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2.1 Ergonomi 

Ergonomi berasal dari kata Yunani yaitu ergo yang berarti kerja dan nomos 

yang berarti hukum alam.  Karena itu disiplin ergonomi adalah suatu cabang 

keilmuan yang sistematis untuk memanfaatkan informasi-informasi, mengenai 

sifat, ukuran serta kemampuan dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu 

sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem tersebut dengan 

baik yaitu mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan itu dengan efektif, 

efisien, aman dan nyaman sehingga dapat meningkatkan produktifitas dalam suatu 

sistem kerja (Eko Nurmianto; 1996). 

Ergonomi International Association mendefinisikan ergonomi merupakan 

disiplin ilmu yang bersangkutan dengan pemahaman interaksi antara manusia dan 

elemen lain dari sistem, dan profesi yang berlaku teori, prinsip, data dan metode 

untuk desain untuk mengoptimalkan kesejahteraan manusia dan keseluruhan sistem 

kinerja. Dan  ergonomi berkaitan dengan 'kesesuaian' antara manusia dan alat-alat 

teknologi dan lingkungan. Ini mempertimbangkan kemampuan pengguna dan 

keterbatasan dalam mencari untuk memastikan bahwa tugas-tugas, peralatan, 

informasi dan sesuai dengan lingkungan setiap pengguna (David J.Oborne,1982). 

The International Assoction Ergonomi (IEA) membagi ergonomi luas dalam 

tiga domain (David J.Oborne,1982) : 

1.   Ergonomi fisik: berkaitan dengan anatomi manusia, dan beberapa 

karakateristik antropometri dan biomekanik fisiologis yang berkaitan 

dengan aktivitas fisik. (topik yang relavan termasuk postur kerja, 

penanganan material, gerakan berulang, mengangkat, kerja terkait gangguan 

muskuloskeletal, tata tempat kerja, keselamatan dan kesehatan) 

2.     Ergonomi kognitif: berkaitan dengan proses mental, seperti persepsi, 

memori, penalaran, dan respon motor, karena mereka mempengaruhi 

interaksi antara manusia dan elemen lain dari sistem. Topik yang relavan 

termasuk beban mental, pengambilan keputusan, kinerja terampil, interaksi 

manusia – komputer, keandalan manusia, stres kerja dan pelatihan karena 
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akan berhubungan Ergonomi Organisasi: berkaitan dengan optimasi sistem 

teknik sosial, termasuk struktur organisasi mereka, kebijakan, dan proses. 

 Topik yang relavan meliputi komunikasi, manajemen kerja, desain kerja, 

ergonomi masyarakat dan manajemen mutu. 

 Dari intruksi yang singkat diatas maka dapat ditarik beberapa pokok-pokok 

kesimpulan mengenai disiplin ergonomi yaitu: 

a. Fokus perhatian dari ergonomi ialah berkaitan erat dengan aspek-aspek 

manusia didalam perencanaan “ man-made objects” dan lingkungan 

kerja. Pendekatan ergonomi lebih ditekankan pada penilitian 

kemamampuan keterbatasan manusia baik secara fisik maupun 

psikologis dan interaksinya dalam sistem manusia mesin yang integral. 

b. Ergonomi didefinisikan sebagai “a discipline concerned with designing 

man-made objets (equipments) so that people can use them effectively 

and savely and creating environments suitable for human living and 

work”. Dengan demikian jelas bahwa pendekatan ergonomi akan 

mampu, menimbulkan “Functional effectiveness” dan kenikmatan-

kenikmatan pemakaian dari peralatan fasilitas maupun lingkungan kerja 

yang akan dirancang. 

c. Maksud dan tujuan utama dari pendekatan disiplin ergonomi diarahkan 

pada upaya memperbaiki performans kerja manusia seperti menambah 

kecepatan kerja, accurancy, keselamatan kerja disamping untuk 

mengurangi enersi kerja yang berlebihan serta mengurangi datangnya 

kelelahan yang terlalu cepat. Disamping itu disiplin ergonomi 

diharapkan mampu memperbaiki pendayagunaan sumber daya manusia 

serta meminimalkan kerusakan peralatan yang disebabkan kesalahan 

manusia (human errors). 

d. Pendekatan khusus yang ada dalam disiplin ergonomi ialah aplikasi 

yang sistematis dari segala informasi yang relevan yang berkaitan 

dengan karakteristik dan perilaku manusia didalam perancangan 

peralatan, fasilitas dan lingkungan kerja yang dipakai. Untuk ini analisis 

dan penilitian ergonomi meliputi hal-hal yang berkaitan dengan : 
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1. Anatomi (struktur), fisiologi (bekerjanya) dan antopometri (ukuran) 

tubuh manusia. 

2. Psikologi yang fisiologis mengenai berfungsinya otak dan sistem 

syaraf yang berperan dalam tingkah laku manusia. 

3. Kondisi-kondisi kerja yang dapat mencederai baik dalam waktu 

yang pendek maupun panjang ataupun membuat celaka manusia, 

dan sebaliknya ialah kondisi-kondisi kerja yang dapat membuat 

nyaman kerja manusia. 

 Dengan memperhatikan hal-hal terssebut maka penilitian dan 

pengembangan ergonomi akan memerlukan dukungan berbagai disiplin keilmuwan 

seperti psikologi, antropologi, faal atau anatomi dan teknologi (engineering). 

 

2.1.1 Aspek-aspek Ergonomi dalam Pemecahan Masalah 

Masalah Dalam upaya memecahkan permasalahan ergonomi untuk 

mencapai kemampuan kerja yang optimal, maka terdapat delapan aspek ergonomi 

yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam mengindentifikasi masalah kerja 

(Manuaba,2003. Dalam  Arimbawa,2010):  

1. Aspek gizi 

Seorang pekerja akan menyelesaikan pekerjaan dengan baik, apabila memiliki 

tenaga atau energi yang cukup dan sangat tergantung pada kualitas gizi yang 

dikonsumsi- nya. Pada umumnya seorang pekerja normal secara alamiah 

memerlukan asupan energi setelah empat jam bekerja (tiga kali dalam sehari), 

diselingi dengan makanan kecil setelah satu jam kerja. Hal ini terjadi karena 

setiap habis makan, maka gula dalam darah dan respiratory quotient serta 

tenaga otot meningkat. Kemudian kandungan gula menurun sampai batas 

terendah yang diikuti perasaan lelah.  Tindakan yang dilakukan adalah dengan 

mengatur pola makan dan kandungan gizi disesuaikan dengan jenis 

pekerjaannya. Menurut Manuaba bahwa dengan memberikan makanan atau 

minuman yang bergizi dan saat yang tepat akan membuat para pekerja dapat 

mempertahankan irama kerjanya.  
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2. Aspek pemanfaatan tenaga otot 

Dalam melakukan pekerjaan perlu memperhatikan aplikasi tenaga otot dengan 

benar agar diperoleh daya otot yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti: umur, jenis kelamin, kondisi 

kesehatan fisik dan kemampuan tubuh untuk menyesuaikan dengan 

lingkungan. Umur seseorang pekerja mementukan kemampuan untuk 

melakukan suatu pekerjaan. Pada usia 25 tahun adalah puncak kemampuan 

seseorang untuk bekerja, kemudian secara evolusi mengalami penurunan 

kemampuan otot hingga 25 % dan kapa- sitas sensoris-motoris 60 % dari umur 

25 ke 60 tahun. Sebagai salah satu indikator kesehatan  seseorang juga dapat 

diketahui dari berat dan tinggi badan, karena berdasarkan penampilan fisik 

seseorang dapat merepre- sentasikan gejala-gejala yang terjadi pada tubuhnya, 

misalnya jika tubuh seseorang terlampau kurus, maka sebagai indikasi ada 

kemungkinan kekurangan asupan gisi. Sebaliknya, jika tubuh seseorang 

terlampau gemuk, maka kemungkinan risiko terserang berbagai macam 

penyakit lebih tinggi (Soekirman 1994). 

3. Aspek sikap kerja 

Sikap kerja yang buruk akan menyebabkan strain (reaksi) muskuloskeletal dan 

menimbulkan dampak buruk bagi para pekerja. Sikap kerja yang tidak alamiah 

kemungkinan terjadi pada saat melakukan aktivitas seperti: saat menggunakan 

alat yang tidak ergonomis. Sikap kerja atau posisi tubuh tidak alamiah 

sebenarnya merupakan beban kerja tambahan, sehingga mengakibatkan 

kemampuan kerja tidak optimal, aktivitas kerja terganggu dan berpengaruh 

pada produktivitas kerja. Menurut Pheasant (1991) ada tujuh petunjuk dasar 

yang berhubungan dengan sikap tubuh selama bekerja, sehingga tidak terjadi 

sikap kerja paksa, dengan ketentuan sebagai berikut :  

a. Hindari inklinasi ke depan pada kepala dan leher. 

b. Hindari inklinasi ke depan pada tubuh.  

c. Hindari penggunaan anggota badan bagian atas dalam posisi terangkat. 

d. Hindari puntiran atau sikap asimetris.  



   II-5 
 

e. Hindari gerakan persendian melebihi jangkauan sepertiga dari gerakan 

maksimum.  

f. Lengkapi sandaran punggung pada semua tempat duduk.  

g. Bila menggunakan tenaga otot, hendaknya anggota badan dalam posisi 

yang dapat menghasilkan kekuatan maksimum.  

Tindakan pencegahannya adalah dengan memperhatikan posisi tubuh dan 

anggota gerak, sehingga tidak mela- kukan sikap kerja paksa. Mendesain 

peralatan kerja dengan pertimbangan antropometri serta menghidari terjadi 

sikap paksa atau sikap kerja yang tidak alamiah (Nala, 1986). 

4. Aspek lingkungan kerja. 

Semestinya setiap menjalankan suatu usaha, maka kesehatan, kenyamanan dan 

keamanan lingkungan tempat kerja (work place safety) merupakan salah satu 

aspek penting, sebab bila pekerja mengalami kecelakaan kerja (occupational 

accident), penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja 

(occupational disease & work related diseases), secara tidak langsung akan 

dapat menurunkan produktivitas pekerja. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Manuaba. bahwa lingkungan kerja yang nyaman, aman dan sehat sangat 

dibutuhkan oleh pekerja untuk dapat bekerja secara optimal dan produktif. 

Sehingga lingkungan kerja perlu didesain sesuai persyaratan ergonomi (Hafid, 

2002). 

Iklim mikro lingkungan kerja juga perlu diperhati- kan karena merupakan 

faktor kenyaman beraktivitas, baik dalam ruangan atau di luar ruangan, yaitu 

terdiri dari: 

a. Suhu udara;  

b. Panas radiasi;  

c. Kelembaban; dan  

d. Gerakan udara. batas toleransi suhu 35-40oC; kecepatan udara 0,2 

meter/detik; kelembaban 40-50%; dan perbedaan suhu permukaan< 400C 

(Grandjean, 1998). 
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Tindakan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki iklim mikro agar sehat, 

aman dan nyaman, adalah mengatur sirkulasi udara dengan memperbaiki 

ventilasi, mengatur peralatan kerja dalam ruang kerja dan sebagainya.  

5. Aspek kondisi waktu. 

Pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya, secara umum mengalami tiga 

masalah waktu, yaitu waktu: kerja; istirahat; dan makan. Waktu kerja 

menyangkut aspek- aspek: 

a. lamanya waktu kerja;  

b. istirahat; dan  

c. aspek periode waktu. 

Menurut Grandjean (1998), bahwa rentang waktu kerja yang lama dapat me- 

nyebabkan irama kerja menjadi lambat dan luaran per jam turun. Sebaliknya 

rentang waktu kerja pendek, luaran akan meningkat terutama untuk 

pekerjaan manual, misalnya dari 8,5 menjadi 8 jam per hari output 

meningkat antara 3- 10,5% Istirahat dibedakan menjadi empat jenis yaitu:  

1. stirahat spontan atau istirahat pendek yang dilakukan segera setelah 

pembebanan; 

2. istirahat curian terjadi karena beban kerja tidak seimbang dengan 

kemampuan kerja; 

3. istirahat karena bertalian dengan proses kerja dan tergantung pada 

peralatan atau prosedur-prosedur kerja; dan  

4. istirahat yang ditetapkan adalah istirahat yang diatur, misalnya istirahat 

paling sedikit 45-60 menit setelah empat jam kerja berturut-turut ( 

Grandjean 1998) 

Di Indonesia waktu bagi pekerja adalah 8 jam dengan 1 kali makan 

siang dan 2 kali istirahat pendek. Waktu kerja yang optimal sebenarnya 

7 jam/hari dan setiap empat jam kerja perlu diatur satu jam istirahat 

(tidak terma- suk jam kerja). Menurut Manuaba bahwa jam kerja 

berlebihan, jam kerja lembur di luar batas kemampuan akan dapat 

mempercepat munculnya kelelahan, menurunkan ketepatan, kecepatan, 

dan ketelitian kerja. 
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6. Aspek sosial budaya 

Dalam menggerakkan suatu usaha, apabila jalinan komunikasi yang kurang 

serasi antara sesama teman kerja atau masyarakat di sekitarnya, dapat 

berpengaruh pada motivasi, stress mental, tidak betah dan malas kerja, 

sehingga secara kumulatif juga mempengaruhi produktivitas kerja.  

7. Aspek informasi. 

Sistem informasi berkaitan dengan aplikasi kognitif ergonomi (cognitive 

ergonomics). Merupakan salah satu cabang ergonomi yang menekankan pada 

analisis proses kognisi manusia, seperti, hasil diagnosis, pengambilan 

keputusan dan perencanaan. Kognitif ergonomi terfokus pada kajian mengenai 

mental proses, seperti: mengenai sign, persepsi, pengalaman dan interaksi 

antar manusia dengan unsur-unsur lain dalam sistem yang berkaitan dengan 

beban kerja mental, pengambilan keputusan, kemampuan skil, kesalahan 

manusia, interaksi manusia dengan peralatan, dan pelatihan. Sehingga kondisi 

informasi dapat mempengaruhi mental, emosi dan kepuasan kerja serta 

produktivitas (Dillon, 2003).   

Banyak kemungkinan kesalahan yang akan terjadi diakibatkan oleh sistem 

informasi yang tidak konsisten. Sehingga untuk menghindari timbulnya 

dampak buruk, maka tindakannya adalah membuat sistem informasi dengan 

pertimbangan lokasi dan waktu pemberian informasi. Informasi yang diberikan 

semestinya dibuat dengan sistem tanda yang mengandung pesan lugas dan 

sesuai dengan konvensi universal atau nilai-nilai yang berlaku pada 

masyarakat setempat, sehingga tidak membingungkan bagi sipenerima 

(interpretant). Tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegahnya, yaitu perlu 

mengadakan sosialisasi atau pelatihan sistem informasi untuk menyamakan 

persepsi yang terkait dengan masalah budaya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

yang dikemukakan Long (1987) mengenai beberapa tindakan yang perlu 

dilakukan dalam merancang sistem informasi dalam konteks tujuan ergonomi 

kognitif, di antaranya:  
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a. Berorientasi pada interaksi manusia-mesin;  

b. Merancang sistem informasi yang mendukung kognitif gugus tugas 

(cognitive artifacts);  

c. Pengembangan program latihan terpadu dan  

d. Mendesain ulang pekerjaan untuk mengelola cognitif work load dan 

meningkatkan ke percayaan.  

8. Aspek interaksi manusia mesin (peralatan kerja) 

Pekerja dalam menjalankan tugasnya sering mempergunakan peralatan kerja 

yang pada dasarnya bertujuan untuk dapat membantu, mempermudah atau 

mempercepat proses produksi. Namun dalam pemanfaatan peralatan tersebut, 

jika tidak dikelola dengan benar, malah sebaliknya akan menimbulkan dampak 

buruk bagi pekerja. Menurut Manuaba dan Grandjean, bahwa satu 

ketidakserasian antara kemampuan, keterbatasan dan kebolehan pekerja 

dengan kondisi peralatan kerja, akan menyebabkan konsekuensi terhadap 

kesehatan dan kesela- matan pekerja, maka dalam pemanfaatan peralatan kerja 

dibutuhkan suatu interaksi yang optimal antara alat yang digunakan dengan 

manusia atau pekerja sebagai penggunanya. Bila desain peralatan kerja belum 

sesuai dengan pemakainya perlu dilakukan redesain. Setiap usaha redesain 

peralatan kerja hendaknya diupayakan sesederhana mungkin, murah biayanya, 

dapat dijangkau, dan mudah dilakukan serta memberikan keuntungan secara 

ekonomi. 

Ada 5 masalah pokok dalam ergonomi sehubungan dengan keterbatasan 

manusia, yaitu (Pullat, 1992): 

a. Antropometri 

Antropometri berhubungan dengan pengukuran dimensi-dimensi linier 

tubuh manusia. Permasalahan yang sering ditemui adalah ketidak sesuaian 

dimensi tubuh manusia dengan rancangan produk dan area kerja. Solusinya 

adalah merancang suatu area kerja dan produk tersebut dengan 

penyesuaian terhadap informasi yang diperoleh dari data anthropometri. 
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b. Cognitive 

Permasalahan cognitive yang timbul berhubungan dengan terjadinya 

kekurangan atau berlebihnya informasi yang dibutuhkan selama 

pemprosesannya. 

c. Musculoskeletal 

Sistem musculoskeletal terdiri dari otot, tulang dan jaringan penghubung. 

Timbulnya ketegangan pada otot atau rasa sakit pada tulang adalah akibat 

dari aktivitas fisik manusia. Hal ini membuat sistem kerja harus dirancang 

agar sesuai dengan kemampuan fisik manusia atau mengadakan alat bantu 

untuk mempermudah pekerjaan. 

d. Cardiovascular 

Permasalahan cardiovascular terletak pada sistem peredaran darah, yaitu 

jantung. Dalam menjalankan aktivitas fisik, otot memerlukan oksigen yang 

lebih banyak, maka jantung memompakan darah ke otot untuk memenuhi 

kebutuhan oksigen tersebut. 

e. Psychomotor 

Psychomotor berkaitan dengan fungsi sensorik manusia (panca indra). 

Fungsi sensorik ini dipengaruhi oleh rangsangan eksternal seperti informasi 

berupa bunyi–bunyian atau cahaya. Dengan adanya kelima masalah pokok 

tersebut, maka sistem kerja harus dirancang untuk menghasilkan 

kenyamanan yang maksimum bagi manusia. 

 

2.1.2 Implementasi Ergonomi dalam Kerja Peranan 

  Peranan implementasi ergonomi merupakan faktor yang krusial dalam 

kaitan dengan kerja dan sebagai penentu tercapainya kesinambungan usaha serta 

peningkatan produktivitas (Manuaba,1998. Dalam Arimbawa,2010). Prinsip-

prinsip ergonomi dapat diimplementasikan dalam kerja melalui dua fase. Pertama: 

pada fase perencanaan yang dikenal dengan pendekatan konsep ergonomi atau 

pendekatan sistem. Kedua: pada fase perbaikan atas kondisi yang sudah ada, 

dikenal dengan pendekatan corrective ergonomics (Manuaba,1998. Dalam 

Arimbawa,2010). Dalam implementasi ergonomi secara garis besarnya memakai 
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suatu metode dengan melalui tiga tahap (Depkes RI 2006 Dalam Arimbawa,2010), 

yaitu sebagai berikut:  

1. Diagnosis, yaitu tindakan yang dilakukan melalui wawancara dengan pekerja, 

inspeksi tempat kerja, paralatan kerja, penilaian fisik pekerja, pengukuran 

lingkungan kerja, antropometri dan lain sebagainya.   

2. Treatment, yaitu pemecahan masalah ergonomi melalui pemberian perlakuan 

dan sangat tergantung pada data dasar yang diperoleh saat diagnosis. Kadang 

perlakuan berupa tindakan yang sangat sederhana, seperti mengubah posisi 

tempat duduk, memberi bantalan pada alat yang digunakan dan sebagainya.  

3. Follow-up, yaitu dengan mengevaluasi secara subjektif atau objektif terhadap 

perlakuan yang diberikan. Subjektif misalnya dengan menanyakan 

kenyamanan, rasa nyeri atau sakit pada sistem muskuloskeletal, rasa lelah dan 

lain-lain. Secara objektif, misalnya: absensi  sakit, angka kecelakaan, denyut 

nadi, dan lain-lain, sebelum atau sesudah perlakuan.  

Apalagi dalam aktivitas tersebut melibatkan teknologi (mesin atau alat 

bantu kerja), maka dapat dipastikan akan terjadi kecelakaan atau gangguan 

muskuloskeletal (Sutjana, 2005). 

Kemungkinan besar akan menimbulkan risiko yang cukup potensial bagi 

pekerja, seperti menimbulkan kecelakaan akibat kerja atau penyakit yang berhu- 

bungan dengan pekerjaan (Hafid 2002). 

Hal tersebut mengingat dalam penerapan teknologi selain memberi dampak 

yang menguntungkan, karena merupakan elemen produksi yang dapat membantu 

kemampuan, kebolehan dan keterbatasan manusia dalam bekerja, namun di sisi lain 

pemanfaatan teknologi jika tidak dikelola dengan bijak berdasarkan kaidah-kaidah 

ergonomi, maka dapat dipastikan akan menimbulkan dampak negatif bagi 

penggunanya. Menurut Manuaba (1998) Dalam Arimbawa, (2010) bahwa 

implementasi ergonomi yang baik dan benar akan memberi manfaat besar bagi 

pihak pekerja maupun perusahaan, seperti: 

1. pemakaian tenaga otot bisa lebih efisien;  

2. kelelahan berkurang;  

3. kecelakaan kerja berkurang;  
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4. penyakit akibat bekerja berkurang; 

5. kenyamanan dan kepuasan kerja meningkat;  

6. pemanfaatan waktu lebih efisien;  

7. efisiensi kerja meningkat;  

8. kesalahan kerja berkurang dan apkiran (reject) produk dapat diminimalkan;  

9. mutu produk dan produktivitas kerja meningkat; dan pengeluaran untuk 

mengatasi kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat dikurangi. 

 

2.2 Beban kerja 

Tubuh manusia dirancang untuk dapat melakukan aktivitas pekerjaan 

seharihari. Adanya massa otot yang bobotnya hampir lebih dari separuh berat tubuh, 

memungkinkan kita untuk dapat menggerakan tubuh dan melakukan pekerjaan. 

Pekerjaan di satu pihak mempunyai arti penting bagi kemajuan dan peningkatan 

prestasi, sehingga mencapai kehidupan yang produktif sebagai salah satu tujuan 

hidup. Di pihak lain, dengan bekerja berarti tubuh akan menerima beban dari luar 

tubuhnya. Dengan kata lain bahwa setiap pekerja merupakan beban bagi yang 

bersangkutan. Beban tersebut dapat berupa beban fisik maupun beban mental. 

Dari sudut pandang ergonomi, setiap beban kerja yang diterima oleh 

seseorang harus sesuai atau seimbang baik terhadap kemampuan fisik, kemampuan 

kognitif maupun keterbatasan manusia yang menerima beban tersebut. Menurut 

Suma’mur (1984) bahwa kemampuan kerja seorang tenaga kerja berbeda dari satu 

kepada yang lainnya dan sangat tergantung dari tingkat keterampilan, kesegaran 

jasmani, keadaan gizi, jenis kelamin, usia dan ukuran tubuh dari pekerja yang 

bersangkutan. 

 

2.2.1 Faktor yang Mempengaruhi Beban Kerja 

Menurut Rodahl (1989) Adiputra (1998) dan Manuaba (2000) dalam Tarwaka, 

Solichul dan Lilik (2004) bahwa secara umum hubungan antara beban kerja dan 

kapasitas kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat komplek, baik faktor 

internal maupun faktor eksternal. 
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2.2.1.1 Beban Kerja oleh Karena Faktor Eksternal 

Faktor eksternal beban kerja adalah beban kerja yang berasal dari luar tubuh 

pekerja. Yang termasuk beban kerja eksternal adalah tugas (task) itu sendiri, 

organisasi dan lingkungan kerja. Ketiga aspek ini sering disebut sebagai stressor 

(Tarwaka, Solichul dan Lilik 2004). 

1. Tugas-tugas (tasks) yang dilakukan baik yang bersifat fisik seperti, stasiun 

kerja, tata ruang tempat kerja, alat dan sarana kerja, kondisi atau medan kerja, 

sikap kerja, cara angkat-angkut, beban yang diangkat-angkut, alat bantu kerja, 

sarana informasi termasuk displai dan control, alur kerja dll. Sedangkan tugas-

tugas yang bersifat mental seperti, kompleksitas pekerjaan atau tingkat 

kesulitan pekerjaan yang mempengaruhi tingkat emosi pekerja, tanggung 

jawab terhadap pekerjaan dll. 

2. Organisasi kerja yang dapat mempengaruhi beban kerja seperti, lamanya 

waktu kerja, waktu istirahat, kerja bergilir, kerja malam, sistem 

pengupahan, sistem kerja, musik kerja, model struktur organisasi, 

pelimpahan tugas dan wewenang dll. 

3. Lingkungan kerja yang dapat memberikan beban tambahan kepada pekerja 

adalah: 

a. Lingkungan kerja fisik seperti: mikroklimat (suhu udara ambien, 

kelembaban udara, kecepatan rambat udara, suhu radiasi), intensitas 

penerangan, intensitas kebisingan, vibrasi mekanis, dan tekanan 

udara. 

b. Lingkungan kerja kimiawi seperti: debu, gas-gas pencemar udara, 

uap logam, fume dalam udara dll. 

c. Lingkungan kerja biologis seperti: bakteri, virus dan parasit, jamur, 

serangga, dll. 

d. Lingkungan kerja psikologis seperti: pemilihan dan penempatan 

tenaga kerja, hubungan antara pekerja dengan pekerja, pekerja dengan 

atasan, pekerja dengan keluarga dan pekerja dengan lingkungan sosial 

yang berdampak kepada performansi kerja di tempat kerja. 
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2.2.1.2 Beban Kerja oleh karena Faktor Internal 

Menurut Tarwaka, Solichul dan Lilik (2004)  faktor internal beban kerja 

adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri sebagai akibat adanya reaksi 

dari beban kerja eksternal. Reaksi tubuh tersebut dikenal sebagai strain. Berat 

ringannya strain dapat dinilai baik secara objektif maupun subjektif. Penilaian 

secara objektif yaitu melalui perubahan reaksi fisiologis. Sedangkan penilaian 

subjektif dapat dilakukan melalui perubahan reaksi psikologis dan perubahan 

perilaku. Karena itu strain secara subjektif berkait erat dengan harapan, keinginan, 

kepuasan dan penilaian subjektif lainnya. Secara lebih ringkas faktor internal 

meliputi: 

1. Faktor somatis (jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, kondisi kesehatan, 

status gizi); serta 

2. faktor psikis (motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, kepuasan dll.). 

 

2.2.2 Penilaian Beban Kerja Fisik 

Menurut Astrand & Rodahl (1977) dan Rodahl (1989) dalam Tarwaka, 

Solichul dan Lilik (2004) bahwa penilaian beban kerja fisik dapat dilakukan dengan 

dua metode secara objektif, yaitu metode penilaian langsung dan metode tidak 

langsung. Metode pengukuran langsung yaitu dengan mengukur energi yang 

dikeluarkan (energy expenditure) melalui asupan oksigen selama bekerja. Semakin 

berat beban kerja akan semakin banyak energy yang diperlukan atau dikonsumsi. 

Meskipun metode dengan menggunakan asupan oksigen lebih akurat, namun hanya 

dapat mengukur untuk waktu kerja yang singkat dan diperlukan peralatan yang 

cukup mahal. Sedangkan metode pengukuran tidak langsung adalah dengan 

menghitung denyut nadi selama kerja. 

Lebih lanjut Christensen (1991) dan Grandjean (1993) ) dalam Tarwaka, 

Solichul dan Lilik (2004) menjelaskan bahwa salah satu pendekatan untuk 

mengetahui berat ringannya beban kerja adalah dengan menghitung nadi kerja, 

konsumsi oksigen, kapasitas ventilasi paru dan suhu inti tubuh. Pada batas tertentu 

ventilasi paru, denyut jantung dan suhu tubuh mempunyai hubungan yang linier 

dengan konsumsi oksigen atau pekerjaan yang dilakukan.  
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Kemudian Konz (1996) dalam Tarwaka, Solichul dan Lilik (2004) 

mengemukakan bahwa denyut jantung adalah suatu alat estimasi laju metabolisme 

yang baik, kecuali dalam keadaan emosi dan vasodilatasi. Katagori berat ringannya 

beban kerja didasarkan pada metabolisme, respirasi, suhu tubuh dan denyut jantung 

menurut Christensen (1991) dapat dilihat pada tabel 2.1 

 

Tabel 2.1 Kategori Beban Kerja Berdasarkan Metabolisme, Respirasi, Suhu 

Tubuh dan Denyut Jantung. 

Kategori beban 

kerja 

Konsumsi 

oksigen 

(1/min) 

Ventilasi paru 

(1/min) 

Suhu rektal 

(0C) 

Denyut 

jantung 

(denyut/min) 

- Ringan 

- Sedang 

- Berat 

- Sangat berat 

- Sangat berat 

sekali 

0,5-1,0 

1,0-1,5 

1,5-2,0 

2,0-2,5 

2,5-3,0 

11-20 

20-31 

31-43 

43-56 

60-100 

37,5 

37,5-38,0 

38,0-38,5 

38,5-39,0 

>39 

75-100 

100-125 

125-150 

150-175 

>175 

Sumber: Christensen (1991:1699). Encyclopaedia of Occupational Health and 

Safety. ILO. Geneva. Dalam Tarwaka, Solichul dan Lilik 2004 

 

Berat ringannya beban kerja yang diterima oleh seorang tenaga kerja dapat 

digunakan untuk menentukan berapa lama seorang tenaga kerja dapat melakukan 

aktivitas pekerjaannya sesuai dengan kemampuan atau kapasitas kerja yang 

bersangkutan. Di mana semakin berat beban kerja, maka akan semakin pendek 

waktu kerja seseorang untuk bekerja tanpa kelelahan dan gangguan fisiologis yang 

berarti atau sebaliknya (Tarwaka, Solichul dan Lilik 2004). 

 

2.2.3 Penilaian Beban Kerja Berdasarkan Denyut Nadi Kerja 

Pengukuran denyut jantung selama kerja merupakan suatu metode untuk 

menilai cardiovasculair strain. Salah satu peralatan yang dapat digunakan untuk 

menghitung denyut nadi adalah telemetri dengan menggunakan rangsangan 

ElectroCardio Graph (ECG). Apabila peralatan tersebut tidak tersedia, maka dapat 
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dicatat secara manual memakai stopwatch dengan metode 10 denyut (Kilbon, 1992 

dalam Tarwaka, Solichul dan Lilik 2004). 

Dengan metode tersebut dapat dihitung denyut nadi kerja sebagai berikut: 

 

Denyut Nadi (Denyut / Menit) =
10 𝐷𝑒𝑛𝑦𝑢𝑡

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛
  ………………………  2.1 

 

Selain metode 10 denyut tersebut, dapat juga dilakukan penghitungan 

denyut nadi dengan metode 15 detik atau 30 detik. Penggunaan nadi kerja untuk 

menilai berat ringannya beban kerja mempunyai beberapa keuntungan. Selain 

mudah; cepat; sangkil dan murah juga tidak diperlukan peralatan yang mahal serta 

hasilnya cukup reliabel. Di samping itu tidak terlalu mengganggu proses kerja dan 

tidak menyakiti orang yang diperiksa. Kepekaan denyut nadi terhadap perubahan 

pembebanan yang diterima tubuh cukup tinggi. Denyut nadi akan segera berubah 

seirama dengan perubahan pembebanan, baik yang berasal dari pembebanan 

mekanik, fisika maupun kimiawi (Kurniawan, 1995 dalam Tarwaka, Solichul dan 

Lilik 2004). 

Grandjean (1993) dalam Tarwaka, Solichul dan Lilik 2004 juga 

menjelaskan bahwa konsumsi energi sendiri tidak cukup untuk mengestimasi beban 

kerja fisik. Beban kerja fisik tidak hanya ditentukan oleh jumlah kJ yang 

dikonsumsi, tetapi juga ditentukan oleh jumlah otot yang terlibat dan beban statis 

yang diterima serta tekanan panas dari lingkungan kerjanya yang dapat 

meningkatkan denyut nadi. Berdasarkan hal tersebut maka denyut nadi lebih mudah 

dan dapat digunakan untuk menghitung indek beban kerja.  

Astrand & Rodahl (1977), Rodahl (1989) dalam Tarwaka, Solichul dan 

Lilik (2004) menyatakan bahwa denyut nadi mempunyai hubungan linier yang 

tinggi dengan asupan oksigen pada waktu kerja. Dan salah satu cara yang sederhana 

untuk menghitung denyut nadi adalah dengan merasakan denyutan pada arteri 

radialis di pergelangan tangan. 

Denyut nadi untuk mengestimasi indek beban kerja fisik terdiri dari 

beberapa jenis yang didefinisikan oleh Grandjean (1993) dalam Tarwaka, Solichul 

dan Lilik 2004. 
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1. Denyut nadi istirahat: adalah rerata denyut nadi sebelum pekerjaan dimulai. 

2. Denyut nadi kerja: adalah rerata denyut nadi selama bekerja. 

3. Nadi kerja: adalah selisih antara denyut nadi istirahat dan denyut nadi kerja. 

Peningkatan denyut nadi mempunyai peran yang sangat penting di dalam 

peningkatan cardiac output dari istirahat sampai kerja maksimum. Peningkatan 

yang potensial dalam denyut nadi dari istirahat sampai kerja maksimum tersebut 

oleh Rodahl (1989) didefinisikan sebagai heart rate reserve (HR reserve). HR 

reserve tersebut diekspresikan dalam persentase yang dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut (Tarwaka, Solichul dan Lilik 2004). 

 

% HR Reserve =
𝑑𝑒𝑛𝑦𝑢𝑡 𝑛𝑎𝑑𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎−𝑑𝑒𝑛𝑦𝑢𝑡 𝑛𝑎𝑑𝑖 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑟𝑎ℎ𝑎𝑡

𝑑𝑒𝑛𝑦𝑢𝑡 𝑛𝑎𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚−𝑑𝑒𝑛𝑦𝑢𝑡 𝑛𝑎𝑑𝑖 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑟𝑎ℎ𝑎𝑡
 × 100 ………… 2.2 

 

Lebih lanjut, Manuaba & Vanwonterghem (1996) dalam Tarwaka, Solichul 

dan Lilik (2004) menentukan klasifikasi beban kerja berdasarkan peningkatan 

denyut nadi kerja yang dibandingkan dengan denyut nadi maksimum karena beban 

kardiovaskuler (cardiovasculair load = %CVL) yang dihitung dengan rumus 

sebagai berikut. 

 

% CVL =
100 ×𝑑𝑒𝑛𝑦𝑢𝑡 𝑛𝑎𝑑𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎−𝑑𝑒𝑛𝑦𝑢𝑡 𝑛𝑎𝑑𝑖 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑟𝑎ℎ𝑎𝑡

𝑑𝑒𝑛𝑦𝑢𝑡 𝑛𝑎𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚−𝑑𝑒𝑛𝑦𝑢𝑡 𝑛𝑎𝑑𝑖 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑟𝑎ℎ𝑎𝑡
  ………………………. 2.3 

 

Di mana denyut nadi maksimum adalah (220-umur) untuk laki-laki dan 

(200-umur) untuk wanita. Dari hasil penghitungan %CVL tersebut kemudian 

dibandingkan dengan klasifikasi yang telah ditetapkan sebagai berikut (Tarwaka, 

Solichul dan Lilik 2004): 

<30% = Tidak terjadi kelelahan 

30 s.d. <60% = Diperlukan perbaikan 

60 s.d. <80% = Kerja dalam waktu singkat 

80 s.d. <100% = Diperlukan tindakan segera 

>100% = Tidak diperbolehkan beraktivitas 

Selain cara-cara tersebut di atas, Kilbon (1992) dalam Tarwaka, Solichul 

dan Lilik (2004) mengusulkan bahwa cardiovasculair strain dapat diestimasi 
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dengan menggunakan denyut nadi pemulihan (heart rate recovery) atau dikenal 

dengan metode ‘Brouha’. Keuntungan dari metode ini adalah sama sekali tidak 

mengganggu atau menghentikan pekerjaan, karena pengukuran dilakukan tepat 

setelah subjek berhenti bekerja. Denyut nadi pemulihan (P) dihitung pada akhir 30 

detik pada menit pertama, ke dua dan ke tiga. P1,2,3 adalah rerata dari ke tiga nilai 

tersebut dan dihubungkan dengan total cardiac cost dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Jika P1 - P3 ≥ 10, atau P1, P2 dan P3 seluruhnya <90, nadi pemulihan normal 

2. Jika rerata P1 yang tercatat ≤ 110, dan P1 - P3 ≥ 10, maka beban kerja tidak 

berlebihan (not excessive). 

3. Jika P1 - P3 < 10, dan jika P3 >90, perlu redesain pekerjaan. 

Laju pemulihan denyut nadi dipengaruhi oleh nilai absolut denyut nadi pada 

ketergangguan pekerjaan (the interruption of work), tingkat kebugaran (individual 

fitness), dan pemaparan panas lingkungan. Jika nadi pemulihan tidak segera 

tercapai, maka diperlukan redesain pekerjaan untuk mengurangi tekanan fisik. 

Redesain tersebut dapat berupa variabel tunggal maupun varibel keseluruhan dari 

variable bebas (tasks, organisasi kerja dan lingkungan kerja) yang menyebabkan 

beban kerja tambahan (Tarwaka, Solichul dan Lilik, 2004). 

 

2.2.4 Pengukuran Konsumsi Energi 

Kerja fisik mengakibatkan pengeluaran energi yang berhubungan erat 

dengan konsumsi energi. Konsumsi energi pada waktu kerja biasanya ditentukan 

dengan cara tidak langsung, yaitu dengan pengukuran tekanan darah, aliran darah, 

komposisi kimia dalam darah, temperatur tubuh, tingkat penguapan dan jumlah 

udara yang dikeluarkan oleh paru-paru. Dalam penentuan konsumsi energi biasa 

digunakan parameter indeks kenaikan bilangan kecepatan denyut jantung. Indeks 

ini merupakan perbedaan antara kecepatan denyut jantung pada waktu kerja tertentu 

dengan kecepatan denyut jantung pada saat istirahat (Mintorogo dan Sudarmayanti, 

2010). 

Untuk merumuskan hubungan antara energy expenditure dengan kecepatan 

heart rate (denyut jantung), dilakukan pendekatan kuantitatif hubungan antara 
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energy expediture dengan kecepatan denyut jantung dengan menggunakan analisa 

regresi. Bentuk regresi hubungan energi dengan kecepatan denyut jantung secara 

umum adalah regresi kuadratis dengan persamaan sebagai berikut (Mintorogo dan 

Sudarmayanti, 2010): 

 

  2410.71733,40229038,080411,1 XXY     .....................2.4 

Dimana: 

Y  : Energi (kilokalori per menit) 

X  : Kecepatan denyut jantung (denyut per menit) 

 Setelah besaran kecepatan denyut jantung disetarakan dalam bentuk energi, 

maka konsumsi energi untuk kegiatan kerja tertentu bisa dituliskan dalam bentuk 

matematis sebagai berikut  : 

 

 ..............................................2.5 

 

Dimana : 

KE  :Konsumsi energi untuk suatu kegiatan kerja tertentu  (kilokalori per menit) 

Et    : Pengeluaran energi pada saat waktu kerja tertentu (kilokalori per menit) 

Ei    : Pengeluaran energi pada saat istirahat (kilokalori per menit) 

 

2.2.5 Konsumsi Energi Berdasarkan Denyut Jantung (heart rate) 

Jika denyut nadi dipantau selama istirahat, kerja dan pemulihan, maka 

recovery (waktu pemulihan) untuk beristirahat meningkat sejalan dengan beban 

kerja. Dalam keadaan yang ekstrim, pekerja tidak mempunyai waktu istirahat yang 

cukup sehingga mengalami kelelahan yang kronis (sumber: Mintorogo dan 

Sudarmayanti: 2010). 

Murrel membuat metode untuk menentukan waktu istirahat sebagai 

kompensasi dari pekerjaan fisik (Mintorogo dan Sudarmayanti: 2010): 

 

                                     
 

5,1




W

SWT
R

  

 ..........................................(2.6)               

    

 

KE = Et – Ei 



   II-19 
 

Dimana : 

R  :  Istirahat yang dibutuhkan dalam menit (Recoveery) 

T   :  Total waktu kerja dalam menit 

W  :  Konsumsi energi rata-rata untuk bekerja dalam kkal/menit 

S :  Pengeluaran energi rata-rata yang direkomendasikan dalam kkal/menit  

          (biasanya 4 atau 5 Kkal/menit) 

Menurut Wignjosoebroto (2008) dalam Taufiqur Rachman, (2013), 

pengukuran kerja adalah metode penetapan keseimbangan antara kegiatan manusia 

yang dikontribusikan dengan unit output yang dihasilkan. Pengukuran waktu kerja 

ini berhubungan dengan usaha‐usaha untuk menetapkan waktu baku yang 

dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.  

Waktu baku ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja 

yang memiliki tingkat kemampuan rata‐rata untuk menyelesaikan pekerjaan. Dalam 

hal ini meliputi waktu kelonggaran yang diberikan dengan memperhatikan situasi 

dan kondisi pekerjaan yang harus diselesaikan. Dengan demikian maka waktu baku 

yang dihasilkan dalam aktivitas pengukuran kerja ini dapat digunakan sebagai alat 

untuk membuat rencana penjadwalan kerja yang menyatakan berapa lama suatu 

kegiatan harus berlangsung dan berapa output yang dihasilkan serta berapa jumlah 

tenaga kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

 Teknik‐teknik pengukuran waktu kerja ini dapat dibagi kedalam dua bagian, 

yaitu pengukuran waktu kerja seara langsung dan pengukuran kerja secara tidak 

langsung. Cara pertama disebut demikian karena pengukurannya dilaksanakan 

secara langsung, yaitu ditempat dimana pekerjaan diukur dijalankan. Dua cara 

termasuk didalamnya adalah cara pengukuran kerja dengan menggunakan jam henti 

(stopwatch time study) dan sampling kerja (work sampling). Sebaliknya cara tidak 

langsung melakukan perhitungan waktu kerja tanpa si pengamat harus ditempat 

pekerjaan yang diukur. Disini aktivitas yang dilakukan hanya melakukan 

perhitungan waktu kerja dengan membaca tabel‐tabel waktu yang tersedia 

(Wignjosoebroto, 2008 dalam Taufiqur Rachman, 2013). 
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2.3 Perhitungan Waktu Baku 

  Cara untuk mendapatkan waktu baku adalah sebagai berikut (Carolina, 

2008): 

1. Hitung Waktu Siklus Rata-rata (Ws) 

Waktu siklus adalah Waktu penyelesaian satu satuan produksi mulai dari 

bahan baku atau mulai diproses di tempat kerja yang bersangkutan. Rumus 

yang digunakan adalah: 

 

               ….……………………….(2.1) 

  

  Dimana: 

  N = jumlah pengukuran 

  Xi = nilai aktual teramati 

 

2. Hitung Waktu Normal (Wn) 

Waktu normal adalah waktu penyelesaian pekerjaan yang diselesaikan oleh 

pekerja dalam kondsi wajar dan kemampuan rata-rata. Rumus yang 

digunakan adalah (Carolina, 2008):  

 

                ………………………….(2.2) 

Dimana p = faktor penyesuaian, Adapun pembagian faktor penyesuaian, 

yaitu: 

a. p = 1 / p = 100% berarti bekerja normal 

b. p > 1 / p > 100% berarti bekerja cepat 

c. p < 1 / p < 100% berarti bekerja lambat 

 

3. Hitung Waktu Baku (Wb) 

Waktu baku adalah waktu penyelesaian yang dibutuhkan secara wajar oleh 

pekerja normal untuk menyelesaikan pekerjaannya yang dikerjakan dalam 

sistem kerja terbaik pada saat itu. Rumus yang digunakan adalah (Carolina, 

2008): 

 

pWsWn   

N

Xi
Ws
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            …………………………….(2.3) 

 

Dimana l = kelonggaran atau allowance yang diberikan kepada pekerja 

untuk menyelesaikan pekerjaannya disamping waktu normal. Kelonggaran 

ini diberikan untuk kebutuhan pribadi, menghilangkan rasa lelah, dan 

gangguan yang mungkin terjadi yang tidak dapat dihindarkan oleh operator. 

 

2.4 Faktor Penyesuaian 

Penyesuaian adalah proses dimana analisa pengukuran waktu 

membandingkan penampilan operator (kecepatan atau tempo) dalam pengamatan 

dengan konsep pengukur sendiri tentang bekerja secara wajar. Waktu baku yang 

telah kita cari adalah waktu yang diperoleh dari kondisi dan cara kerja yang 

diselesaikan secara wajar dan benar oleh operator. Bila ketidakwajaran terjadi, 

maka pengukur harus menilainya dan berdasarkan penilaian inilah penyesaian 

dilakukkan. Terdapat beberapa cara untuk menentukan faktor penyesuaian, antara 

lain: 

1. Cara Persentase, cara ini adalah cara yang paling awal digunakan dalam 

melakukan penyesuaian dan merupakan cara yang paling mudah dan 

sederhana. Kelemahan cara ini adalah mudah terlihat kekurangtelitian 

sebagai akibat dari kasarnya cara penilaian. Pada cara ini, faktor 

penyesuaian ditentukan sepenuhnya oleh sipengukur melalui 

pengamatannya selama melakukan pengukuran. Waktu normal diperoleh 

dengan mengalikan waktu siklus dengan faktor penyesuaian (dalam 

persentase). 

2. Cara Schumard, dengan memberikan batas penilaian melalui kelas-kelas 

performance kerja dimana setiap kelas mempunyai nilai sendiri-sendiri. 

Tabel 1 merupakan tabel Schumard yang menunjukan besarnya 

penyesuaian masing-masing kelas. 

 

 

 

lWnWb 
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Tabel 2.2 Penyesuaian menurut 

cara Shumard 
kelas penyesuaian 

Superfast  100 

Fast + 95 

Fast 90 

Fast - 85 

Excellent  80 

Good + 75 

Good  70 

Good - 65 

Normal  60 

Fair + 55 

Fair 50 

Fair - 45 

Poor  40 

     Sumber : Sutalaksana (2006) 

 

3. Cara Westinghouse, cara ini terdiri dari 4 faktor yang menentukan 

kewajaran dan ketidakwajaran dalam bekerja, yaitu keterampilan, usaha, 

kondisi kerja serta konsistensi. Keterampilan atau skill merupakan 

kemampuan mengikuti cara kerja yang ditetapkan. Latihan dapat 

mengkatkan keterampilan hingga tingkat tertentu. Keterampilan dapat 

menurun bila terlalu lama tidak menangani pekerjaan tersebut, kesehatan 

terganggu, rasa fatique berlebihan, dan lain-lain. 

Tabel 2.3 Penyesuaian menurut Westinghouse 

Faktor Kelas Lambang Penyesuaian 

 Superfast A1 + 0,15 

Keterampilan  A2 + 0,13 

 Excelent B1 + 0,11 

  B2 + 0,08 

 Good C1 + 0,06 

  C2 + 0,03 

 Average D 0,00 

Usaha Fair E1 - 0,05 

  E2 - 0,10 

 Poor F1 - 0,16 

  F2 - 0,22 
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Tabel 2.2 Penyesuaian menurut Westinghouse (Lanjutan) 
Faktor Kelas Lambang Penyesuaian 

 Excessive A1 + 0,13 

  A2 + 0,12 

 Excellent B1 + 0,10 

  B2 + 0,08 

 Good C1 + 0,05 

Usaha  C2 + 0,02 

 Average D 0,00 

 

 

Fair E1 - 0,04 

 E2 - 0,08 

Poor F1 - 0,12 

 F2 - 0,17 

 

Kondisi 

Kerja 

 

Ideal A + 0,06 

Excellent B + 0,04 

Good C + 0,02 

Average D 0,00 

Fair E - 0,03 

Poor F - 0,07 

Konsistensi 

Perfect A + 0,04 

Excellent B + 0,03 

Good C + 0,01 

Average D 0,00 

Fair E - 0,02 

Poor F - 0,04 

  Sumber : Sutalaksana (2006) 

 

2.5 Faktor Kelonggaran 

 Kelonggaran adalah waktu yang diberikan kepada pekerja untuk 

menyelesaikan pekerjaannya disamping waktu normal. Misalnya istirahat, kekamar 

kecil, meminta bantuan dan sebagainya. Kelonggaran dibagi menjadi 4 bagian yaitu 

(Sutalaksana, 1979). 

1.  Kelonggaran untuk kebutuhan pribadi. 

2.  Kelonggaran untuk menghilangkan fatique. 

3.  Kelonggaran untuk hambatan-hambatan tak terhindarkan. 

4.  Kelonggaran dalam perhitungan waktu bebas. 
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2.4 Pisau 

Berdasarkan sumber dari Wikipedia https://id.wikipedia.org/wiki/Pisau, 

(2017) , Pisau ialah alat yang digunakan untuk memotong sebuah benda. Pisau 

terdiri dari dua bagian utama, yaitu bilah pisau dan gagang atau pegangan pisau. 

Bilah pisau terbuat dari logam pipih yang tepinya dibuat tajam, tepi yang tajam ini 

disebut mata pisau. Pegangan pisau umumnya berbentuk memanjang agar dapat 

digenggam dengan tangan. Bentuk umum pisau mirip dengan pedang, bedanya 

adalah bahwa bilah pedang lebih panjang daripada bilah pisau. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pisau
https://id.wikipedia.org/wiki/Alat
https://id.wikipedia.org/wiki/Logam
https://id.wikipedia.org/wiki/Pedang

