
20 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegojapranata 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

Hotel Pandanaran merupakan hotel bintang tiga yang letaknya berada di tengah 

kota Semarang, yaitu di Jalan Pandanaran No.58 Semarang. Lokasi Jalan 

Pandanaran sendiri dekat dengan pusat oleh-oleh kota Semarang, mall, akses 

angkutan kota, dan dekat dengan pusat kota Simpang Lima Semarang. Jika dilihat 

seilas dari bgian depan, hotel ini terlihat sepertimemiliki dua bangunan yang 

berbeda, dikarenakan pada awal dibangun hotel ini hanya memiliki satu bangunan 

yang terlihat dari jalan kemudian seiring berjalannya waktu hotel pandanaran 

membangun satu bangunan lagi yang terlihat terpisah dengan kolam renang. 

Hotel yang didirikan oleh H. Imam Syafii SE, MM pada tahun 2003 ini memiliki 

suasana jawa yang kental dengan beberapa ukiran khas jawa dan beberapa sekat 

kayu yang terdapat di lobi. Jika masuk lebih dalam akan semakin terlihat beberapa 

lukisan jawa dan patung pewayangan yang mewarnai setiap sis7i bangunan hotel. 

Pada hotel pandanaran sendiri memiliki beberapa tipe kamr yang disediakan 

antara lain deluxe, grand deluxe, superior, royal suite dan suite. Hotel ini juga 

dilengkapi beberapa fasilitas pendukung antara lain kolm renang, tempat fitness, 

resto, lounge dan terdapat juga galeri batik 

Karena letaknya berada di ruas jalan utama Kota Semarang, hotel pandanaran 

cukup dekat dengan berbagai destinasi wisata kota Semarang antara lain lawang 

sewu, pusat oleh-oleh, simpang lima, dll. Namun pada jam-jam tertentu ruas jalan 

tersebut seringkali macet karena merupakan jalan utama dan merupakan wilayah 

perkantoran. 

4.2.  Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan gabungan antara beberapa personil yang dibagi 

dalam berbagai divisi dan dapat menunjukkan suatu pola yang tetap yang dapat 

menunjukan hubungan-hubungan dan fungsi-fungsi  serta posisi-posisi yang 

menunjukkan pula kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam suatu 
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organisasi. Adapun struktur organisasi Hotel Pandanaran Kota Semarang sebagai 

berikut : 
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4.3. Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian analisis beban kerja ini diambil dari divisi 

operasional pada Hotel Pandanaran yang berjumlah 4 orang sebagai responden 

yang mewakili setiap jabatan. Berikut akan dijabarkan mengenai identitas 

responden yang menjadi obyek penelitian ini beserta jabatan-jabatannya sebagai 

berikut : 

Tabel 4. 1 Gambaran Umum Responden 

Jabatan Jenis 

kelamin 

Usia Pendidikan 

HR Coordinator L 45 S1 

Admin HR Coordinator P 35 S1 

Valet L 39 D3 

Security L 43 SMA 

Sumber : Data Primer 

4.4. Analisis Beban Kerja Karyawan Dengan Metode NASA-TLX 

Dalam penelitian ini, NASA-TLX (National Aeronautics and Space 

Administration Task Load Index) digunakan sebagai metode untuk melakukan 

analisis beban kerja pada Hotel Pandanaran. Penelitian ini mengambil responden 

dari divisi operasional dengan jabatan HR Coordinator, admin HR Coordinator, 

valet, dan security. 

Menurut Iridiastadi (2014) NASA-TLX (Metode National Aeronautics and Space 

Administration Task Load Index) adalah metode yang mengevaluasi beban kerja 

yang bersifat subjektif, dimana karyawan diminta untuk memberikan pendapat 

atas pekerjaannya yang telah dilakukan. Pada metoe NASA-TLX ini karyawan 

diminta untuk menilai dengan memberikan skor 0-100 pada 6 aspek dari 

pekerjaan. Metode NASA-TLX dikembangkan oleh Sandra G. Dari NASA-Ames 

Research Center dalam jurnal (Rusindiyanto dan Pailan, 2016 
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Langkah pengukuran dengan menggunakan metode NASA-TLX menurut 

Meshkati,1998 yang dikutip dari Widyanti, 2010 dalam (Rusindiyanto and Pailan, 

2016) adalah sebagai berikut : 

1. Pemberian rating, pada tahap ini karyawan diminta untuk 

memberikan penilaian terhadap 6 dimensi beban mental. Skor 

akhir beban mental NASA-TLX diperoleh dengan mengalikan 

bobot dengan rating setiap dimensi, kemudian dijumlahkan dan 

dibagi 15.  

2. Pembobotan, pada tahap pemberian bobot yang menyajikan 15 

pasangan indikator kemudian diisi oleh karyawan dengan cara 

mencentang salah satu pasangan indikator dimana menurut 

karyawan yang lebih dominan mereka alami. 

3. Menghitung nilai untuk tiap-tiap faktor dengan cara mengalikan 

rating dengan bobot faktor untuk masing-masing deskriptor. 

4. Menghitung rata-rata Weight workload (WWL) diperoleh dengan 

cara membagi WWL dengan jumlah bobot total, yaitu 15. 

5. Interpretasi skor, skor akhir dalam perhitungan metode NASA-

TLX dibagi menjadi tiga yaitu skor <50 tergolong beban kerja 

ringan, 50-80 tergolong beban kerja sedang, dan >80 tergolong 

beban kerja berat. 

Metode pengukuran NASA-TLX ini banyak digunakan dan dibandingkan dengan 

metode obyektif karena cukup sederhana dan tidak membutuhkan banyak waktu 

serta biaya. Dalam penelitian beban kerja pada divisi operasional ini, metode 

NASA-TLX sangat cocok karena output yang dihasilkan akan memberi jawaban 

apakah saat ini beban kerja karyawan pada divisi operasional sudah optimal atau 

belum sesuai dengan 6 dimensi beban mental yang akan dihitung. 

Pemberian rating adalah penilaian responden terhadap enam indikator beban kerja 

secara subjektif tergantung dari beban kerja mental yang dirasakan oleh 

responden. Sedangkan bobot faktor adalah memilih salah satu indikator beban 

kerja yang telah disediakan dalam kuesioner yang berbentuk perbandingan 
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berpasangan yang terdiri dari 15 perbandingan, kemudian setelah itu dijumlahkan 

pilihan yang telah dipilih dari perbandingan berpasangan tersebut. 

4.5. Perhitungan Rating dan Bobot Faktor Responden 1 (HR Coordinator)  

Berdasarkan hasil pengisian angket kuesioner yang telah dilakukan oleh HR 

Coordinator mengenai rating faktor dan bobot faktor beban kerja yang dialami 

saat bekerja didapatkan hasil rating dan bobot faktor yang terdapat pada lampiran 

halaman 41. Berikut adalah tabel rating dan bobot faktor beban kerja responden 1 

dengan indikator : 

Tabel 4. 2 Rating dan Bobot Faktor Beban Kerja Responden 1 (HR 

Coordinator) 

No Indikator Rating 

faktor 

(a) 

Bobot 

faktor 

(b) 

Beban kerja 

mental 

(a x b) 

1 KM (Kebutuhan Mental) 90 3 270 

2 KF (Kebutuhan Fisik) 80 1 80 

3 KW (Kebutuhan Waktu) 70 3 210 

4 PK (Performa Kerja) 90 4 370 

5 TF (Tingkat Frustasi) 80 1 80 

6 UFM (Usaha Fisik dan 

Mental) 

80 3 240 

Total beban kerja (c) 1.240 

Beban kerja (c : 15) 82,6 

Sumber : Hasil pengisian angket kuesioner. 

 

 



26 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegojapranata 

 

Beban kerja diatas dapat diperoleh sebagai berikut : 

KM = 90, berdasarkan hasil wawancara pekerjaan sebagai HR Coordinator 

memiliki beban kerja mental yang berat karena memiliki tanggung jawab besar 

dalam mengelola karyawan supaya memiliki performa kerja yang berkualitas. 

KF = 80, berdasarkan hasil wawancara  kebutuhan fisik yang dirasakan oleh 

HR Coordinator tergolong berat karena sering melakukan controlling di 

perusahaan sehingga memerlukan fisik yang kuat. 

KW = 70, berdasarkan hasil wawancara HR Coordinator ini tergolong 

merasakan kebutuhan waktu sedang karena dalam penyelesaian masing-masing 

pekerjaan membutuhkan waktu yang relatif lama, atau sebaliknya bisa juga cepat. 

Jadi tidak semua job desc HR Coordinator memberikan tekanan besar bagi 

pemilik jabatan atau bisa dikatakan balance. 

PK = 90, berdasarkan hasil wawancara dalam menyelesaikan pekerjaan 

sebagai HR Coordinator, dibutuhkan performa kerja yang baik karena apabila HR 

Coordinator tidak bisa mengelola karyawan agar tercipta karyawan yang 

berkualitas, maka bisa dikatakan HR Coordinator gagal dalam menjalankan 

tanggung jawabnya.  

TF = 80, berdasarkan hasil wawancara tingkat frustasi yang dirasakan HR 

Coordinator tergolongsedang karena sebagai HR Coordinator, harus bisa 

memastikan dan mempertahankan kepuasan  kerjadari karyawan, rasa nyaman dan 

tidak lupa untuk selalu memotivasi karyawannya sehingga dapat mengurangi 

tingkat stress kerja pada karyawan. 

UFM = 80, berdasarkan hasil wawancara HR Coordinator memiliki tanggung 

jawab besar terhadap karyawannya. Bagaimana seorang HR Coordinator bisa 

menjadi motivator yang baik, bagaimana orang tersebut bisa memberi contoh 

kepada bawahannya dengan menunjukkan performa kerja yang baik. Hal ini 

dirasa sulit dan dapat menguras fisik dan mental pemilik jabatan. 
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4.5.1 Mencocokan beban kerja HR Coordinator dan jobdesc 

Dari hasil pengisian angket kuesioner yang telah dilakukan oleh responden 

1 (HR Coordinator), mendapatkan hasil bahwa beban kerja mental sebersar 82,6 

yang tergolong kategori beban kerja mental berat. Dari hasil perhitungan rating 

dan bobot faktor tersebut terdapat hasil wawancara job desc responden 1  sebagai 

berikut : 

Tabel 4. 3 Job Desc HR Coordinator 

Job Desc HR Coordinator saat ini Kriteria Indikator  

Beban Kerja 

1. Memberikan pelatihan supaya dapat meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan karyawan. 

UFM (Usaha Fisik dan Mental) 

2. Menguasai HR planning dan sebagai penghubung 

antara para karyawan 

KM (Kebutuhan Mental)) 

3. Menyeleksi CV dan mengatur jadwal interview. KM (Kebutuhan Mental) 

4. Memastikan karyawan bekerja dengan produktif, 

loyal dan mempunyai kontribusi untuk hotel.  

UFM (Usaha Fisik dan Mental) 

5. Mengelola karyawan dari berbagai divisi agar 

selalu memiliki performance yang terus meningkat 

 

PK (Performa Kerja) 

Sumber : Hasil Wawancara dengan HR Coordinator\ 

1.KM (Kebutuhan Mental). 

Seberapa besar aktivitas mental dan perseptual yang dituntut oleh pekerjaan ini 

apakah pekerjaan tersebut dirasa mudah atau sulit, sederhana atau kompleks, 

pekerjaan tersebut pasti atau penuh toleransi. Seperti halnya pada job desc HR 

Coordinator sebagai berikut : 
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- Menguasai HR planning dan sebagai penghubung antara para karyawan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan HR Coordinator pekerjaan ini tergolong 

kompleks karena HR Coordinator harus menentukan SDM yang dibutuhkan 

dalam perusahaan. Untuk mencaoai target perusahaan tersebut terdapat 2 

pertanyaan mendasar dalam HR Planning yaitu : 

a. berapa banyak orang yang dibutuhkan dalam perusahaan. 

b. karakter atau jenis seperti apa orang yang dibutuhkan perusahaan. 

- Menyeleksi CV dan mengatur jadwal interview. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan HR Coordinator pekerjaan ini tergolong sulit karena perlu jadwal 

interview yang berjumlah lebh dari satu orang calon karyawan. 

2. PK (Performa  Kerja). 

Tingkat keberhasilan seseorang dalam memenuhi tujuan  yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan serta seberapa puas seseorang terhadap performa kerja dalam 

memenuhi target perusahaan.  Seperti halnya pada job desc HR Coordinator 

sebagai berikut : 

- Mengelola karyawan dari berbagai divisi agar selalu memiliki performa yang 

terus meningkat. Berdasarkan hasil wawancara dengan HR Coordinator perlu 

memperhatikan kesejahteraan karyawannya supaya timbul kepuasan kerja pada 

karyawan tersebut. Dengan kesejahteraan karyawan yang terpenuhi, maka akan 

meningkatkan performa kerja mereka di perusahaan tersebut. berdasarkan hasil 

wawancara  Dengan begitu HR Coordinator akan merasa berhasil dan puas 

apabila seluruh karyawan dapat memenuhi target perusahaan. 

3.  UFM (Usaha Fisik dan Mental). 

Seberapa keras usaha secara mental dan fisik yang dibutuhkan untuk mengerjakan 

pekerjaan tersebut dalam mencapai performa kerja yang baik. Seperti halnya pada 

job desc HR Coordinator sebagai berikut : 

- Memberikan pelatihan supaya dapat meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan karyawan. Berdasarkan hasil wawancara dengan HR Coordinator 

dalam upaya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan, hotel 

Pandanaran memberikan pelatihan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing 
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seperti mengikuti seminar, outbond atau pelatihan-pelatihan yang berhubungan 

dengan pekerjaannya. Hal ini merupakan usaha fisik dan mental yang dilakukan 

oleh HR Coordinator untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

karyawan.  

- Memastikan karyawan bekerja dengan produktif, loyal dan mempunyai 

kontribusi untuk hotel. berdasarkan hasil wawancara dengan HR Coordinator 

perlu adanya penilaian kerja kepada karyawan secara terjadwal atau rutin. Supaya 

HR Coordinator dapat mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan 

karyawan tersebut kepada peusahaan.  

4.6. Perhitungan Rating dan Bobot Faktor Responden 2 (Admin HR Coordinator) 

Berdasarkan hasil pengisian angket kuesioner yang telah dilakukan oleh Admin 

HR Coordinator mengenai rating faktor dan bobot faktor beban kerja yang 

dialami saat bekerja didapatkan hasil rating dan bobot faktor yang terdapat pada 

lampiran halaman 48. Berikualah tabel rating dan bobot faktor beban kerja 

responden 2 dengan indikator  

Tabel 4. 4 Rating dan Bobot Faktor Responden 2 (Admin HR Coordinator) 

No Indikator Rating 

faktor 

(a) 

Bobot 

faktor 

(b) 

Beban kerja 

mental 

(a x b) 

1 KM (Kebutuhan Mental) 80 3 240 

2 KF (Kebutuhan Fisik) 90 1 90 

3 KW (Kebutuhan Waktu) 80 2 160 

4 PK (Performa Kerja) 70 3 210 

5 TF (Tingkat Frustasi) 80 1 80 

6 UFM (Usaha Fisik dan Mental) 90 4 360 

Total beban kerja (c) 1.140 
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Beban kerja (c : 15) 76 

Sumber : Hasil pengisian angket kuesioner. 

Beban kerja diatas dapat diperoleh sebagai berikut : 

KM = 80, berdasarkan hasil wawancara pekerjaan sebagai Admin HR 

Coordinator memiliki kebutuhan mental yang sedang/balance, karena dalam 

mengatur jadwal interview calon karyawan, Admin HR Coordinator bekerjasama 

dengan HR Coordinator untuk menentukan jadwal yang cocok/tepat. 

KF = 90, berdasarkan hasil wawancara admin HR Coordinator memiliki 

kebutuhan fisik lebih besar daripada HR Coordinator, karena lebih banyak 

membantu/backup pekerjaan dari HR Coordinator. 

KW = 80, berdasarkan hasil wawancara  job desc Admin HR Coordinator ini 

tergolong kebutuhan waktu sedang. Dalam penyelesaian masing-masing pekerjaan 

membutuhkan waktu yang relatif lama, atau sebaliknya bisa juga cepat. Jadi tidak 

semua job desc Admin HR Coordinator memberikan tekanan besar bagi pemilik 

jabatan atau bisa dikatakan balance. 

PK = 70, berdasarkan hasil wawancara  Admin HR Coordinator memiliki 

beban kerja sedang dalam hal performa kerja yang artinya bahwa sebagai Admin 

HR Coordinator memiliki performa kerja yang balance. 

TF = 80, berdasarkan hasil wawancara indikator ini tergolong memiliki 

performa kerja sedang karena sebagai HR Coordinator, harus bisa memastikan 

dan mempertahankan kepuasan  kerjadari karyawan, rasa nyaman dan tidak lupa 

untuk selalu memotivasi karyawannya sehingga dapat mengurangi tingkat stress 

kerja pada karyawan. 

UFM = 90, berdasarkan hasil wawancara Admin HR Coordinator memiliki 

beban kerja besar dalam usaha fisik dan mental. Karena harus bisa menyelesaikan 

masalah dan memberikan solusi yang tepat agar tidak terjadi kesalahan yang 

sama. 
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4.6.1. Mencocokan beban kerja Admin HR Coordinator dan jobdesc 

Dari hasil pengisian angket kuesioner yang telah dilakukan oleh responden 

2 (Admin HR Coordinator), mendapatkan hasil bahwa beban kerja mental 

sebersar 76 yang tergolong kategori beban kerja mental sedang. Dari hasil 

perhitungan rating dan bobot faktor tersebut terdapat hasil wawancara job desc 

responden 2  sebagai berikut. 

Tabel 4. 5 Job Desc Admin HR Coordinator 

Job Desc Admin HR Coordinator saat ini 

  

Kriteria Indikator 

Beban Kerja 

1.  Mengatur perekrutan karyawan  KM (Kebutuhan Mental) 

2. Menyampaikan keluhan atau masalah kepada HR 

Coordinator. 

KM (Kebutuhan Mental) 

3. Menyelesaikan masalah dan dapat memberi solusi 

kepada bawahan.  

PK (Performa Kerja) 

4. Crosscheck atas pekerjaan dan melengkapi 

kebutuhan-kebutuhan karyawan.  

PK (Performa Kerja) 

5. Bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan atau 

perjanjian.  

PK (Performa Kerja) 

Sumber : Hasil Wawancar 

1. KM (Kebutuhan Mental). 

Seberapa besar aktivitas mental dan perseptual yang dituntut oleh pekerjaan ini 

apakah pekerjaan tersebut dirasa mudah atau sulit, sederhana atau kompleks, pasti 

atau penuh toleransi. Seperti halnya pada job desc Admin HR Coordinator sebagai 

berikut : 
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- Mengatur perekrutan karyawan. berdasarkan hasil wawancara dengan Admin 

HR Coordinator  pekerjaan ini tergolong sulit karena mengatur jadwal interview 

sangat penting dilakukan, serta memberi toleransi apabila calon karyawan 

meminta reschedule jadwal, namun dilihat dari cv yang telah dikirim ke 

perusahaan terlebih dahulu. 

- Menyampaikan keluhan atau masalah kepada HR Coordinator. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Admin HR Coordinator bertugas menyampaikan masalah 

perusahaan kepada HR Coordinator. Karena, semua keluhan yang disampaikan 

karyawan kepada Admin HR Coordinator akan disampaikan langsung kepada HR 

Coordinator. Pekerjaan ini tergolong kompleks dan memerlukan kepastian karena 

menyangkut keluhan para tamu atau karyawan lainnya. 

2. PK (Performa Kerja).  

Tingkat keberhasilan seseorang dalam memenuhi tujuan pekerjaan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan serta seberapa puas seseorang terhadap performansi 

kerja dalam memenuhi target. Seperti halnya pada  job desc Admin HR 

Coordinator sebagai berikut : 

- Menyelesaikan masalah dan dapat memberi solusi kepada bawahan. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Admin HR Coordinator yang bertugas penerima keluhan 

dari karyawan/bawahannya, harus bisa menangani dan memberikan solusi dari 

setiap permasalahan tersebut, maka performa kerja dari Admin HR Coordinator 

dikatakan berhasil apabila segala keluhan dapat terselesaikan. 

- Crosscheck atas pekerjaan dan melengkapi kebutuhan-kebutuhan karyawan. 

Berdasarkan hasil wawancara Admin HR Coordinator memiliki kewajiban untuk 

melakukan pengecekan/evaluasi terhadap karyawannya supaya dapat mengetahui 

apakah mereka sudah bekerja dengan baik atau belum. 

- Bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan atau perjanjian. berdasarkan hasil 

wawancara Sebelum mengambil keputusan, Admin HR Coordinator harus bisa 

bernegosiasi, baik dengan relasinya maupun dengan atasan dan bawahannya. 

Sehingga keputusan dapat disepakati bersama 
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4.7. Perhitungan Rating dan Bobot Faktor Responden 3 (Valet) 

Berdasarkan hasil pengisian angket kuesioner yang telah dilakukan oleh Valet 

mengenai rating faktor dan bobot faktor beban kerja yang dialami saat bekerja 

didapatkan hasil rating dan bobot faktor yang terdapat pada lampiran halaman 53 . 

Berikut adalah tabel rating dan bobot faktor beban kerja responden 3 dengan 

indikator : 

Tabel 4. 6 Rating dan Bobot Faktor Responden 3 (Valet) 

No Indikator Rating 

faktor 

(a) 

Bobot 

faktor 

(b) 

Beban kerja 

mental 

(a x b) 

1 KM (Kebutuhan Mental) 80 2 160 

2 KF(Kebutuhan Fisik) 90 4 360 

3 KW (Kebutuhan Waktu) 80 1 80 

4 PK (Performa Kerja) 90 1 90 

5 TF (Tingkat Frustasi) 80 2 160 

6 UFM (Usah Fisik dan Mental) 90 4 360 

Total beban kerja (c) 1.210 

Beban kerja (c : 15) 80,6 

Sumber : Hasil pengisian angket kuesioner. 

Beban kerja diatas dapat diperoleh sebagai berikut : 

KM = 80, berdasarkan hasil wawancara  valet  memiliki kebutuhan mental 

sedang. Karena valet berhadapan langsung dengan tamu hotel. 

KF = 90, berdasarkan hasil wawancara sebagai seorang Valet, harus memiliki 

fisik yang kuat, karena tanggung jawab mereka sebagai pengepak barang-barang 

tamu Hotel dan membawakan barang tersebut sampai ke kamar hotel. 
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KW = 80, berdasarkan hasil wawancara valet harus memiliki kecepatan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya/cekatan. Karena Valet berhadapan langsung dengan 

para tamu hotel. 

PK = 90, berdasarkan hasil wawancara valet memiliki performa yang berat, 

karena membutuhkan kekuatan fisik dalam hal mengangkut barang tamu dan juga 

mental saat berhadapan langsung dengan tamu. 

TF = 80, berdasarkan hasil wawancara dalam indikator ini, tingkat frustasi 

seorang valet dikategorikan sedang, karena akan ada masa dimana barang-barang 

tamu yang hilang atau rusak pada saat barang tersebut dibawa oleh Valet. 

UFM = 90, berdasarkan hasil wawancara  valet membutuhkan tenaga fisik dan 

mental yang besar dalam melaksanakan pekerjaannya. Maka pada indikator ini, 

valet termasuk dalam beban kerja berat. 

4.7.1. Mencocokan beban kerja Valet dan jobdesc 

Dari hasil pengisian angket kuesioner yang telah dilakukan oleh responden 3 

(Valet), mendapatkan hasil bahwa beban kerja mental sebersar 80,6 yang 

tergolong kategori beban kerja mental berat. Dari hasil perhitungan rating dan 

bobot faktor tersebut terdapat hasil wawancara job desc responden 3  sebagai 

berikut : 

Tabel 4. 7 Job Desc Valet 

Job Desc Valet saat ini Kriteria Indikator 

 Beban Kerja 

1. Menyambut tamu saat check in.  PK (Performa Kerja) 

2. Melakukan pengepakan barang tamu yang akan 

checkin atau checkout.  

KF (Kebutuhan Fisik) 

3. Memelihara dan merekomendasikan perbaikan 

sistem pencatatan perangkat untuk kegiatan petugas 

keamanan.  

KM (Kebutuhan Mental) 
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4. Mengecek kamar yang disediakan untuk tamu VIP.  KF (Kebutuhan Fisik) 

KM (Kebutuhan Mental) 

Seberapa besar aktivitas mental dan perseptual yang dituntut oleh pekerjaan 

apakah pekerjaan tersebut dirasa mudah atau sulit, sederhana atau kompleks, 

pekerjaan tersebut pasti atau penuh toleransi. Seperti halnya pada job desc Valet 

sebagai berikut : 

- Memelihara dan merekomendasikan perbaikan sistem pencatatan perangkat 

untuk kegiatan petugas keamanan. Berdasarkan hasil wawancara  pekerjaan ini 

tergolong kompleks karena valet juga memiliki tugas lain selain mengantar dan 

membawakan barang tamu hotel ke kamar mereka, yaitu memelihara dan 

merekomendasikan perbaikan bila ada kesalahan dalam pencatatan/input kegiatan 

dari petugas keamanan. 

1. KF (Kebutuhan Fisik). 

Seberapa besar aktivitas fisik yang dituntut oleh pekerjaan ini seperti mendorong, 

menarik dan  mengontrol. Apakah pekerjaan tersebut berat atau ringan, lambat 

atau cepat, cukup istirahat atau tidak.  Seperti halnya dengan job desc Valet 

sebagai berikut : 

-. Melakukan pengepakan barang tamu yang akan checkin atau checkout. 

Berdasarkan hasil wawancara  pekerjaan ini tergolong kebutuhan fisik yang berat 

karena Valet memiliki kewajiban dalam mengantar tamu menuju ke kamar mereka 

dan membawakan barang-barang tamu ke kamar mereka baik pada saat checkin 

atau checkout. 

- Mengecek kamar yang disediakan untuk tamu VIP. Berdasarkan hasil 

wawancara  pengecekan kamar dilakukan oleh Valet supaya kamar untuk tamu 

terlihat nyaman pada saat dihuni dan memastikan tidak ada barang-barang dari 

penghuni sebelumnya yang tertinggal. 

2. PK (Performa Kerja). 

Seberapa berhasil seseorang dalam memenuhi tujuan pekerjaan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Seberapa puas anda terhadap performansi kerja dalam 

memenuhi target tersebut. Seperti halnya dengan job desc Valet sebagai berikut  
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- Menyambut tamu saat check in. Berdasarkan hasil wawancara  aemua karyawan 

hotel memiliki kewajiban untuk bersikap ramah kepada tamu nya. Termasuk Valet 

yang bertugas membantu para tamu dalam membawakan barang bawaan mereka. 

Jadi Valet harus bersikap ramah dan selalu menyapa tamunya. Apabila tamu 

sudah merasa puas dan tidak ada komplain terhadap pekerjaan Valet hal itu 

menunjukan performa kerja mereka sudah baik. 

4.8. Perhitungan Rating dan Bobot Faktor Responden 4 (Security) 

Berdasarkan hasil pengisian angket kuesioner yang telah dilakukan oleh Security 

mengenai rating faktor dan bobot faktor beban kerja yang dialami saat bekerja  

didapatkan hasil rating dan bobot faktor yang terdapat pada lampiran halaman 58. 

Berikut adalah tabel rating dan bobot faktor beban kerja responden 4 dengan 

indikator : 

Tabel 4. 8 Rating dan Bobot Faktor Responden 4 (Security) 

No Indikator Rating 

faktor 

(a) 

Bobot 

faktor 

(b) 

Beban kerja 

mental 

(a x b) 

1 KM (Kebutuhan Mental) 80 1 80 

2 KF (Kebutuhan Fisik) 90 5 450 

3 KW (Kebutuhan Waktu) 80 3 240 

4 PK (Performa Kerja) 90 1 90 

5 TF (Tingkat Frustasi) 80 1 80 

6 UFM (Usaha Fisik dan 

Mental) 

90 3 270 

Total beban kerja (c) 1.210 

Beban kerja (c : 15) 80,6 

Sumber : Hasil pengisian angket kuesioner. 
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Beban kerja diatas dapat diperoleh sebagai berikut : 

KM = 80, berdasarkan hasil wawancara  dalam menjaga keamanan hotel, 

security harus memiliki mental yang kuat dalam menghadapi orang-orang yang 

berbuat jahat, terutama yang menyangkut keamanan hotel. 

KF = 90, berdasarkan hasil wawancara  sebagai security, dituntut untuk 

memiliki kebutuhan fisik yang kuat, karena pekerjaannya dalam menjaga 

keamanan hotel. 

KW = 80, berdasarkan hasil wawancara  dalam menyelesaikan pekerjaannya, 

security memiliki waktu yang relaitf banyak. Karena menjaga keamanan hotel. 

PK = 90, berdasarkan hasil wawancara  keamanan hotel terjaga dengan baik 

menandakan bahwa security sebagai penjaga hotel bekerja dengan baik. Untuk itu 

dalam indikator ini beban kerjanya termasuk berat. 

TF = 80, berdasarkan hasil wawancara  security memiliki tingkat frustasi yang 

cukup besar, karena memikirkan bagaimana mereka harus tetap menjaga 

keamanan. 

UFM = 90, berdasarkan hasil wawancara  security harus memiliki usaha dan 

kekuatan fisik yang besar dalam menjaga keamanan hotel. 

4.8.1. Mencocokan beban kerja Security dan jobdesc. 

Dari hasil pengisian angket kuesioner yang telah dilakukan oleh responden 

4 (Security), mendapatkan hasil bahwa beban kerja mental sebersar 80,6 yang 

tergolong kategori beban kerja mental berat. Dari hasil perhitungan rating dan 

bobot faktor tersebut terdapat hasil wawancara job desc responden 4  sebagai 

berikut. 
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Tabel 4. 9 Job Desc Security 

Job Desc Security saat ini 

 

Kriteria Indikator 

Beban Kerja 

1. Memantau keamanan hotel selama 24 jam. KF (Kebutuhan Fisik) 

2. Melaporkan segala kejadian yang terjadi di 

hotel kepada atasan baik itu kehilangan barang 

tamu atau apapun.  

PK (Performa Kerja) 

3. Berjaga di pos keamanan hotel KF (Kebutuhan Fisik) 

4. Ikut mencarikan parkir bagi tamu  KF (Kebutuhan Fisik) 

5. Berkomunikasi dengan pengguna layanan 

tentang kenutuhan keamanan dan masalah 

yang sedang terjadi.  

PK (Performa Kerja) 

Sumber : Hasil Wawancara 

1. KF (Kebutuhan Fisik) 

      Seberapa besar aktivitas fisik yang dituntut oleh pekerjaan ini apakah 

pekerjaan tersebut berat atau ringan, lambat atau cepat, cukup istirahat atau tidak. 

Seperti halnya dengan Job desc security sebagai berikut : 

- Memantau keamanan hotel selama 24 jam. Berdasarkan hasil wawancara 

pekerjaan ini tergolong berat dan tidak cukup istirahat karena security harus 

menjaga keamanan setiap hotel akan terjamin jika Security yang bertugas 

memiliki fisik yang baik.  

- Berjaga di pos keamanan hotel Security memiliki pos jaga tersendiri untuk 

memantau kegiatan orang-orang di sekitaran hotel. 
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- Ikut mencarikan parkir bagi tamu Security juga bertugas dalam menata parkiran 

di Hotel supaya tertata rapih dan tidak saling menghalangi kendaraan lain saat 

hendak keluar namun pekerjaan ini tergolong ringan karena dpat dilakukan oleh 

valet. 

2. PK (Performa Kerja). 

      Seberapa berhasil seseorang dalam memenuhi tujuan pekerjaan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Seberapa puas seseorang terhadap performansi kerja 

dalam memenuhi target tersebut. Seperti halnya pada  Job desc security sebagai 

berikut : 

- Melaporkan segala kejadian yang terjadi di hotel kepada atasan baik itu 

kehilangan barang tamu atau apapun. berdasarkan hasil wawancara  Kewajiban 

Security adalah menjaga keamanan dari hotel. Jika terjadi suatu 

kejahatan/kehilangan barang, Security wajib memberikan laporan kepada 

atasannya supaya bisa dilakukan crosscheck lebih lanjut. Apabila segala laporan 

kejadian sudah teratasi maka dapat dikatakan pekerjaan itu berhasil. 

- Berkomunikasi dengan pengguna layanan tentang kebutuhan keamanan dan 

masalah yang sedang terjadi. berdasarkan hasil wawancara  Saat terjadi sesuatu 

mengenai keamanan di hotel tersebut, pengguna layanan/tamu hotel tersebut akan 

melapor pada Security, dan sebagai Security, mereka harus bisa berkomunikasi 

dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman satu sama lain. 
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4.9 Rekapitulasi hasil akhir beban kerja divisi operasional. 

Menurut Mintonegoro dan Sedarmayanti (1992) rekapitulasi adalah suatu 

kegiatan meringkaskan data sehingga menjadi lebih berguna bentuk, susunan, 

sifat atau isinya dengan bantuan tenaga tangan atau peralatan dan mengikuti 

rangkaian langkah, rumusan atau pola tertentu dengan adanya tabel. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan kepada karyawan 

divisi operasional, dapat dihasilkan tabel rekapitulasi sebagai berikut : 

Tabel 4.10 Rekapitulasi hasil akhir beban kerja divisi operasional 

No Jabatan Skor Kategori Beban Kerja 

1. HR Coordinator 82,6 Berat 

2. Admin HR Coordinator 76 Sedang 

3. Valet 80,6 Berat 

4. Security 80,6 Berat 

Sumber : Perhitungan Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


