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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Pengertian Kerja 

 Pengertian atau definisi dari kerja adalah semua aktivitas yang secara 

sengaja dan berguna dilakukan manusia untuk menjamin kelangsungan hidupnya, 

baik sebagai individu maupun sebagai umat keseluruhan. 

 Studi ergonomi berkaitan dengan kerja manusia dalam hal ini ditujukan 

untuk mengevaluasi dan merancang kembali tata cara kerja yang harus 

diaplikasikan agar dapat memberikan peningkatan efektifitas dan efesiensi. Selain 

juga kenyamanan ataupun keamanan bagi pekerjanya dalam melakukan suatu 

pekerjaan. 

 Salah satu tolak ukur (selain waktu) yang diaplikasikan untuk mengevaluasi 

apakah tata cara sudah dirancang baik atau belum adalah dengan mengukur 

pengamatan energi kerja yang harus dilakukan untuk melakukan aktivitas-

aktivitas tersebut. Berat ringannya suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh 

seorang pekerja akan dapat ditentukan oleh gejala-gejala perubahan yang tampak 

dapat diukur lewat pengukuran anggota tubuh atau fisik manusia, antara lain: 

1. Laju detak jantung 

2. Tekanan darah 

3. Temperatur badan 

4. Konsumsi oksigen yang dihirup 

5. Kandungan kimia dalam tubuh 

6. Laju pengeluaran keringat 

(http://jurnal.sttn-batan.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/17-fisiologis-

hal-145-189148.pdf, 2010) 
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2.2 Pembagian Kerja 

 Pembagian kerja adalah suatu sistem pengaturan pekerjaan atau bisa disebut 

juga sebagai pembagian kerja. Secara umum jenis kerja dibedakan menjadi dua 

bagian yaitu kerja fisik dan kerja mental. 

1. Kerja fisik 

 Pengeluaran energi relatif lebih banyak, dibandingkan kerja mental 

membutuhkan usaha dan energi yang cukup besar dan kerja fisik dibedakan 

atau dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

a. Kerja statis 

• Tidak menghasilkan gerak 

• Kontraksi otot bersifat isometris 

• Kelelahan lebih cepat terjadi 

b. Kerja dinamis 

• Menghasilkan gerak 

• Kontraksi otot bersifat isotonos 

• Kontraksi otot bersifat ritmis 

• Kelelahan relatif lebih lama terjadi 

2. Kerja mental 

 Pengeluaran energi relatif sedikit dan kerja pun relatif lebih ringan 

dibandingkan dengan kerja fisik yang membutuhkan energi lebih besar dan 

cukup sulit untuk mngukur kelelahannya. Hasil kerja manusia dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, antara lain: 

• Faktor-faktor dari individu, meliputi sikap, fisik, motivasi, jenis kelamin, 

pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan sebagainya. 

• Fakto-faktor situasional, meliputi lingkungan fisik, mesin, peralatan, 

metode kerja, dan sebagainya. 

(http://teori-fisiologis dan pembagian kerja.blogspot.com/2010/04/pengunaan-

data-antropometri-dalam.html, 2010) 
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 Dalam mengetahui pengaruh yang harus dilakukan dalam suatu system kerja   

terdapat beberapa kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk mengetahui 

pengaruh pekerjaan terhadap manusia dalam suatu sistem kerja, yaitu: 

1. Kriteria faal 

 Meliputi laju denyut jantung, konsumsi oksigen, tekanan darah, tingkat 

penguapan, temperatur tubuh, komposisi kimia dalam darah dan seterusnya. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui perubahan fungsi alat-alat tubuh selama 

bekerja. 

2. Kriteria kejiwaan 

 Meliputi kejenuhan, emosi, motivasi, sikap, dan seterusnya. Tujuannya 

adalah untuk mengetahui perubahan kejiwaan yang timbul selama bekerja. 

3. Kriteria hasil kerja 

 Meliputi hasil kerja yang diperoleh dari pekerja selama bekerja. Tujuannya 

adalah untuk mengetahui pengaruh kondisi kerja dengan melihat hasil kerja 

yang diperoleh dari pekerja. 

 Berikut ini adalah beberapa tingkatan kerja fisiologis yang umum dan yang 

dapat diketahui, yaitu: 

1. Istirahat, jika pengeluaran energi yang diperlukan untuk mempertahankan 

kehidupan tubuh biasa disebut tingkat metebolisme basal. 

2. Kerja aerob, bila supply oksigen pada otot sempurna. 

3. Kerja anaerob, bila supply oksigen pada otot tidak sempurna. 

(http://wikipedia.blogspot.com/2010/04/teori/tentang/fisiologis/2010) 

 

2.3 Kelelahan Kerja 

Kelelahan kerja adalah suatu kondisi dimana terjadi pada saraf dan otot 

manusia sehingga tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Kelelahan 

dipandang dari sudut industri adalah pengaruh dari kerja pada pikiran dan tubuh 

manusia yang cenderung untuk mengurangi kecepatan kerja mereka atau 

menurunkan kualitas produksi atau kedua-duanya dari performansi optimum 

seorang operator. Cakupan dari kelelahan yaitu: 

a. Penurunan dalam performansi kerja 
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 Pengurangan dalam kecepatan dan kualitas output yang terjadi bila melewati 

suatu periode tertentu disebut fatigue industri. 

b. Pengurangan pada kapasitas kerja 

 Perusakan otot atau ketidakseimbangan susunan saraf untuk memberikan 

stimulus disebut fatigue fisiologis. 

c. Laporan-laporan subyektif dari pekerja 

 Berhubungan dengan perasaan gelisah dan bosan disebut fatigue psikologis. 

d. Perubahan-perubahan dalam aktivitas dan kapasitasnya 

 Perubahan fungsi fisiologis atau perubahan kemampuan dalam melakukan 

aktivitas fisiologis disebut fatigue fungsional. 

 Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkat keleahan. Faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat kelelahan, yaitu: 

1. Penentuan dan lamanya waktu kerja. 

2. Penentuan dan lamanya waktu istirahat. 

3. Sikap mental pekerja. 

4. Besar beban kerja. 

5. Kemonotonan pekerjaan dalam lingkungan kerja yang tetap. 

6. Kondisi tubuh operator pada waktu melaksanakan pekerjaan. 

7. Lingkungan fisik kerja. 

8. Kecepatan kerja. 

9. Jenis dan kebiasaan olahraga. 

10. Jenis kelamin. 

11. Usia. 

12. Sikap kerja. 

(http://blog.jurnal,wikipedia.com.files.wordpress.com/2010/05/modul1fisiolog

is dan kelelahan kerja-final.doc,2010) 

Pengukuran kelelahan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Berikut adalah 

beberapa cara pengukuran kelelahan. 

1. Mengukur kecepatan denyut jantung. 

2. Mengukur kecepatan pernafasan. 

3. Mengukur tekanan darah. 
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4. Jumlah oksigen yang terpakai dalam tubuh. 

5. Jumlah karbondioksida yang terpakai dalam tubuh. 

6. Perubahan komposisi kimia darah dan urine. 

7. Perubahan temperatur tubuh. 

8. Menggunakan alat uji kelelahan. 

Kelelahan otot adalah kelelahan yang terjadi karena kerja, dengan adanya 

aktivitas kontraksi dan relaksasi. Untuk mengurangi kelelahan otot adapun saran-

saran yang dapat dilakukan dalam mengurangi kelelahan otot adalah sebagai 

berikut ini: 

1. Mengatur beban kerja dengan melakukan perancangan kerja. 

2. Mengatur periode istirahat yang cukup berdasarkan atas pertimbangan 

fisiologis. 

3. Mengatur regu-regu kerja dengan baik dan menyeimbangkan tekanan 

fisiologis diantara anggota pekerja. 

4. Menyediakan air dan garam yang cukup bagi pekerja yang bekerja dalam 

lingkungan kerja yang panas. 

5. Menyeleksi pekerja yang didasarkan atas kemampuan fisik mereka dan tingkat 

pelatihan (training) untuk aktivitas tertentu yang membutuhkan energi yang 

cukup besar. 

Penentuan waktu istirahat (recovery): 

a. Berdasarkan konsumsi energi yang didapatkan dari konversi kecepatan denyut 

jantung 
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Keterangan, 

R = Waktu istirahat (menit) 

T = Total waktu kerja 

K = Energi yang dikeluarkan dalam bekerja (kcal/menit) 

S = Konstanta 
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Untuk penentuan S diberikan pendekatan seperti pada tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Klasifikasi Beban Kerja dan Reaksi Fisiologis 

Tingkat Pekerjaan 
Energy Expenditure Detak Jantung Konsumsi Energi 

Kcal/menit Kcal/8 jam Detak/menit Liter/menit 

Undully Heavy > 12.5 > 6000  > 175 > 2.5 

Very Heavy 10.0 – 12.5 4800 – 6000 150 – 175 2.0 – 2.5 

Heavy 7.5 – 10.0 3600 – 4800 125 – 150 1.5 – 2.0  

Moderate 5.0 – 7.5 2400 – 3600 100 – 125 1.0 – 1.5 

Light 2.5 – 5.0  1200 – 2400 60 – 100 0.5 – 1.0 

Very Light < 2.5 < 1200 < 60 < 0.5 

 

b. Berdasarkan kapasitas oksigen terukur 

( )
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Keterangan, 

R = Waktu istirahat (menit) 

W = Waktu total kerja (jam) 

B = Kapasitas oksigen pada saat bekerja (liter/menit) 

S = Kapasitas oksigen pada saat diam (liter/menit) 

 Terdapat perbedaan energi yang dibutuhkan pria dan wanita. Perbandingan 

energi yang dibutuhkan untuk kegiatan sehari-hari dapat dilihat pada tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Tabel Energi Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Jenis pekerjaan/pekerja Pria (kcal/hari) Wanita (kcal/hari) 

Sekretaris 2700 2250 

Pengemudi 3000 2500 

Operator mesin 3300 2700 

Buruh kasar 3900 3250 

Penari balet 3900 3250 

Atlet 4800 4250 
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