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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di Hotel Pandanaran kota 

Semarang pada divisi operasional menegnai analisis beban kerja dengan metode 

NASA-TLX, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari hasil perhitungan beban kerja mental dengan metode NASA-TLX 

yang terdapat pada lampiran mendapatkan hasil bahwa beban kerja mental 

HR Coordinator termasuk pada beban kerja mental kategori berat, admin 

HR Coordinator termasuk pada beban kerja mental kategori sedang, valet 

termasuk pada beban kerja kategori berat, dan security termasuk pada 

beban kerja kategori berat. 

2. HR Coordinator memiliki beban kerja berat sehingga perlu adanya 

pengurangan pekerjaan yang sekiranya dianggap berat salah satunya 

menyeleksi CV dan mengatur jadwal interview, hal ini dapat dibantu oleh 

Admin HR Coordinator. 

3. Admin HR Coordinator memiliki beban kerja sedang sehingga pekerjaan 

yang selama ini dikerjakan dirasa cukup dan tidak membebani. 

4. Valet dan Security memiliki beban kerja berat tetapi, beban kerja mereka 

tidak terpaut jauh dari batas beban kerja sedang sehingga perlu adanya  

pengurangan pekerjaan pada masing-masing jobdesc namun tidak terlalu 

signifikan. 

 

 

 

 

 



42 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegojapranata 

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan kepada Hotel Pandanaran mengenai analisis 

beban kerja pada divisi operasional sebagai berikut : 

1. Setelah mengetahui bahwa beban kerja pada karyawan valet dan security 

termasuk kategori beban kerja bera namun jumlahnya tidak seberat HR 

Coordinatort, maka perlu disarankan uraian job desc yang perlu dirubah 

sesuai dengan masing-masing pekerjaan mereka. 

2. Sebaiknya karyawan valet dan security mengerjakan job desc masing-

masing supaya tidak terjadi kelebihan beban kerja dan pekerjaan mereka 

lebih tertata rapi dan alangkah baiknya jika Admin Hr membantu 

mengurasi pekerjaan HR Coordinator, semoga dapat dijadikan acuan 

untuk Hotel Pandanaran sebagai job desc yang benar bagi para karyawan 

divisi operasional ke depannya. 

3. Adanya penambahan atau pengurangan jobdesc pada kesimpulan 

diharapkann dapat membuat seluruh karyawan divisi operasional Hotel 

Pandanaran memiliki beban kerja yang sedang atau cukup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


