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Ergonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia 

dengan pekerjaannya. Pekerjaan yang dilakukan memiliki beban kerja sehingga 

akan menimbulkan beberapa efek-efek seperti stress dan kelelahan. Dengan 

menggunakan ilmu fisiologi, dapat diukur konsumsi oksigen dan energi yang 

dihasilkan untuk setiap pekerjaan. Oleh karena itu akan dilakukan pengukuran 

konsumsi oksigen dan energi secara tidak langsung pada pekerjaan dinamis, yaitu 

berlari dengan menggunakan running belt. Permasalahan yang muncul pada 

modul pengukuran kinerja fisiologi ini adalah bagaimana cara mengukur 

konsumsi oksigen dan energi dari pekerja yang berlari di atas running belt. 

Maksud dari pembuatan laporan akhi ini adalah untuk mengetahui kinerja 

fisiologis dari operator  dalam berlari dengan menggunakan running belt. 

Pengukuran dan pencatatan data pertama dilakukan dengan waktu yang 

berbeda-beda, yaitu 2 menit, 4 menit, dan 6 menit. Data yang dikumpulkan 

meliputi denyut jantung, temperatur tubuh, dan waktu recovery percobaan dengan 

variasi kecepatan yang berbeda-beda yaitu 2 km/jam, 4 km/jam, 6 km/jam 

Peralatan yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah running belt, 

pulsemeter, stopwatch, termometer, dan lembar pengamatan. 

Hasil pengolahan data yang telah dilakukan adalah bahwa metode 

pengukuran yang digunakan adalah metode tidak langsung. Konsumsi energi dan 

konsumsi oksigen sebesar 1,1656 kkal/menit dan 0,2428 liter/menit, secara umum 

kecepatan denyut jantung pada waktu 2, 4, 6 menit dengan kecepatan 2km/jam 

adalah 91.67, 95.33, 109, sedangkan pada kecepatan 4 km/jam adalah 93.2, 97.4 

dan 11.6. Pada kecepatan 6 km/jam adalah 9.17, 96.14, dan 115. Terdapat 

kenaikan dan penurunan  temperatur suhu yang dialami oleh operator. Operator 

cenderung membutuhkan waktu recovery yang berbeda dari masing-masing 

aktivitas karena perbedaan beratnya pekerjaan, asupan gizi dan tingkat emosi dari 

operator tersebut  lebih.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa operator tidak 

dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaannya. 
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