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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Ergonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia 

dengan pekerjaannya. Setiap  manusia bekerja untuk memelihara dan memenuhi 

kelangsungan hidupnya. Akan tetapi manusia mempunyai keterbatasan dalam 

melakukan aktivitas itu. Salah satu dari keterbatasan manusia adalah mengalami 

kelelahan dan stress akibat beban kerja. Salah satu ilmu ergonomi yang dapat 

membantu kita dalam memberikan gambaran mengenai faktor apa saja yang 

mempengaruhi kelelahan kerja pada suatu aktivitas kerja adalah metode 

pengukuran kinerja fisiologi. Dengan menggunakan ilmu fisiologi, dapat diukur 

konsumsi oksigen dan energi yang dihasilkan untuk setiap pekerjaan, kecepatan 

denyut jantung awal sebelum beraktivitas, suhu tubuh awal sebelum beraktivitas, 

kecepatan denyut jantung saat beraktivitas, kecepatan denyut jantung setelah 

beraktivitas, dan suhu tubuh setelah beraktivitas. 

Pengukuran bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. 

Pengukuran secara langsung yaitu pengukuran dilakukan dengan menggunakan 

alat khusus yang menunjukkan konsumsi oksigen dan energi yang dihasilkan 

untuk setiap pekerjaan. Cara tidak langsung adalah meggunakan rumus-rumus 

yang akan mendapatkan jumlah konsumsi oksigen dan energi yang dihasilkan 

untuk setiap pekerjaan melalui data denyut jantung per menit, perubahan 

temperatus tubuh, dan waktu recovery percobaan. Setelah mengetahui konsumsi 

oksigen dan energi yang dihasilkan, maka dapat ditentukan waktu recovery yang 

semestinya diberikan pada pekerja agar mampu mengembalikan kondisi pekerja 

pada keadaan seperti semula atau minimal mendekati kondisi tersebut.  

Berdasarkan penjelasan di atas, pada praktikum Analisis Perancangan 

Kerja dan Ergonomi 2 untuk modul pengukuran kinerja fisiologi, dilakukan 

pengukuran konsumsi oksigen dan energi pada pekerjaan dinamis, yaitu berlari di 
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atas running belt. Pengukuran tersebut dilakukan secara tidak langsung. Oleh 

karena itu dilakukan pengumpulan data denyut jantung, temperatur tubuh, dan 

waktu recovery percobaan dengan variasi kecepatan running belt dan waktu 

aktivitas yang berbeda-beda. Dengan diketahuinya konsumsi oksigen dan energi 

yang dihasilkan maka dapat ditentukan waktu recovery teoritis yang perlu 

diberikan.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam pengukuran kerja secara fisiologi adalah 

bagaimana kecepatan rata-rata denyut jantung saat beraktivitas, seberapa besar 

konsumsi energi dan oksigen yang dilakukan selama beraktifitas. Bagaimana 

perbedaan suhu tubuh sebelum dan sesudah beraktifitas, dan berapa besar waktu 

istirahat setelah beraktifitas (recovery).  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Terdapat beberapa pembatasan masalah dalam penulisan ini. Berikut ini 

adalah batasan masalah untuk modul pengukuran kinerja fisologi: 

1. Pengambilan data hanya dilakukan di Laboratorium Teknik Industri Kampus J 

Universitas Gunadarma Kalimalang, Bekasi di saat Praktikum Analisis 

Perancangan Kerja dan Ergonomi 2 yaitu pada tanggal 8 November 2010. 

2. Data diambil berupa data temperatur tubuh awal dan akhir serta denyut 

jantung awal, denyut jantung saat bekerja dan denyut jantung saat recovery. 

Data di ukur pada kecepatan 2 km/jam, 4 km/jam dan 6 km/jam serta pada 

waktu 2 menit, 4 menit dan 6 menit. 

3. Pengambilan data dilakukan setiap 1 menit atau 60 detik. 

4. Aktivitas berlari dengan menggunakan running belt dilakukan oleh seorang 

operator. 

 

1.4 Tujuan Praktikum 

Praktikum ini memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan dari modul 

pengukukuran kinerja fisiologi ini adalah sebagai berikut: 
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1. Mengetahui metode pengukuran yang digunakan. 

2. Mengetahui dan menganalisa nilai konsumsi energi dan konsumsi oksigen 

selama bekerja. 

3. Mengetahui dan menganalisa kecepatan rata-rata denyut jantung operator 

sebelum dan pada saat melakukan suatu aktivitas. 

4. Mengetahui dan menganalisa perubahan temperatur tubuh operator sebelum 

dan sesudah melakukan suatu aktivitas. 

5. Mengetahui dan menganalisa perbandingan antara waktu recovery percobaan 

dan waktu receovery teoritis. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini terdiri dari 5 bab. Sistematika penulisan pada modul 

pengukuran kinerja fisiologi adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini, penulis menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi 

pentingnya mempelajari fisiologi, selanjutnya penjelasan mengenai 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penulisan dan 

sistematika penulisan.  

BAB II     LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan 

fisiologi. 

BAB III    METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang diagram alir dan penjelasannya serta alat dan 

bahan yang digunakan.  

BAB IV    PEMBAHASAN DAN ANALISA 

Bab ini membahas mengenai grafik analisa, perhitungan waktu 

recovery teoritis, konsumsi energi, dan konsumsi oksigen serta 

analisanya. 

BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi kesimpulan berdasarkan tujuan, serta memberikan 

saran-saran yang bermanfaat untuk praktikum selanjutnya. 


