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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan sarana transportasi di Indonesia salah satunya 

travel yang ada sekarang ini sangatlah beragam dan dapat menunjang 

kebutuhan masyarakat yang semakin banyak. Salah satu yang diminati oleh 

masyarakat itu pelayanan dan harga yang terjangkau serta praktis. Travel 

sendiri dapat diartikan sebagai sebuah jasa pelayanan transportasi penumpang 

dari kota asal ke kota tujuan sesuai dengan trayek atau jurusan yang sudah 

ditentukan (Saputro, Budiawan, Sriyanto, 2016). 

Mengemudi merupakan suatu aktivitas yang membutuhkan konsentrasi 

dan perhatian yang tinggi guna menguasai dan mengendalikan kendaraan 

bermotor di jalan, sehingga pengemudi harus bertanggung jawab sepenuhnya 

terhadap keselamatan dirinya sendiri, penumpang, muatan yang dibawa, 

maupun pengguna jalan yang lain karena pada kenyataanya ada beberapa hal 

yang tidak terduga oleh pengemudi sehingga dapat menyebabkan terjadinya 

kecelakaan. Kecelakaan yang terjadi itu dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain manusia, prasarana, dan juga alam, salah satunya yang 

sering terjadi kecelakaan mobil itu disebabkan oleh manusia (pengemudi). 

Oleh karena itu pengemudi harus selalu dalam kondisi siap siaga. Hal tersebut 

dapat terjadi karena beban kerja mental yang tinggi dan juga kelelahan kerja 

pada pengemudi.  

Penilaian beban mental tidaklah semudah menilai beban kerja fisik. 

Pekerjaan yang bersifat mental sulit diukur melalui perubahan fungsi faal 

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 aktivitas fisik karena lebih melibatkan kerja otak daripada 

kerja otot. Sedangkan pada kelelahan kerja biasanya menunjukan kondisi 
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yang berbeda-beda dari setiap individu, tetapi semuanya bermuara kepada 

kehilangan efisiensi dan penurunan kapasitas kerja serta ketahanan tubuh 

(Tarwaka, Bakri, Sudiajeng, 2004). 

Penelitian ini mengambil objek di jasa pelayanan travel yang bergerak di 

bidang transportasi umum di daerah Pati khususnya pada pengemudi travel 

yang bekerja pada shift pagi dan sore. Menurut pengemudi travel, lamanya 

waktu kerja ditambah target yang membebani, serta banyaknya hambatan 

yang dapat ditemukan dijalan seperti kondisi lintasan, kondisi cuaca yang 

tidak dapat diperkirakan, berbagai dimensi/ ukuran kendaraan, berbagai 

peraturan dan tata tertib di kota, serta karakteristik kendaraan maupun 

pengemudinya yang berbeda menjadi permasalahan yang mendasar. Tentu hal 

tersebut, dapat membuat beban mental seorang pengemudi menjadi lebih 

berat karena diperlukan perhatian penuh dengan konsentrasi yang tinggi, 

keselamatan dalam berkendara, ketepatan waktu, kenyamanan, dan pelayanan 

yang telah diberikan oleh agen travel. Selain itu timbulnya kelelahan kerja 

dipengaruhi oleh kerja statis (tetap), waktu kerja-istirahat tidak tepat, stasiun 

kerja tidak ergonomis, serta kurangnya kebutuhan kalori maka menyebabkan 

resiko kerja diantaranya banyaknya terjadi kesalahan, cedera, stres akibat 

kerja, penyakit akibat kerja, kualitas kerja rendah. 

Beban kerja mental dan kelelahan kerja pada pengemudi travel timbul 

karena adanya konsekuensi dari kegiatan yang diberikan kepadanya. Hal ini 

dapat berupa penurunan perhatian, kemampuan kognitif atau respon, stres, 

kelelahan, penurunan performansi, dan ketidakmampuan dalam 

menyelesaikan tambahan pekerjaan. Faktor-faktor inilah yang merupakan 

beban kerja mental. Beban kerja mental ini dapat diukur dengan metode 

RNASA-TLX. Selain itu juga, melihat sikap kerja pengemudi yang monoton 

dalam waktu lama dan sikap kerja yang dapat menimbulkan kejenuhan serta 

kebosanan dalam pekerjaannya misalnya pada masalah padatnya kendaraan 

sehingga sering mengalami kemacetan. Faktor-faktor inilah yang 

berhubungan dengan kelelahan kerja pada pengemudi travel, sehingga dapat 
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dilakukan pengukuran kelelahan kerja dengan menggunakan metode IFRC 

(Industrial Fatigue Research Committee) (Utari, 2015). 

Masalah beban kerja, beberapa peneliti telah melakukan penelitian 

sebelumnya yaitu Damayanti dkk (2012) dalam penelitiannya tentang 

pengukuran beban kerja mental masinis rute jarak jauh, Muslimah dkk (2015) 

dalam penelitiannya tentang mengevaluasi beban kerja fisik dan mental 

pengemudi bus AKDP, Prastuti dkk (2016) dalam penelitiannya tentang 

menganalisis karakteristik individu dengan keluhan kelelahan kerja pada 

pengemudi taksi, Azmi dkk (2017) dalam penelitiannya tentang menganalisis 

beban kerja pengemudi bus Transjakarta, Muslimah dkk (2017) dalam 

penelitiannya tentang mengevaluasi beban kerja mental masinis kereta api 

Prameks, Paat dkk (2017) dalam penelitiannya tentang faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kelelahan kerja pada pengemudi angkutan. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, kemudian dilakukan 

penelitian mengenai beban kerja mental pengemudi travel berdasarkan skor 

RNASA-TLX, mengidentifikasi faktor terbesar yang mempengaruhi beban 

kerja mental pengemudi travel berdasarkan dimensi dengan metode RNASA-

TLX pada perjalanan rute Pati-Solo-Jogja dan sebaliknya, mengidentifikasi 

tingkat kelelahan kerja dengan metode IFRC serta mengetahui perbedaan 

antara beban kerja mental dan kelelahan kerja pada pengemudi travel. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan uairan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka 

peneliti dapat mengambil rumusan masalah yaitu: 

a. Bagaimana beban kerja mental pengemudi travel berdasarkan skor 

RNASA-TLX pada perjalanan rute Pati-Solo-Jogjadan sebaliknya? 

b. Apa faktor terbesar yang mempengaruhi beban kerja mental pengemudi 

travel berdasarkan dimensi dengan metode RNASA-TLX pada perjalanan 

rute Pati-Solo-Jogja dan sebaliknya? 

c. Bagaimana tingkat kelelahan kerja pada pengemudi travel dengan metode 

IFRC pada perjalanan rute Pati-Solo-Jogja dan sebaliknya? 
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d. Apakah ada perbedaan antara beban kerja mental untuk shift pagi dan shift 

sore pada pengemudi travel? 

e. Apakah ada perbedaan antara kelelahan kerja untuk shift pagi dan shift 

sore pada pengemudi travel? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan dan karena 

keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang tersedia untuk memperjelas 

permasalah agar dapat terarah dan terfokus pada tujuan semula, maka batasan 

masalah untuk penelitian ini adalah: 

a. Penelitian dilakukan berdasarkan pengalaman kerja sama. 

b. Penelitian dilakukan berdasarkan kenyamanan sama. 

c. Penelitian dilakukan berdasarkan keadaan pengemudi travel sehat. 

d. Penelitian dilakukan berdasarkan metode RNASA-TLX (Revision 

National Aeronautics and Space Administration Task Load Index) untuk 

beban kerja mental dan IFRC (Industrial Fatique Research Committee) 

untuk kelelahan kerja. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penelitian, tujuan yang ingin dicapai adalah: 

a. Mengidentifikasi beban kerja mental pengemudi travel berdasarkan skor 

RNASA-TLX pada perjalanan rute Pati-Solo-Jogja dan sebaliknya. 

b. Mengidentifikasi faktor terbesar yang mempengaruhi beban kerja mental 

pengemudi travel berdasarkan dimensi dengan metode RNASA-TLX pada 

perjalanan rute Pati-Solo-Jogja dan sebaliknya. 

c. Mengidentifikasi tingkat kelelahan kerja pada pengemudi travel dengan 

metode IFRC pada perjalanan rute Pati-Solo-Jogja dan sebaliknya. 

d. Mengidentifikasi perbedaan antara beban kerja mental untuk shift pagi dan 

shift sore pada pengemudi travel. 

e. Mengidentifikasi perbedaan antara kelelahan kerja untuk shift pagi dan 

shift sore pada pengemudi travel. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan ini adalah 

untuk dapat mengetahui besarnya beban kerja mental dan kelelahan kerja 

yang dirasakan oleh pengemudi travel melalui proses pengukuran yang telah 

dilakukan. Berdasarkan hasil dari beban kerja mental dan kelelahan kerja 

tersebut dapat dikelompokkan dalam klasifikasi beban kerja dan kelelahan 

kerja yang ada sehingga dapat dianalisa dan diidentifikasi lebih lanjut 

mengenai 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 mengenai garis besar pokok permasalahan 

yang dibahas yaitu mengenai beban kerja mental dan kelelahan 

kerja pengemudi travel 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 dan kelelahan kerja, batasan 

masalah merupakan batasan pada penelitian ini agar lebih terfokus 

dan tidak melebar, tujuan penelitian mengenai tujuan apa yang ini 

dicapai dari penelitian ini, manfaat penelitian merupakan manfaat 

yang dapat diambil oleh beberapa pihak setelah terselesaikannya 

penelitian ini, serta 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, faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat beban kerja mental, serta tingkat 

kelelahan kerja. Pengukuran beban kerja mental dan kelelahan 
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kerja menggunakan kuesioner RNASA-TLX dan IFRC yang 

selanjutnya disajikan mengenai kategori beban kerja mental dan 

kelelahan kerja yang ada serta tinjauan pustaka yang digunakan 

dalam penelitian. 

BAB III METODE 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 dari tahap persiapan, 

pengumpulan data beban kerja mental dan kelelahan kerja, 

pengolahan data, hingga analisa dan penarikan kesimpulan. Pada 

bab ini juga berisikan kerangka pemecahan masalah untuk metode 

yang digunakan yaitu RNASA-TLX dan IFRC. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN 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 dan IFRC untuk perjalanan rute Pati-Solo-Jogja dan 

sebaliknya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil 

penelitian serta disesuaikan dengan tujuan penelitian, serta saran 

yang dapat diberikan untuk penelitian yang dapat dilakukan 

selanjutnya. 

 

 

 


