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Abstrak 

Transportasi merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Tuntutan kebutuhan 

masyarakat untuk melakukan mobilisasi sangat dipengaruhi oleh transportasi, dimana 

sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan transportasi darat sebagai kendaraan 

mereka. Pengemudi merupakan aspek penting karena pengemudi adalah subyek yang 

menjalankan alat transportasi yang ada. Mengemudi merupakan pekerjaan yang 

membutuhkan konsentrasi. Pengemudi dalam hal ini adalah pengemudi bus, bukan hanya 

bertanggung jawab terhadap keselamatan dirinya tetapi juga keselamatan penumpang. 

Kecelakaan dapat ditimbulkan oleh beberapa hal yang tidak terduga oleh pengemudi. Kondisi 

tersebut dapat menimbulkan beban kerja yang tinggi pada pengemudi, sehingga perlu 

dilakukan pengukuran beban kerja bagi pengemudi baik fisik maupun mental. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengevaluasi beban kerja fisik dan mental yang dialami pengemudi. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah beban fisik dikur dengan menggunakan denyut 

jantung dan beban kerja mental dengan metode RNasa TLX. Hasil pengukuran beban kerja 

fisik yang telah dilakukan menggunakan denyut jantung untuk perjalanan Solo-Semarang 

diperoleh sebesar 92,33 denyut/menit dan untuk perjalanan Solo-Semarang-Solo sebesar 89,88 

denyut/menit yang termasuk dalam kategori beban kerja ringan. Pengukuran beban kerja 

mental diperoleh skor untuk kondisi perjalanan pagi-sore sebesar 72,29 dan untuk perjalanan 

sore-malam sebesar 71,13 yang termasuk dalam kategori beban kerja sedang. Dari kedua 

kondisi perjalanan faktor/dimensi tuntutan mental dan  tuntutan visual adalah dua faktor 

terbesar yang menyebabkan beban mental. 

 

Kata kunci: beban kerja fisik, beban kerja mental, denyut jantung, RNasa TLX 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Mengemudi adalah pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi dan juga fokus. Pengemudi 

dalam hal ini adalah pengemudi bus bertanggung jawab bukan hanya terhadap keselamatan dirinya 

sendiri tetapi juga keselamatan penumpang. Pada kenyataannya ada beberapa faktor yang tidak 

terduga oleh seorang pengemudi sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Pada kondisi 

tersebut dapat menimbulkan beban kerja yang tinggi pada pengemudi. 

Beban kerja yang diterima oleh pengemudi bus tidak hanya beban kerja fisik, tetapi juga 

beban kerja mental. Hal itu dikarenakan aktivitas mengemudi membutuhkan konsentrasi dan 

perhatian yang tinggi. Pengemudi harus selalu waspada dalam pekerjaannya. Hal-hal yang 

membuat beban mental seorang pengemudi menjadi berat adalah kondisi jalan yang tidak sama 

setiap hari atau keadaan jalan yang macet.  

Penelitian ini mengambil objek pengemudi bus Solo Semarang yang bekerja dari pagi 

sampai sore. Setiap harinya bus beroperasi dari pukul 06.30 WIB sampai pukul 23.00 WIB. Dalam 

sehari bus dapat melakukan perjalanan Solo-Semarang PP sebanyak dua kali. Lamanya waktu 

bekerja, ketidakteraturan lalu lintas pada saat perjalanan merupakan masalah yang dapat  

menimbulkan beban kerja baik fisik maupun mental bagi pengemudi bus. Keluhan yang sering 

dirasakan pengemudi adalah kelelahan. Karena kelelahan yang dialami pengemudi dapat 

mempengaruhi konsentrasi saat mengemudi sehingga bisa membahayakan keselamatan penumpang 

dan pengguna jalan yang lainnya. 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1. Beban Mental  

Henry R. Jex dalam Hancock (1988) menjelaskan beban kerja mental adalah selisih antara 

kapasitas beban mental seseorang dalam kondisi termotivasi dengan tuntutan beban kerja dari suatu 
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tugas.Widyanti (2010) dalam penelitiannya menjelaskan terdapat beberapa metode pengukuran 

beban kerja mental berdasarkan persepsi subyektif. 

NASA TLX adalah salah satu metode untuk mengukur beban kerja fisik, menurut Hart & 

Staveland, 1988 dalam Hancock (1988), NASA-TLX lebih mudah untuk dianalisis dan lebih akurat 

dibandingkan metode-metode Subjective mental workload measurements lainnya. Dalam 

pengukuran beban kerja mental dengan menggunakan metode Nasa TLX, langkah-langkah yang 

harus dilakukan adalah: 

2.1.1. Pemberian rating 

 

 
 

Gambar 1. Pemberian rating Nasa TLX 

(Sumber: humansystem.arc.nasa.gov/tlx/tlxscale.pdf) 

 

Tabel 1. Dimensi RNasa TLX 

Dimensi Titik ujung skala Deskripsi 

Tuntutan mental Rendah, Tinggi 
Seberapa dibutuhkannya perhatian mental 

saat mengemudi 

Tuntutan visual Rendah, Tinggi 

Seberapa dibutuhkannya kegiatan visual 

dalam mengenali informasi saat 

mengemudi 

Tuntutan 

auditori/pendengaran 
Rendah, Tinggi 

Seberapa dibutuhkannya kegiatan auditori 

dalam mengenali atau mendengar 

informasi saat mengemudi 

Tuntutan waktu Rendah, Tinggi 
Seberapa besar tuntutan waktu yang 

dialami saat mengemudi 

Kesulitan dalam 

mengemudi 
Rendah, Tinggi 

Seberapa sulit mengemudikan kendaraan 

yang dikendarai dibandingkan dengan 

kendaraan lain yang serupa 

Kesulitan mengerti 

informasi 
Rendah, Tinggi 

Seberapa sulit memahami informasi saat 

mengemudikan kendaraan yang dikendarai 

 Sumber : (Damayanti, 2012) 
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2.1.2. Pembobotan 

Pada bagian kedua responden dimita untuk memilih salah satu dari dua indikator yang 

dirasakan lebih dominan menimbulkan beban kerja mental terhadap pekerjaan tersebut. Kuesioner 

yang diberikan berbentuk perbandingan berpasangan yang terdiri dari 15 perbandingan 

berpasangan. Dari kuesioner ini dihitung jumlah tally dari setiap indikator yang dirasakan paling 

berpengaruh. Jumlah tally ini kemudian akan menjadi bobot untuk tiap indikator beban mental. 

2.1.3. Perhitungan 

Untuk mendapatkan skor beban mental Nasa TLX, bobot dan rating untuk setiap indikator 

dikalikan kemudian dijumlahkan dan dibagi 15. 

 

Skor Nasa TLX = 
Σ(Rating  x Bobot )

15
                     (1) 

 

Pada penelitian Damayanti (2012) menurut Cha & Park, 1997 Nasa TLX telah 

dikembangkan untuk mengukur beban kerja mental pengemudi, RNasa TLX. Pada dasarnya RNasa 

TLX sama dengan Nasa TLX, tetapi dimensi yang diukur dikembangkan dan disesuaikan untuk 

mengevaluasi beban kerja mental pengemudi. 

Berdasarkan penjelasan Hart dan Staveland dalam metode NASA-TLX, skor beban kerja 

yang didapatkan terbagi dalam tiga bagian yaitu nilai > 80 menyatakan beban pekerjaan yang agak 

berat, nilai 50-80 menyatakan beban pekerjaan sedang dan nilai < 50 menyatakan beban pekerjaan 

agak ringan. 

 

 
 

Gambar 1. Pembobotan Nasa TLX 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.  Data Denyut Jantung 

Responden pada penelitian ini adalah pengemudi bus New Ismo Rute Solo-Semarang yang 

berjumlah 8 orang. Pengukuran denyut jantung dilakukan sebelum pengemudi melakukan 

pekerjaannya dan setelah melakukan pekerjaannya. Pengambilan data pengukuran denyut jantung 

dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. 
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Tabel 2. Denyut jantung sebelum perjalanan Solo-Semarang 

Responden 

Denyut jantung sebelum 

(denyut/menit) X̅ 

(denyut/menit) 
X1 X2 X3 

Responden 1 68 74 72 71,33 

Responden 2 89 93 92 91,33 

Responden 3 78 83 80 80,33 

Responden 4 66 70 69 68,33 

Responden 5 68 74 72 71,33 

Responden 6 87 90 88 88,33 

Responden 7 87 92 86 88,33 

Responden 8 69 74 71 71,33 

 

Keterangan : 

X1 = Pengukuran denyut jantung pertama sebelum perjalanan Solo-Semarang 

X2 = Pengukuran denyut jantung pengulangan kedua sebelum perjalanan Solo-Semarang 

X3 = Pengukuran denyut jantung pengulangan ketiga sebelum perjalanan Solo-Semarang 

Pada kondisi sebelum mengemudi rata-rata denyut jantung responden untuk perjalanan Solo-

Semarang adalah 78,83 denyut/menit dan untuk perjalanan Solo-Semarang-Solo 79,58 

denyut/menit. Sedangkan pada kondisi sesudah mengemudi terjadi kenaikan denyut jantung pada 

masing-masing responden untuk perjalanan Solo-Semarang yang rata-ratanya menjadi 92,33 

denyut/menit untuk perjalanan Solo-Semarang-Solo yang rata-ratanya menjadi 89,88 denyut/menit.  

Nilai beban kerja fisik sebesar 92,33 denyut/menit dan 89,88 denyut/menit berarti termasuk 

dalam beban kerja ringan karena berada diantara 75-100 denyut/menit.Untuk lebih memudahkan 

dalam melihat perbandingan denyut jantung pada masing-masing responden, di bawah ini disajikan 

perbandingan denyut jantung dalam bentuk grafik. 

 

 
 

Gambar 2. Grafik perbandingan denyut jantung 

 

Dari pengolahan data yang telah dilakukan didapatkan bahwa pekerjaan mengemudi yang 

dilakukan termasuk dalam beban kerja yang ringan karena peningkatan denyut jantung yang terjadi 

antara sebelum mengemudi dan setelah mengemudi tidak terlalu tinggi. Hal ini dapat disebabkan 

oleh kondisi kabin sudah ber-AC sehingga temperatur ruang kerja/kabin tidak terlalu tinggi dimana 

temperatur yang tinggi merupakan salah satu penyebab meningkatnya denyut jantung. Kemudian 

juga dapat disebabkan oleh kegiatan mengemudi ini adalah kegiatan rutin sehari-hari yang 
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dilakukan oleh pengemudi sehingga tubuh pengemudi sudah beradaptasi dengan pekerjaan atau 

kegiatan tersebut.  

 

 

3.2. Beban Mental 

Data RNasa TLX ini didapatkan dari pembagian kuesioner terhadap pengemudi. Kuesioner 

terdiri dari dua tahap, tahap pertama adalah pemberian rating dan tahap kedua adalah pembobotan. 

Jenis data dari hasil pembagian kuesioner ini ada dua jenis, yaitu data RNasa TLX untuk kondisi 

perjalanan pagi-sore dan perjalanan sore-malam. Tabel berikut adalah hasil pengumpulan data 

untuk salah satu responden. Responden yang diukur sebanyak 8 orang. 

Tabel 3. Perhitungan WWL 

No Dimensi RATING BOBOT PRODUCT WWL 

1 Tuntutan Mental 75 5 375 25,00 

2 Tuntutan visual 80 4 320 21,33 

3 Tuntutan auditori 65 2 130 8,67 

4 Tuntutan waktu 60 2 120 8,00 

5 Kesulitan mengemudi 55 1 55 3,67 

6 

Kesulitan mengerti 

informasi 45 1 45 
3,00 

Jumlah       1045  

Skor RNasa TLX (Jumlah : 15) 69,67 69,67 

 

Tabel 4. Rekapitulasi WWL (Weighted Workload) perjalanan  

pagi-sore jam 06.30 – 15.00 WIB 

No Dimensi 
WWL Rata-

rata 

WWL 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Tuntutan 

Mental 16,00 20,00 16,00 23,33 17,33 18,67 25,33 25,00 20,21 

2 

Tuntutan 

visual 22,67 14,00 10,00 21,33 16,00 8,67 25,33 21,33 17,42 

3 

Tuntutan 

auditori 4,67 16,00 9,33 11,33 8,67 16,00 19,00 8,67 11,71 

4 

Tuntutan 

waktu 30,00 8,67 20,00 12,00 16,00 13,00 10,00 8,00 14,71 

5 

Kesulitan 

mengemudi 9,33 9,33 0,00 4,33 4,00 8,00 5,00 3,67 5,46 

6 

Kesulitan 

mengerti 

informasi 0,00 5,00 4,67 0,00 0,00 4,67 5,00 3,00 2,79 

Total WWL 82,67 73,00 60,00 72,33 62,00 69,00 89,67 69,67 72,29 

 

Tabel 5. Rata-rata WWL kondisi perjalanan pagi-sore 

No Dimensi 
Rata-Rata 

WWL 

Prosentase 

(%) 

1 Tuntutan Mental 20,21 27,95 

2 Tuntutan visual 17,42 24,09 

3 Tuntutan auditori 11,71 16,20 

4 Tuntutan waktu 14,71 20,35 

5 Kesulitan mengemudi 5,46 7,55 

6 Kesulitan mengerti informasi 2,79 3,86 
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Total WWL 72,29 100 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk kondisi perjalanan pagi-sore urutan dimensi 

yang menyebabkan beban mental adalah tuntutan mental (27,95%), tuntutan visual (24,09%), 

tuntutan waktu (20,35%), tuntutan auditori (16,20%), kesulitan mengemudi (7,55%), dan kesulitan 

mengerti informasi (3,86%).  

Tuntutan mental mempunyai rata-rata nilai yang paling tinggi yaitu sebesar 27,95% diantara 

dimensi yang lainnya Hal ini dikarenakan pengemudi memiliki tanggung jawab yang besar 

terhadap pekerjaannya yang menyangkut banyak nyawa. Selain itu pengemudi memerlukan banyak 

konsentrasi dan fokus saat melakukan pekerjaannya, kemampuan berkonsentrasi ini yang dapat 

membuat beban mental pengemudi bertambah. 

Untuk memperjelas urutan dimensi yang menyebabkan beban kerja pada kondisi perjalanan pagi-

sore dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 

 

 
 

 

Gambar 3. Grafik urutan dimensi untuk kondisi perjalanan pagi-sore 

 

4. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

a. Beban kerja fisik berdasarkan denyut jantung untuk perjalanan Solo-Semarang rata-ratanya 

adalah 92,33 denyut/menit dan untuk perjalanan Solo-Semarang-Solo rata-ratanya adalah 89,88 

denyut/menit, keduanya termasuk dalam kategori beban kerja ringan. Beban kerja fisik yang 

diterima oleh pengemudi termasuk dalam beban kerja ringan 

b. Beban kerja mental menggunakan RNasa TLX menunjukkan bahwa untuk kondisi perjalanan 

pagi-sore diperoleh rata-rata WWL (Weighted Workload) sebesar 72,29 dan untuk kondisi 

perjalanan sore-malam diperoleh rata-rata WWL sebesar 71,13 sehingga keduanya termasuk 

dalam kategori beban kerja sedang.  

c. Urutan dimensi RNasa TLX yang menyebabkan beban kerja mental mulai dari yang terbesar 

untuk kondisi perjalanan pagi-sore adalah tuntutan mental, tuntutan visual, tuntutan waktu, 

tuntutan auditori, kesulitan mengemudi dan kesulitan mengerti informasi. Sedangkan untuk 

kondisi perjalanan sore-malam visual, tuntutan mental, tuntutan waktu, tuntutan auditori, 

kesulitan mengerti informasi dan kesulitan mengemudi. Dari kedua kondisi perjalanan dua 

faktor/dimensi terbesar yang menyebabkan beban kerja mental adalah tuntutan mental dan 

tuntutan visual. 
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