidang ergonomi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang obyek penelitian, teknik 

pengumpulan serta kerangka pemecahan masalah dalam penelitian. 

BAB IV PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, 

analisa data dan pembahasan hasil pengolahan data. Data-data 

yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner SWAT, yang 

diperlukan sebagai inputan dalam pengolahan data dengan 

software SWAT untuk mengukur beban kerja mental dan fisik. 

Kemudian menganalisa hasil olahan data yang memungkinkan 

pengajuan usulan perbaikan. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan yang berisikan hasil akhir dari 

penelitian yang dilakukan serta pemberian saran yang digunakan 

dalam penelitian yang selanjutnya.   

 


