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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sarana transportasi di Indonesia sangatlah beragam rupa dan jumlah, 

pesatnya perkembangan alat transportasi yang ada sangat menunjang 

kebutuhan masyarakat yang semakin banyak serta didukung naluri manusia 

sendiri untuk segera terpenuhi. Salah satu transportasi darat yang digunakan 

oleh masyarakat untuk melakukan perjalanan menuju tempat yang dituju 

adalah kereta api. Kelebihan dari sarana transportasi ini dapat menampung 

penumpang dalam skala besar, hemat energi, hemat dalam penggunaan ruang, 

keamanan yang tinggi, waktu yang efisien, pelayanan yang mudah, serta 

harga yang terjangkau. Namun, dibalik kelebihan itu semua transportasi tentu 

memiliki resiko yang sama besar untuk mengalami kecelakaan. Kecelakaan 

yang terjadi dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu seperti faktor sarana 

prasarana, faktor manusia (pengemudi), dan juga faktor alam, dalam hal ini 

kecelakaan kereta api yang sebabkan oleh manusia (masinis) masih kerap 

terjadi.  

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2011, kereta 

api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri 

maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan 

ataupun sedang bergerak diatas jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta 

api. Salah satu perusahaan yang berhasil untuk tetap bergerak, bertahan dan 

berinovasi terhadap pelayanan dalam menghadapi persaingan global adalah 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut PT.KAI 

menjunjung tinggi 4 pilar utama yaitu keselamatan, ketepatan waktu, 

kenyamanan, dan pelayanan.  

Salah satu bagian fungsional yang memegang peranan penting di PT. 

KAI dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan adalah masinis. Masinis 

merupakan bagian dari awak sarana perkeretaapian yang bertugas 
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mengoperasikan kereta api serta bertanggung jawab sebagai pemimpin 

perjalanan kereta api (PP no 155 tahun 2015 tentang penyelenggaraan 

perkeretaapian), dalam hal ini masinis mempunyai tanggung jawab yang 

besar karena mereka harus menjalankan kereta dengan ukuran yang besar 

serta mengantarkan penumpang atau barang dalam jumlah yang banyak pula. 

Disisi lain, peraturan dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan 

terhadap masinis pun sangatlah ketat. Peraturan tersebut hukumnya wajib 

untuk dipatuhi oleh masinis, karena apabila tidak mematuhi atau melanggar 

mereka akan langsung diberikan sanksi dan bahkan dapat dibebastugaskan. 

 Hal-hal mengenai pekerjaan masinis diatas semata-mata dilakukan 

untuk tercapainya 4 pilar yang dijunjung tinggi oleh PT. KAI, namun hal itu 

juga memungkinkan timbulnya stres pada masinis, ketika masinis mengalami 

stres maka kinerjanya dapat menurun. Adanya tuntutan mental, beban kerja, 

dan tanggung jawab tinggi dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya 

kecelakaan kereta api, sehingga perlu adanya kestabilan dalam beban mental 

maupun beban fisik dari masinis agar dapat berkonsentrasi penuh dalam 

melakukan pekerjaannya. 

Beban kerja mental yang tinggi merupakan salah satu penyebab terjadi 

human error pada masinis. Human error yang dialami oleh masinis 

dipengaruhi banyak faktor seperti getaran mesin, kebisingan mesin, kesulitan 

pengoperasian, pembacaan sinyal dan rambu-rambu, ketepatan waktu, dan 

juga konsentrasi yang terlalu tinggi (Damayanti, 2012). 

PT. KAI memiliki 9 Daerah Operasi (DAOP) yang tersebar di Pulau 

Jawa dan 3 Divisi Regional yang tersebar di Pulau Sumatera, salah satu 

DAOP yang ada di Pulau Jawa yaitu DAOP 6 Yogyakarta. PT. KAI DAOP 6 

Yogyakarta merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang 

transportasi dan pelayanan kepada masyarakat dengan rute dekat dan rute 

jauh. Salah satu rute dekat yang dilayani adalah Solo-Jogja-Kutoarjo dengan 

kereta Prambanan Ekspres (Prameks).  

Baik rute dekat maupun rute jauh dibutuhkan kondisi fisik dan psikis 

yang sehat serta kondisi lingkungan kerja yang baik agar masinis bekerja 
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dengan nyaman dan optimal. Faktor lingkungan kerja seperti suhu, 

kebisingan, vibrasi, intensitas cahaya dapat secara langsung dapat 

mempengaruhi kinerja dari masinis, hal ini menyebabkan beban kerja mental 

yang meningkat dan mengacu pada kondisi yang menimbulkan kebingungan 

dan frustasi sehingga penyelesaian tugas menjadi sulit dilaksanakan 

(Purwaningsih dan Sugiyanto, 2007) dikutip oleh Rahayuningsih (2014).  

Siklus jam kerja masinis yang tidak menentu, konsentrasi yang 

dibutuhkan tinggi, ketelitian serta ketepatan dalam memahami kondisi 

perjalanan, pemahaman rambu-rambu atau sinyal selama perjalanan, 

komunikasi dengan asisten masinis dan pusat pengendali merupakan masalah 

yang dialami oleh masinis yang dapat menimbulkan beban kerja sehingga 

diperlukan pengukuran beban kerja. Apabila hal ini dibiarkan maka akan 

berpengaruh terhadap kondisi fisik dan psikis masinis dalam mengemudi 

sehingga dapat membahayakan keselamatan penumpang serta pengguna jalan 

lainnya. 

Masalah beban kerja, beberapa peneliti telah melakukan penelitian 

sebelumnya yaitu Damayanti dkk (2012) dalam penelitiannya tentang 

pengukuran beban kerja mental masinis, Astuty (2013) menganalisa beban 

kerja mental masinis, dan Akriyanto dkk (2014) menganalisis beban kerja 

fisik dan mental pengemudi bus. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut kemudian dilakukan 

penelitian mengenai beban kerja mental masinis berdasarkan skor RNASA-

TLX dan mengidentifikasi apa faktor terbesar yang mempengaruhi beban 

kerja mental masinis berdasarkan dimensi pada metode RNASA-TLX pada 

perjalanan rute dekat dan rute jauh. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka 

peneliti dapat mengambil rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana beban kerja mental masinis berdasarkan skor RNASA-TLX 

pada perjalanan rute dekat dan rute jauh? 
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2. Apa faktor terbesar yang mempengaruhi beban kerja mental masinis 

berdasarkan dimensi pada metode RNASA-TLX pada perjalanan rute 

dekat dan rute jauh? 

3. Apakah terdapat perbedaan skor RNASA-TLX antara perjalanan rute 

dekat dan rute jauh? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan dan karena 

keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang tersedia, untuk memperjelas 

permasalahan agar dapat terarah dan terfokus pada tujuan semula, maka 

batasan masalah untuk penelitian ini adalah: 

a. Penelitian dilakukan di PT. Kereta Api Indonesia DAOP 6 Yogyakarta 

(Persero). 

b. Penelitian dilakukan terhadap masinis PT. Kereta Api Indonesia DAOP 6 

Yogyakarta (Persero) UPT Crew Yogyakarta. 

c. Penelitian dilakukan terhadap masinis yang melakukan dinasan rute dekat 

dan rute jauh. 

d. Pengukuran beban kerja mental dengan metode Revision of National 

Aeronautics and Space Administration Task Load Index. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penelitian, tujuan yang ingin dicapai adalah: 

a. Mengidentifikasi beban kerja mental masinis berdasarkan skor RNASA-

TLX pada perjalanan rute dekat dan rute jauh. 

b. Mengidentifikasi faktor terbesar yang mempengaruhi beban kerja mental 

masinis berdasarkan dimensi pada metode RNASA-TLX pada perjalanan 

rute dekat dan rute jauh. 

c. Mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan skor RNASA-TLX antara 

perjalanan rute dekat dan rute jauh. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil penelitian yang telah dilakukan ini adalah untuk 

dapat mengetahui besarnya beban kerja mental yang dirasakan oleh masinis 

melalui proses pengukuran yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil dari 
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beban kerja tersebut dapat dikelompokkan dalam klasifikasi beban kerja yang 

ada sehingga dapat dianalisa dan diidentifikasi lebih lanjut bagaimana upaya 

perbaikan selanjutnya yang dapat dilakukan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam hal penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyusun dan membagi 

menjadi beberapa bab yang saling berkaitan sehingga menjadi sebuah 

rangkaian yang runtut. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan garis besar pokok permasalahan yang dibahas 

yaitu mengenai beban kerja mental masinis meliputi latar belakang 

yang berisikan uraian mengapa penelitian ini perlu dilakukan, 

perumusan masalah mengenai masalah apa saja yang akan dibahas 

dalam penelitian ini terkait dengan beban kerja mental, batasan 

masalah yang merupakan batasan pada penelitian ini agar lebih 

terfokus dan tidak melebar, tujuan penelitian mengenai tujuan apa 

yang ingin dicapai dari penelitian ini, manfaat penelitian 

merupakan manfaat yang dapat diambil oleh beberapa pihak setelah 

terselesaikannya penelitian ini beserta sistematika penulisan yang 

akan menjelaskan mengenai masing-masing bab dalam penelitian 

ini.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan mengenai dasar teori yang digunakan dalam 

penelitian sebagai penguat dalam pemecah permasalahan. Dasar 

teori yang digunakan meliputi beban kerja mental serta faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat beban kerja mental, dalam 

pengukuran beban kerja mental diukur dengan menggunakan 

kuesioner RNASA-TLX yang kemudian disajikan mengenai 

kategori beban kerja yang ada serta tinjauan pustaka yang 

digunakan dalam penelitian. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan uraian mengenai tahapan yang akan dilakukan 

selama penelitian dalam memecahkan masalah hingga ditemukan 

solusi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis data yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Metodologi penelitian dimulai dengan penjelasan 

mengenai obyek penelitian. Desain penelitian dimulai dari tahap 

persiapan, pengumpulan data beban kerja mental, pengolahan data, 

hingga analisa dan penarikan kesimpulan. Pada bab ini juga 

berisikan kerangka pemecahan masalah yang digunakan dalam 

penelitian beserta kerangka pemecah masalah untuk metode yang 

digunakan yaitu RNASA-TLX. 

BAB IV PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 

Bab ini menyajikan data-data yang dibutuhkan dari obyek 

penelitian serta pengolahan data dari hasil penelitian yang 

kemudian disajikan dalam bentuk hasil analisa data dari obyek 

penelitian. Data-data yang disajikan berupa data kuesioner 

RNASA-TLX untuk perjalanan rute dekat dan rute jauh. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan yang diperoleh berdasarkan 

hasil penelitian serta disesuaikan dengan tujuan penelitian, beserta 

saran yang dapat diberikan untuk penelitian yang dapat dilakukan 

selanjutnya. 


