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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan publik berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang–undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini pelayanan yang diberikan kepada masyarakat   

harus  senantiasa   baik   dan   berkualitas   mendekati   harapan masyarakat karena 

baik buruknya pelayanan publik yang diberikan birokrat kepada masyarakat sering 

dijadikan tolok ukur keberhasilan suatu instansi pemerintah. Masalah keselamatan, 

kenyamanan dan  berbagai peristiwa kecelakaan yang terjadi menunjukan betapa 

lemahnya dan tidak ditaatinya peraturan yang berlaku.  

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat  yaitu 

dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan sebagai Pengganti UU No. 14 Tahun 1992. Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam 

menjalankan pelayanan pengujian kendaraan bermotor merupakan langkah  

preventif. Transportasi adalah salah satu faktor umum dalam keberlangsungan roda 

kehidupan di masyarakat Indonesia. Dalam medongkrak ekonomi di Indonesia, 

transportasi menjadi sarana penting dan menjadi penunjang mata pencaharian 

masyarakat Indonesia. Namun masih banyak ditemukan permasalahan transportasi 

publik di Indonesia yaitu salah satunya adalah karena banyak sekali kendaraan yang 

tidak layak jalan. Kecelakaan lalu lintas menjadi hal yang sering terjadi karena salah 

satu faktor tidak layaknya kendaraan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah 

diwajibkan bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus lulus 

pengujian kendaraan bermotor. Di Indonesia pengujian kendaraan bermotor lebih 

dikenal dengan nama uji kir/keur (dalam bahasa Belanda). Namun mengingat 
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keterbatasan fasilitas dan peralatan pengujian  yang ada, maka kewajiban uji 

tersebut saat ini masih dibatasi pada jenis kendaraan bermotor tertentu saja, yaitu 

mobil barang, mobil bus, kendaraan khusus dan angkutan umum. Hal tersebut 

sesuai dengan pasal 53 UU no 22 tahun 2009 yang berbunyi bahwa “Diwajibkan 

untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan 

kereta tempelan yang dioperasikan di jalan”. Jenis-jenis kendaraan tersebut wajib 

untuk mengkuti pemeriksaan dan pengujian laik jalan kendaraan yang dilakukan 

setiap 6 (enam) bulan sekali. Mengingat bahwa pentingnya  transportasi adalah 

faktor penunjang ekonomi di Indonesia. 

Dinas perhubungan harus mengoptimalkan pelayanan pengujian kendaraan 

bermotor. Pengujian kendaraan bermotor ini dirasakan cukup penting dalam tatanan 

penyelenggaraan pemerintah bidang perhubungan khususnya transportasi darat, 

oleh sebab itu Dinas Perhubungan selalu dituntut memberikan pelayanan yang baik 

kepada pengguna kendaraan bermotor supaya para pengguna kendaraan tersebut 

melaksanakan uji kendaraan bermotor. Pelayanan kepada masyarakat perlu adanya 

kinerja yang baik dalam pelayanan publik sehingga dapat tercipta kepuasan dari 

para pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor. Kinerja karyawan merupakan 

hal yang menjadi faktor keberhasilan suatu organisasi, karyawan mempunyai 

kinerja yang baik dan optimal akan menjadikan suatu organisasi dapat mencapai 

tujuan atau target organisasi dengan mudah. Menurut Carudin (2011:3) kinerja 

karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Karyawan yang memiliki kinerja yang baik dan berprestasi 

akan medorong organisasi ke jalur yang lebih efektif karena keberhasilan suatu 

organisasi tergantung pada kinerja karyawannya di lingkup internal organisasi. 

Dalam mengetahui kinerja karyawan dibutuhkan suatu penilaian kinerja.  Menurut 

Pride et al.,(2010:329) penilaian kinerja memiliki tiga fungsi utama. Pertama, 

manajer menggunakan penilaian kinerja agar karyawan mengetahui seberapa baik 

mereka dalam mengerjakan tugas dan bagaimana cara agar mereka dapat 

mengerjakan tugasnya lebih baik lagi. Kedua, penilaian kinerja menyediakan dasar 

yang efektif untuk mendistribusikan penghargaan, seperti peningkatan gaji dan 
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promosi. Ketiga, penilaian kinerja membantu organisasi untuk memonitor 

karyawan, pelatihan dan pengembangan kegiatan. Oesman (2012) mengungkapkan 

dalam prosesnya untuk meningkatkan suatu kinerja karyawan diantaranya harus 

memperhatikan beban kerja terhadap karyawan dalam organisasi. Gibson (2009) 

menyatakan bahwa beban kerja adalah keharusan mengerjakan terlalu banyak tugas 

atau penyediaan waktu yang tidak cukup untuk menyelesaikan dalam mengerjakan 

tugas. Menurut Gibson (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja 

adalah tekanan waktu, jadwal kerja atau jam kerja, peran ambigu dan peran konflik, 

kebisingan, kelebihan informasi, temperatur yang ekstrim, tindakan yang diulang-

ulang dan tanggung jawab. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan maka dibutuhkan suatu pengukuran beban kerja 

sehingga karyawan dapat optimal dalam menjalankan kewajiban dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. 

Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro menyadari bahwa kepuasan 

pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor menjadi salah satu tujuan utama, oleh 

karea itu dikuti dari artikel yang diterbitkan oleh beritajatim.com tanggal 12 Juli 

2018, dijelaskan bahwa pelayan di UPTD pengujian kendaraaan bermotor Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bojonegoro lebih cepat dan hanya membutuhkan waktu 

kurang lebih 5 menit per kendaraan. Penulis melakukan penelitian di instansi 

pemerintahan, yakni di UPTD Pengujian kendaraan bermotor di Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bojonegoro. Di dalam instansi tersebut terdapat 20 

karyawan yang terdiri dari 1 orang  Kepala, 1 orang Kasubbag tata usaha, 2 Penguji 

kendaraan bermotor penyelia, 11 Staf karyawan, 1 Penguji kendaraan bermotor 

pelaksana lanjutan dan 4 Penguji kendaraan bermotor pelaksana. Diketahui bahwa 

pelayanan dibuka pada  pukul 07.00 – 12.00 WIB dan karyawan masih 

melaksanakan aktivitas pekerjaan hingga melewati jam pelayanan hingga pukul 

13.00 – 15.00 WIB.  Dalam aktivitas pelayananya, masih terdapat permasalahan 

yaitu adanya tumpang tindih pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja di unit uji.  

Sebagai contoh karyawan di loket 1 terkadang meninggalkan posnya untuk ikut 

membantu pekerjaan di bagian loket 2 apabila pekerjaan sedang padat, begitu 

sebaliknya. Hal yang menjadi pertanyaan apakah karyawan di UPTD ini 
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mempunyai kelebihan beban kerja di dalam pekerjaannya sehingga membutuhkan 

bantuan dari unit lain. 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode 

pengukuran beban kerja subjektif karena dengan metode subjektif lebih mudah 

untuk digunakan dan lebih memerlukan biaya yang lebih rendah. Winurini (2015) 

mengungkapkan bahwa keuntungan lain metode subjektif adalah kemudahan dalam 

mendapatkan data, khususnya dalam setting operasional. Metode pengukuran 

subjektif dalam mengukur beban kerja adalah dengan menggunakan metode NASA 

TLX (National Aeronautics and Space Adminitrasion Task Load Index). NASA-

TLX adalah metode rating multi-dimensional yang mampu mengukur secara 

keseluruhan beban kerja mental berdasarkan bobot rata-rata dari 6 subskala yaitu 

Mental Demands, Physical Demands, Temporal Demands, Own Performance, 

Effort dan Frustation (NASA Performance Research Group, 1988). Metode ini 

memiliki tingkat sensitivitas yang baik karena pengukurannya ditinjau dari 6 

subskala dan menyeluruh (Rubio et al., 2004). Pengukuran beban fisik diukur dari 

pendekatan work sampling. Metode work sampling merupakan salah satu metode 

pendekatan yang bisa digunakan untuk mengukur produktivitas dengan mudah. 

Work sampling juga dapat digunakan untuk mengetahui aktivitas produktif dan 

tidak produktif  operator. Selain itu, work sampling juga dapat digunakan untuk 

pengamatan yang bersifat diskrit (Wignjosoebroto, 2008). Dengan konsep 

pendekatan pengukuran beban mental dan beban fisik yang digunakan pada 

penelitian ini, diharapkan peneliti mampu mengatasi ketidakseimbangan jumlah 

operator dan mesin untuk mencegah terjadinya beban kerja yang tinggi sehingga 

dapat mencegah dampak buruk bagi karyawan. 

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Beban Kerja Mental Sumber Daya Manusia dalam 

Aktivitas Pelayanan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bojonegoro Dengan Metode Nasa-TLX” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

Bagaimana analisis beban kerja mental karyawan dalam aktivitas pelayanan di 

UPTD pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro 

dengan Metode Nasa-TLX? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan 

diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

Untuk menganalisis beban kerja mental karyawan dalam aktivitas 

pelayanan di UPTD pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten 

Bojonegoro dengan Metode Nasa-TLX. 

1.4 Manfaat Penilitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis seperti berikut ini: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi 

perkembangan kajian ilmu manajemen khususnya Manajemen Sumber Daya 

Manusia mengenai Analisis beban kerja sumber daya manusia di UPTD Pengujian 

Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan  Bojonegoro 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a) Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang bagaimana Analisis 

beban kerja sumber daya manusia dalam hal sektor pelayanan publik di UPTD 

Pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro. 

Selain itu, melalui penelitian ini peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang 

diperoleh selama perkuliahan sekaligus dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan peneliti terkait penerapan pelayanan publik yang dilakukan oleh di unit 

Pengujian Kelayakan Kendaraan Bermotor di UPTD Dinas Perhubungan  

Bojonegoro  
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b) Bagi UPTD Pengujian Kendaraan Dinas Perhubungan Bojonegoro 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi pihak sumber daya 

manusia tentang Analisis beban kerja sumber daya manusia di UPTD pengujian 

kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, sehingga 

nantinya dapat meningkatkan kinerja karyawan/pegawai UPTD Dinas 

Perhubungan Bojonegoro dan nantinya berpengaruh terhadap kepuasaan akan 

pelayanan pada saat pengujian kendaraan UPTD Dinas Perhubungan 


