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PRAKATA 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt., karena atas limpahan berkah dan 
rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan naskah orasi ilmiah ini. Terima kasih, 
penghargaan, dan rasa hormat setinggi-tingginya saya sampaikan kepada 
pimpinan dan anggota Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung, atas 
kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan orasi ilmiah ini. 

Naskah orasi tentang peran ergonomi kognitif di industri 4.0 disusun 
berdasarkan hasil penelitian dan aplikasi di industri yang dilakukan selama 
kurang lebih 15 tahun terakhir. Meski jauh dari sempurna, semoga tulisan ini 
dapat memberikan wawasan dan inspirasi yang bermanfaat. 
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SINOPSIS 

Ergonomi didefinisikan sebagai keilmuan yang mencakup aturan kerja dan 
merupakan dasar dari keilmuan Teknik Industri. Menurut International 
Ergonomics Association (IEA), ergonomi adalah disiplin ilmu yang berkaitan 
dengan pemahaman interaksi antara manusia dan elemen lain dari suatu 
sistem, dan profesi yang menerapkan teori, prinsip, data, dan metode untuk 
merancang guna mengoptimalkan aspek manusia dan sistem secara 
keseluruhan. Menurut IEA, Ergonomi terbagi atas ergonomi fisik (physical 
ergonomics), ergonomi kognitif (cognitive ergonomics), dan ergonomi 
sosial/makro (macro ergonomics). 

Ergonomi kognitif dapat didefinisikan sebagai studi tentang otak dan 
perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan. Tujuan dari keilmuan ini adalah 
untuk memanfaatkan pengetahuan mengenai kognitif dan untuk merancang 
sistem dan lingkungan kerja yang optimal. 

Dalam naskah orasi ini, dijelaskan tentang fungsi kognitif. Selain itu, 
untuk mendapatkan kondisi kerja dari sisi kognitif yang optimal, perlu 
dilakukan pengukuran beban kerja kognitif yang dapat dilakukan dengan 
pendekatan performansi, pendekatan psikofisiologi, dan pendekatan 
subjektif. Peran ergonomi kognitif saat ini baik di sistem manufaktur, jasa, 
dan dalam konteks keselamatan transportasi dianalisis lebih mendalam. 
Demikian juga dengan peran ergonomi kognitif di masa depan. 
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1. KEILMUAN DAN SEJARAH TEKNIK INDUSTRI 

Teknik industri (industrial engineering) adalah disiplin ilmu yang 
mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang matematika, 
fisika, dan ilmu sosial. Teknik industri disebut juga sebagai bidang ilmu yang 
mempelajari bagaimana mengoptimasi kegiatan manusia seperti produksi, 
pengelolaan, dan ekonomi. 

Sejarah teknik industri di dunia dimulai sejak Revolusi Industri pada 
abad ke-18. Frederick Winslow Taylor adalah salah satu pelopor Teknik 
Industri yang paling terkenal. Taylor menciptakan istilah scientific 
management dengan memberikan gagasan mengenai pengorganisasian 
pekerjaan dengan menggunakan prinsip manajemen yang meliputi 
pengorganisasian pekerjaan, seleksi pekerja, pelatihan, dan kompensasi 
tambahan bagi seluruh individu yang memenuhi atau melebihi standar yang 
dibuat perusahaan.  

Tokoh teknik ndustri yang lain adalah Frank dan Lilian Gilbreth yang 
mengembangkan studi waktu dan gerak (time and motion study) yang meyakini 
bahwa terdapat satu cara terbaik untuk melakukan pekerjaan. Salah satu 
pemikiran mereka yang siginifikan adalah pengklasifikasian gerakan dasar 
manusia ke dalam 17 macam, di mana ada gerakan yang efektif dan ada yang 
tidak efektif. Setiap bentuk pekerjaan dapat dipisah-pisah ke dalam bentuk 
pekerjaan yang lebih sederhana. 

Sejak saat itu, keilmuan teknik industri di dunia berkembang 
mengikuti kebutuhan zaman dan kebutuhan industri. Misalnya pada saat 
terjadi perang dunia, pemerintah Amerika Serikat mendaftarkan para 
ilmuwan untuk meneliti perencanaan, metode produksi, dan logistik dalam 
perang. Para ilmuwan ini mengembangkan sejumlah teknik untuk pemodelan 
dan memprediksi solusi optimal yang kemudian dikenal dengan Operation 
Research.  

Sejarah teknik industri di Indonesia diawali dari kampus Institut 
Teknologi Bandung (ITB). Program studi Teknik Industri adalah 
pengembangan dari pogram studi Teknik Mesin ITB pada tahun 1971. Pada 
waktu tersebut, Teknik Mesin dengan tugas pengoperasian mesin dan fasilitas 
produksi menghadapi tantangan utama yang bagaimana agar pengoperasian 
itu dapat diselenggarakan dengan lancar dan ekonomis. Oleh karena itu di 
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program studi Teknik Mesin mulai diperkenalkan mata kuliah berbasis 
manajemen. Hal inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya program studi 
Teknik Industri di ITB dan di Indonesia.  

Di bidang Teknik Industri, yang dipelajari adalah pengetahuan dan 
keterampilan yang tetap berakar pada proses perancangan (design). Objek 
yang dikaji atau dirancang tidak selalu sesuatu yang konkret, melainkan 
sistem yang terintegrasi yang terdiri atas manusia, mesin, material, energi, 
dan informasi.  

Pada dasarnya semua sistem tersebut memiliki kesamaan. Dalam 
beroperasi semuanya selalu mengedepankan penghematan biaya, 
memuaskan pelanggan, dan lain-lain. Hal tersebut terkait dengan efektivitas, 
efisiensi, dan produktivitas. Efektivitas berhubungan dengan ketercapaian 
tujuan, sistem dikatakan efektif jika tujuan sistem terpenuhi. Efisiensi 
berhubungan dengan minimasi penggunaan sumber daya (resource) dalam 
pencapaian tujuan. Sumber daya yang dimaksudkan di sini bisa berupa waktu, 
usaha, maupun biaya. Sedangkan produktivitas adalah perbandingan antara 
output dengan input. Produktivitas dapat ditingkatkan dengan meningkatkan 
output, menurunkan input, atau meningkkan output dan menurunkan input 
pada saat yang sama. 

Oleh sebab itu di Teknik Industri juga diajarkan ilmu-ilmu manajemen 
dan ilmu sosial, seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, 
manajemen SDM, ekonomi, akuntansi biaya, dan psikologi industri. Ilmu-
ilmu ini diperlukan dalam rangka melakukan perancangan sistem integral. 
Hal ini mutlak diperlukan karena salah satu elemen dalam sistem integral 
bahkan menjadi elemen utama adalah aspek manusia. Efektivitas, efisiensi, 
dan produktivitas pada dasarnya adalah persoalan bagaimana mengelola 
manusia ini. 

Penekanan pada aspek manusia dalam manajemen diimplementasi-
kan dalam kelompok keahlian Ergonomi dan Rekayasa Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (KK ERK3) di ITB khususnya di program studi Teknik 
Industri. Bersama dengan empat kelompok keahlian yang lain, yaitu KK 
Manajemen Industri, KK Sistem Manufaktur, KK Sistem Informasi dan 
Keputusan, dan KK Sistem Industri dan Tekno Ekonomi, KK ERK3 bersama-
sama mengembangkan keilmuan Teknik Industri dalam lingkup yang lebih 
luas dan terkini mengikuti kebutuhan di dunia industri dan masyarakat. 
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2. DEFINISI DAN LINGKUP ERGONOMI  

Ergonomi didefinisikan sebagai keilmuan yang mencakup aturan kerja dan 
merupakan dasar dari keilmuan teknik industri. Menurut International 
Ergonomics Association (IEA), Ergonomi adalah disiplin ilmu yang berkaitan 
dengan pemahaman interaksi antara manusia dan elemen lain dari suatu 
sistem dan profesi yang menerapkan teori, prinsip, data, dan metode untuk 
merancang guna mengoptimalkan aspek manusia dan sistem secara 
keseluruhan. Menurut IEA, Ergonomi terbagi atas ergonomi fisik (physical 
ergonomics), ergonomi kognitif (cognitive ergonomics), dan ergonomi 
sosial/makro (macro ergonomics). Perkembangan keilmuan ergonomi mulai 
dari awal munculnya ergonomi sampai dengan kondisi terkini dapat dilihat 
pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Perkembangan Keilmuan Ergonomi 
(sumber: Kaplan, 2004) 

Dari gambar 2.1 terlihat bahwa sama seperti keilmuan teknik industri, 
keilmuan ergonomi juga berkembang seiring dengan perkembangan zaman 
dan kebutuhan di industri. Pada tahun 1950-an saat terjadinya perang dunia 
terutama Perang Dunia ke-2, keilmuan ergonomi pertama kali muncul dengan 
fokus utama pada perancangan pesawat militer. Kecelakaan pesawat yang 
sering terjadi pada saat perang dunia salah satunya diakibatkan oleh 
ketidaksesuaian dimensi desain kokpit pesawat dengan ukuran tubuh pilot 
menyebabkan kesulitan pilot dalam bermanuver. Selain itu, desain senjata 
dan alat tempur yang lain juga menuntut desain yang sesuai dengan aspek 
manusia. 
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Setelah perang dunia berakhir, sektor industri berkembang sangat 
pesat dan ergonomi mulai banyak diterapkan di dunia industri dengan 
beberapa era dan pendekatan scientific management dan pengukuran kerja di 
tahun 1960-an, atau yang lebih dikenal dengan industrial ergonomics. Pada 
tahun 1970-an, konsep user-centered product diperkenalkan dengan 
menekankan pertimbangan manusia atau konsumen sebagai pengguna 
utama produk, atau yang dikenal dengan pendekatan human centered design 
(HCD). Era ini tidak lagi menekankan pada produksi masal yang bertumpu 
pada kapasitas produksi yang besar dengan pertimbangan ekonomi, 
melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen yang 
spesifik dan bervariasi. 

Pada era 1980-an seiring dengan ditemukannya dan berkembangnya 
teknologi komputer, ergonomi juga mulai diterapkan dalam interaksi 
manusia dengan komputer (IMK) atau human computer interaction (HCI). 
Perancangan terkait IMK meliputi perancangan antarmuka (interface) yang 
merupakan elemen utama interaksi manusia dengan komputer. Selain itu, 
penerapan ergonomi pada IMK juga terkait dengan perancangan perangkat 
lunak dan perangkat keras misalnya perancangan mouse dan keyboard yang 
ergonomis. Selain itu, penerapan ergonomi juga terkait dengan desain dari 
tata letak dan posisi kerja di stasiun kerja manusia dan komputer yang terbaik 
menurut sudut pandang ergonomi.  

Pada era 1990-an di mana teknologi informasi dan komunikasi mulai 
muncul dan berkembang, aktivitas manusia mulai terpaku pada penggunaan 
teknologi tersebut sehingga aktivitas fisik jauh berkurang digantikan dengan 
aktivitas mental/kognitif. Selain itu, ergonomi pada tahap ini memandang 
pentingnya hubungan antara manusia dengan sistem secara keseluruhan 
maupun organisasi, tidak hanya hubungan antara manusia dengan mesin atau 
hubungan manusia dengan peralatan atau material. Dalam konteks ini, mulai 
dikenal terminologi ergonomi makro/macroergonomics atau socio-technical 
system.  

Pada tahun 2000-an, ergonomi sudah sangat banyak diaplikasikan di 
negara maju yang notabene hanya meliputi 1/3 penduduk di dunia. Sementara 
di negara berkembang yang meliputi 2/3 penduduk dunia, ergonomi belum 
banyak diterapkan bahkan masih dianggap sebagai sesuatu yang mahal 
(luxury). Karena itulah, terdapat concern untuk mengaplikasikan ergonomi di 
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negara berkembang dengan lebih luas untuk peningkatan produktivitas dan 
meminimasi kecelakaan kerja di industri di negara berkembang. 

3. DEFINISI DAN LINGKUP ERGONOMI KOGNITIF 

IEA mendefinisikan cognitive ergonomics sebagai berikut: 
“Cognitive ergonomics is concerned with mental processes, such as perception, 
memory, reasoning, and motor response, as they effect interactions among humans 
and other elements of a system. The relevant topics include mental workload, 
decision-making, skilled-performance, human-computer interaction, human 
reliability, work stress and training as these many related to human-system design” 

(www.iea.com). 

Kognitif dikenal juga sebagai neuroergonomics, yang dapat 
didefinisikan sebagai studi tentang otak dan perilaku yang berkaitan dengan 
pekerjaan (Parasuraman & Rizzo, 2009). Tujuan dari keilmuan ini adalah 
untuk memanfaatkan pengetahuan mengenai kognitif dan neuroscience untuk 
merancang sistem dan lingkungan kerja.  

Ergonomi kognitif muncul seiring dengan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi ini menggeser aktivitas manusia baik di rumah dan terutama di 
tempat kerja, dari yang tadinya didominasi oleh aktivitas fisik menjadi 
aktivitas kognitif atau mental yang membutuhkan kemampuan 
otak/kognitif/mental (Widyanti dan Pratama, 2022).  

Industri 4.0 yang mulai berkembang sekitar tahun 2000 yang ditandai 
dengan teknologi internet of thing dan cloud computing (sebagaimana dapat 
dilihat pada Gambar 2.1) membutuhkan keilmuan ergonomi kognitif terutama 
pada aspek perancangan antarmuka (interface) pada aplikasi berbasis telepon 
pintar (smartphone-based application). Selain itu, sistem kerja yang semakin 
kompleks juga menuntut kemampuan kognitif yang semakin tinggi. Oleh 
karena itu, perancangan dan pengaturan sistem kerja yang mengoptimalkan 
kemampuan kognitif semakin diperlukan untuk mencapai kinerja yang 
optimal. 

Tahapan perkembangan ergonomi sejalan dengan revolusi industri. 
Pada setiap tahap revolusi industri ditandai dengan adanya teknologi yang 
menjadi ciri dari revolusi industri tersebut (Gambar 3.1). Pada revolusi 
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industri 1.0, penemuan mesin uap telah mengubah wajah industri dari 
industri manual yang banyak menggunakan tenaga manusia, menjadi industri 
yang dibantu oleh mesin.  

Revolusi industri 1.0
Teknologi mesin uap

Revolusi industri 2.0
Teknologi listrik

Revolusi industri 3.0
Teknologi otomasi

Revolusi industri 4.0
Teknologi internet of 

thing dan cloud 
technology

1800 1900 2000 Saat ini
 

Gambar 3.1  Revolusi Industri 
Sumber: Saadati dan Barenji (2023) 

Pada revolusi industri 2.0, ditemukannya listrik juga mengubah wajah 
industri. Jika sebelumnya dengan mesin uap, pekerjaan manual bisa 
digantikan dengan mesin, namun proses permesinan masih berjalan 
individual per mesin. Dengan adanya listrik, maka pengoperasian mesin 
dapat dilakukan secara bersamaan pada waktu yang sama, yang berimplikasi 
pada sistem produksi masal. 

Pada revolusi industri 3.0, ditemukannya teknologi otomasi semakin 
menggeser kebutuhan pekerjaan manusia secara manual, di mana aktivitas 
manusia lebih pada mengontrol kegiatan produksi yang sudah berjalan 
dengan sistem otomasi. Tantangan pada industri 3.0 adalah bagaimana 
mengembangkan sistem otomasi yang optimal. 

Revolusi industri 4.0 seperti telah diuraikan sebelumnya, ditandai 
dengan teknologi internet dan cloud computing. Penggunaan teknologi 
tersebut mengubah kehidupan sehari-hari dan juga industri. Misalnya, terjadi 
perubahan perilaku belanja masyarakat dari mendatangi toko dan 
supermarket secara luring/offline, menjadi perilaku belanja daring/online, 
yang akhirnya berimbas pada banyaknya mal dan pusat perbelanjaan yang 
tutup. Aplikasi belanja secara daring telah berkembang sedemikian rupa, baik 
yang berupa toko online (online store dengan sistem penjualan online atau e-
commerce) maupun berupa media online penyedia platform jual beli 
(marketplace). Di bidang transportasi, penggunaan aplikasi transportasi online 
juga memaksa perusahaan transportasi konvensional untuk menyesuaikan 
diri dikarenakan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan aplikasi 
transportasi online lebih disukai oleh konsumen.  
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Dalam lingkup yang lebih luas, industri 4.0 juga mengubah sistem 
sosial dan masyarakat (society) dengan berkembangnya sistem kecerdasan 
buatan. Konsep perancangan rumah dan perkotaan yang mendasarkan pada 
kecerdasan buatan yang disebut dengan smart house atau smart city, juga 
memberikan banyak kemudahan bagi manusia. Dalam pengoperasian sistem 
cerdas ini, tentu saja diperlukan kemampuan kognitif yang semakin tinggi.  

Dalam penerapannya, kognitif harus dipahami berdasarkan pada 
fungsinya. Fungsi kognitif meliputi input, proses, dan output, yang dapat 
dilihat pada Human Information Processing model pada gambar 3.2.  

 
Gambar 3.2  Human Information Processing Model 

Sumber: Wickens (2010) 

Gambar 3.2 menunjukkan rangkaian input kognitif yang berupa 
stimuli dan sensori; proses berupa persepsi, atensi, memori; dan output atau 
respon berupa pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Sensori 
terkait dengan stimuli yang masuk melalui indra, baik indra penglihatan, 
pendengaran, rasa, bau, dan sentuhan. Berdasarkan sensori inilah kemudian 
dikenal jenis desain sesuai dengan stimulinya, yaitu visual sensori terkait 
dengan stimuli melalui mata, auditori sensori terkait dengan stimuli melalui 
telinga, dan tactile sensori terkait dengan stimuli melalui kulit atau sentuhan. 

Persepsi dapat didefinisikan sebagai penggunaan pengetahuan dan 
pemahaman yang dimiliki oleh seseorang sebelumnya, untuk mengartikan 
stimuli yang masuk melalui sensor indera. Atensi adalah tahap di mana 
pemrosesan informasi dan pengartian stimuli difokuskan pada aspekaspek 
tertentu atau dapat pula didefinisikan sebagai resource yang dialokasikan pada 
satu waktu (Wickens, 2010).  

Memori meliputi proses penyimpanan dan penggunaan kembali 
informasi yang diperoleh seseorang. Terkait dengan proses penyimpanan 
informasi, hal penting yang sering terlewat saat membahas tentang memori 



 

8 |  Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung 

adalah bagaimana informasi didapatkan sebelum disimpan. Dalam konsep 
ini, berdasarkan teori three key process in memory, terdapat tiga tahapan 
penting dalam memori, yaitu encoding, storage, dan retrieval (Melton, 1963). 
Proses encoding meliputi proses memasukkan informasi atau stimuli sebelum 
diproses di otak. Oleh karena itu, proses belajar (thinking and learning) sangat 
krusial dalam membahas memori sebagai bagian dari encoding. Terkait 
dengan tahap encoding inilah, memori tidak bisa dipisahkan dari proses atensi 
saat informasi masuk ke otak dan akan diproses lebih lanjut. 

Untuk mengoptimalkan proses encoding, dikenal teori level of processing 
memory (Craik dan Lockhart, 1972) yang menggambarkan bahwa proses 
encoding dapat dilakukan pada tiga level yang berbeda, yaitu shallow 
processing, immediate processing, dan deep processing sebagaimana dapat dilihat 
pada Gambar 3.3. Semakin dalam pemrosesan informasi, informasi akan 
disimpan di dalam memori jangka panjang. 

Shallow processing Structural encoding

Intermediate 
processing

Phonemic encoding

Deep processing Semantic encoding

D
e

p
th

 o
f 

p
ro

ce
ss

in
g

 

Gambar 3.3  Proses encoding yang berbeda 

Proses penyimpanan informasi (storage) adalah tahapan memori 
berikutnya. Selama ini, memori sering dipahami secara sempit sebagai proses 
penyimpanan informasi saja. Memori dalam konteks penyimpanan ini terbagi 
atas sensory memory, memori jangka pendek (short term memory atau working 
memory) dan memori jangka panjang (long term memory) sebagimana dapat 
dilihat pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4  Model of memory storage  
Sumber: Atkinson dan Shriffin (1968) 

Pada sensory memory, informasi hanya “lewat” sekilas tanpa pernah 
disimpan atau disimpan dalam jangka waktu yang sangat pendek dalam 
satuan sepersekian detik. Contoh sensory memory ini adalah ingatan atau 
memori tentang hal yang tidak penting misalnya gambar pahlawan pada uang 
dua ribu rupiah. 

Pada memori jangka pendek, informasi disimpan dalam jangka waktu 
tertentu dalam satuan detik. Proses pemanggilan informasi pada memori 
jangka pendek dilakukan dengan proses gladi resik (rehearsal). Memori jangka 
panjang berfungsi untuk menyimpan informasi dalam waktu yang relatif 
lama. Proses pemanggilan informasi pada memori jangka panjang dilakukan 
dengan proses gladi kotor (retrieval). Beberapa memori yang menjadi bagian 
dari memori jangka panjang adalah memori semantik dan episodik serta 
pengetahuan prosedural. Memori semantik mengacu pada penyimpanan 
informasi berupa konsep dasar. Memori episodik berisi informasi tentang 
peristiwa dan episode tertentu. Sementara pengetahuan prosedural 
menyangkut cara dan prosedur dalam melaksanakan aktivitas tertentu.  

Terkait dengan output dalam model human information processing yang 
berupa respon, hal ini sejalan dengan Theory of Mind atau Three Parts of the 
Mind, yang mendasari Theory of Reasoned Action (TRA, Fishbein & Ajzen, 1975). 
TRA menjelaskan bahwa perilaku akan dipengaruhi oleh informasi yang ada 
dan bagaimana informasi tersebut diposes. TRA dapat dilihat pada Gambar 3.5 
yang menunjukkan bahwa kognitif merupakan awal dari terbentuknya intensi 
dan aksi, yang pada akhirnya membentuk sikap dan perilaku.  
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A AA
 

Gambar 3.5.  Theory of reasoned action  
(sumber: Fishbein & Ajzen, 1975) 

Pemahaman tentang fungsi kognitif penting dalam proses 
perancangan sistem maupun produk. Terkait persepsi, rekayasa berbasis 
persepsi (perception based engineering, Davies, 2018) bertujuan untuk 
memahami bagaimana persepsi menjadi dasar dalam perancangan. Misalnya 
dalam perancangan printer tidak hanya kualitas cetak yang perlu 
dipertimbangkan, tetapi efek suara dari printer juga harus dipertimbangkan 
untuk menunjukkan bahwa printer sedang dalam kondisi bekerja.  

Terkait dengan atensi, kognitif digunakan dalam proses pemasaran, 
untuk merancang isi pesan (content) dari media marketing yang dapat 
menarik perhatian awal konsumen, atau yang dikenal dengan neuro 
marketing. Dalam keselamatan transportasi, kajian atensi digunakan sebagai 
dasar untuk penentuan kebijakan apakah penggunaan telepon seluler untuk 
navigasi menurunkan atensi dan kewaspadaan pengemudi (Widyanti dkk., 
2020). 

Aplikasi pemahaman tentang memori dalam perancangan produk dan 
sistem dapat dilihat di antaranya dari keterbatasan kemampuan memori 
jangka pendek untuk menyimpan informasi maksimum sebanyak 9 item, di 
mana banyak hal terkait produk dan sistem yang membutuhkan kemampuan 
mengingat, tidak melebihi 9 item yang harus diingat pada satu waktu 
(Widyanti dan Pratama, 2022). Sebagai contoh adalah password atau PIN yang 
jumlah digitnya tidak lebih dari 9 digit supaya mudah diingat. 

4. PENGUKURAN BEBAN KERJA KOGNITIF 

Untuk memastikan bahwa sistem atau produk telah dirancang dengan baik 
secara kognitif, maka diperlukan pengukuran beban kerja kognitif dalam 
penggunaan produk atau sistem tersebut. Beban kerja didefinisikan sebagai 



 

Prof. Ari Widyanti  | 11 

perbedaan antara tuntutan pekerjaan dengan kapasitas/sumber daya yang 
dimiliki oleh seseorang. Beban kerja optimal jika tuntutan pekerjaan 
seimbang dengan kapasitas kerja seseorang. Jika tuntutan pekerjaan lebih 
tinggi daripada kapasitas seseorang, yang terjadi adalah kondisi overload, 
sebaliknya jika beban kerja lebih rendah dari kapasitas seseorang maka terjadi 
kondisi underload. Baik kondisi overload dan underload akan mengarah pada 
error atau accident. 

Beban kerja kognitif bersifat multidimensi, oleh karena itu tidak ada 
teknik pengukuran tunggal yang bisa diterapkan untuk mengukur semua 
aspek penting dari beban kerja mental manusia. Pengukuran beban kerja 
kognitif dianjurkan untuk dilakukan secara multidimensi atau menggunakan 
beberapa metode pengukuran pada saat yang sama. 

Beberapa hal yang menjadi syarat untuk pengukuran beban kerja 
kognitif adalah (O’Donnel & Eggemeier, 1986): 
- sensitif  

metode analisis beban kerja kognitif harus bersifat sensitif atau peka, 
artinya dapat mendeteksi adanya perbedaan tingkat beban kerja pada 
pekerjaan yang berbeda 

- diagnostis  
metode analisis beban kerja kognitif mampu membedakan sumber variasi 
beban kerja serta kontribusi masing-masing varian tersebut dalam beban 
kerja total 

- tidak bersifat intrusive  
metode analisis beban kerja kognitif tidak mengganggu kinerja operator 
terutama pada tugas utama (primary task) 

- minimal equipment  
metode analisis beban kerja kognitif menggunakan peralatan minimum 
agar tidak memengaruhi performansi responden yang sedang diukur dan 
juga tidak mengganggu responden 

- andal (reliable) 
metode analisis beban kerja kognitif tidak sensitif terhadap perubahan di 
luar perubahan beban kerja itu sendiri, misalnya perubahan aktivitas fisik 

- acceptable  
metode analisis beban kerja kognitif harus dapat diterima oleh 
responden/partisipan, dan responden dapat memahami prosedur 
pengukuran yang diterapkan 
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Pada dasarnya pengukuran beban kerja kognitif dapat dikategorikan 
dalam tiga bagian besar yaitu:  

4.1 Pengukuran Performansi 
Pengukuran performansi dapat dilakukan, baik untuk performansi untuk 
aktivitas utama (primary task) maupun aktivitas tambahan (secondary task). 
Pada umumnya, performansi akan menurun jika beban kerja kognitif 
meningkat. Yang dimaksud dengan aktivitas utama adalah pekerjaan utama 
dari seseorang yang akan diukur beban kerja kognitifnya. Namun seringkali 
pada saat pengukuran performansi aktivitas utama, dijumpai kondisi di mana 
performansi tidak berubah seiring dengan peningkatan beban kerja kognitif. 
Oleh karena itu, diberikan aktivitas tambahan yang tidak menganggu aktivitas 
utama. Diharapkan aktivitas tambahan ini akan sensitif terhadap perubahan 
beban kerja kognitif. 

4.2 Pengukuran Objektif (Berdasarkan Kriteria Fisiologi/ 
Psychophysiology) 

Pengukuran beban kerja mental secara objektif dilakukan melalui 
pendekatan/kriteria fisiologi, oleh karena itu sering pula disebut dengan 
pendekatan psychophysiology. Kelebihan pendekatan psychophysiology adalah 
bersifat nonintrusif atau tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan, serta 
bersifat kontinu (pengukuran dapat dilakukan selama aktivitas berlangsung 
tanpa terputus). Kelemahannya pendekatan ini adalah alat pengukuran yang 
digunakan relatif mahal dan perlu keahlian khusus dalam pengukuran dan 
analisis data. 

Hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran fisologis beban kerja 
mental adalah diperlukannya satu ukuran dasar perbandingan (baseline) yang 
biasanya diperoleh atau diukur pada waktu istirahat. Pengukuran obyektif 
bisa dilakukan dengan beberapa alat sebagai berikut: 

Electroencephalography (EEG) 

EEG merupakan pengukuran beban kerja kognitif melalui gelombang otak 
dengan penempatan elektrode di permukaan kulit kepala. Analisis data bisa 
dilakukan dengan Event Related Potential (ERP) dan analisis frekuensi. Metode 
analisis data yang paling sering digunakan adalah dengan analisis frekuensi. 
Gelombang otak dibagi menjadi lima frekuensi utama, yaitu gelombang delta 
(0–4 Hz), theta (4–8 Hz), alpha (7,5–13 Hz), beta (13–30 Hz), dan gamma (30–44 
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Hz). Gelombang delta berhubungan dengan kondisi tidur lelap dan meditasi. 
Gelombang theta terkait dengan beban kerja mental dan penurunan 
kewaspadaan. Gelombang alpha berhubungan dengan penurunan 
kewaspadaan dan relaksasi, ketenangan, atau keadaan damai. Gelombang 
beta berkaitan dengan kesadaran, kewaspadaan tinggi, berpikir aktif, gelisah, 
atau fokus. Gelombang gamma terkait dengan atensi (de Waard & 
Studiecentrum, 1996). 

Pengukuran gelombang otak dengan menggunaan EEG dengan sekian 
banyak elektrode dinilai tidak praktis dan sulit diterapkan di dunia industri, 
hanya terbatas digunakan untuk kepentingan eksperimen. Namun saat ini 
telah mulai banyak digunakan protable EEG yang bersifat wireless dan portable 
sehingga lebih aplikatif. 

Salah satu penelitian terkait beban kerja kognitif dengan 
menggunakan protable EEG telah dilakukan oleh Widyanti dkk. (2020) dalam 
eksperimen yang melibatkan pengendara motor saat menggunakan aplikasi 
navigasi saat berkendara. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya 
penurunan atensi saat menggunakan aplikasi navigasi yang ditunjukkan 
dengan penurunan gelombang gamma EEG meskipun penurunannya tidak 
signifikan. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa dengan 
penurunan atensi yang tidak signifikan, penggunaan aplikasi navigasi dapat 
dipertimbangkan untuk tetap diizinkan dengan kondisi tertentu. 

Pendekatan EEG juga bisa digunakan dalam evaluasi rancangan 
antarmuka (interface) website ataupun aplikasi. Misalnya penelitian yang 
dilakukan oleh Lianny (2023) pada evaluasi aplikasi Socles. Aplikasi Socles 
merupakan sebuah aplikasi media sosial yang memungkinkan pengguna 
untuk mencari grup teman baru dengan minat yang sama. Saat ini, aplikasi 
Socles belum diluncurkan ke pengguna, sehingga belum diketahui apakah 
user interface sudah baik atau belum. Berdasarkan studi pendahuluan yang 
dilakukan terhadap lima mahasiswa ITB, 88% permasalahan yang ditemukan 
terkait kemudahan penggunaan aplikasi atau usability. Evaluasi usability 
dilakukan secara sumatif dengan melibatkan 20 mahasiswa ITB sebagai 
partisipan. Setiap partisipan diminta untuk mengerjakan delapan tugas yang 
dirancang berdasarkan hasil studi pendahuluan. Evaluasi usability dilakukan 
dengan mengukur parameter efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna 
serta dilengkapi dengan pengukuran beban kerja mental menggunakan EEG 
dan pengumpulan komentar partisipan dari Retrospective Think Aloud (RTA). 



 

14 |  Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung 

Parameter efektivitas diukur dari task success rate, efisiensi diukur dari lostness 
score dan error rate, sedangkan kepuasan pengguna diukur dari skor 
Questionnaire for User Interface Satisfaction (QUIS). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa aplikasi Socles sudah efektif karena semua tugas 
memiliki task success rate melebihi 70%. Namun, aplikasi Socles belum 
sepenuhnya efisien karena terdapat empat tugas yang memiliki lostness score 
melebihi 0,4. Beban kerja mental yang diterima partisipan dalam 
mengerjakan tiga tugas tergolong tinggi dengan rasio gelombang beta/ alpha 
melebihi 1. Terdapat 44 usulan perbaikan yang dirancang untuk 
meningkatkan usability dari aplikasi Socles.  

Eye tracker 

Terdapat beberapa indikator pada mata yang relatif dapat diukur dengan 
mudah sebagai parameter beban kerja kognitif. Di antaranya adalah 
pergerakan mata secara vertikal dan horizontal (extent and speed), kedipan 
mata (baik dari sisi durasi maupun frekuensi), dan diameter pupil mata.  

Frekuensi kedipan mata memberikan informasi yang berbeda 
mengenai beban kerja kognitif sesuai dengan jenis aktivitas yang dilakukan. 
Frekuensi kedipan mata akan menurun seiring dengan peningkatan 
pemrosesan stimuli visual, namun frekuensi kedipan mata akan meningkat 
seiring dengan meningkatnya aktivitas kognitif yang melibatkan 
ingatan/memory (Wilson, 2004). Berkaitan dengan durasi, durasi kedipan mata 
akan akan menurun jika aktivitas mental yang berkaitan dengan stimulus 
visual meningkat (Castor dkk., 2003). Electrooculographic (EOG) adalah salah 
satu alat yang dikembangkan untuk mengukur indikator gerakan dan kedipan 
mata dengan penempatan elektroda di atas dan di bawah mata.  

Diameter pupil mata sangat sensitif terhadap perubahan beban kerja 
kognitif. Wilson (2004) menyebutkan bahwa diameter pupil mata akan 
bertambah seiring dengan meningkatnya beban kerja kognitif. Namun jika 
kondisi beban kerja berlebih (overload) terjadi, maka diameter pupil mata 
tidak akan sensitif terhadap perubahan beban kerja kognitif. 

Eye tracking merupakan teknologi berupa sensor yang memungkinkan 
komputer atau mesin tertentu untuk menentukan titik pandangan mata yang 
dilihat oleh pengguna secara real-time (Tobii, 2022). Teknologi ini mengubah 
gerakan mata menjadi aliran data yang berisi informasi seperti posisi pupil, 
titik pandangan mata, dan vektor pandangan untuk setiap mata. Pada 
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dasarnya, teknologi eye tracking menerjemahkan gerakan mata menjadi 
wawasan yang dapat digunakan sebagai input, seperti ketika merancang 
desain dari aplikasi.  

Sistem eye tracking biasanya terdiri dari satu atau lebih kamera dengan 
resolusi tinggi, beberapa sumber cahaya inframerah, serta kemampuan 
komputasi dan algoritma untuk menerjemahkan gerakan mata (Tobii, 2022). 
Dengan menggunakan pantulan mata dari sinar cahaya inframerah, teknologi 
eye tracking mengukur data pengguna, seperti mendeteksi kehadiran, fokus 
mata, serta posisi mata dan ukuran pupil pengguna. Alat ukur yang digunakan 
untuk mengukur gerakan mata dalam teknologi eye tracking disebut dengan 
eye tracker (Duchowski, 2007). Eye tracker adalah alat yang menentukan 
orientasi mata relatif terhadap kepala (eye in head) atau kerangka acuan 
eksternal (eye in space).  

Terdapat beberapa jenis metrik eye tracking yang dapat digunakan 
dalam eksperimen menggunakan eye tracker, yaitu:  
1. Fixation 

Fiksasi merupakan kondisi mata ketika fokus pada satu titik secara stabil 
dengan durasi minimum sebesar 100-200 milidetik dan dengan kecepatan 
sekitar 15-200 derajat per detik (Jacob & Karn, 2003). Fiksasi memproses 
informasi visual yang diterima oleh mata. Data fiksasi dapat digunakan 
untuk mengidentifikasi titik-titik penglihatan partisipan yang ditangkap 
oleh sistem (Goldberg & Wichansky, 2003). Data fiksasi dapat dihitung dan 
dievaluasi dari setiap area of interest yang telah ditentukan sebelumnya. 
Area of Interest (AOI) merupakan area pada layar yang ditentukan dan 
diklasifikasikan oleh peneliti berdasarkan ukuran dan bentuk tertentu, 
untuk kemudian dihitung data kuantitatif pada area tersebut (Bergstrom & 
Schall, 2014). Bergstrom & Schall (2014) serta Poole & Ball (2006) 
menyatakan beberapa metrik eye tracking turunan dari konsep fiksasi yang 
dapat digunakan dalam evaluasi hasil penggunaan eye tracker, yaitu:  
- Percentage of Participants who Fixated (PPF) 

persentase dari jumlah subjek yang melakukan fiksasi terhadap suatu 
target.  

- Time to First Fixation (TFF) 
waktu yang dibutuhkan subjek untuk melakukan fiksasi pertama pada 
target.  

- Total Fixation Duration (TFD) 



 

16 |  Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung 

total durasi fiksasi subjek pada target.  
- Fixation Count (FC) 

jumlah fiksasi yang dilakukan subjek terhadap suatu target.  
2. Saccade  

Saccade merupakan pergerakan mata dari satu titik fiksasi ke titik fiksasi 
lainnya yang biasanya berlangsung dalam kurun waktu 20-35 milidetik 
(Poole & Ball, 2006). Saccade biasa divisualisasikan dalam bentuk garis 
lompatan yang menghubungkan titik-titik fiksasi (Goldberg & Wichansky, 
2003).  

3. Scanpath  
Scanpath merupakan kombinasi antara fiksasi dan saccade yang 
menunjukkan urutan fiksasi yang diamati (Poole & Ball, 2006), dari satu 
area of interest ke area of interest lainnya (Jacob & Karn, 2003). Pada 
scanpath, terdapat titik-titik pada area tertentu, yang sebanding dengan 
durasi fiksasi (Bojko, 2013). Ukuran titik yang semakin besar 
menunjukkan durasi fiksasi yang semakin lama pada area yang terdapat 
titik. Di dalam titik tersebut, terdapat angka yang menunjukkan urutan 
fiksasi dan durasi fiksasi. Menurut Just & Carpenter (1976, diambil dari 
Goldberg & Wichansky 2003), scanpath dapat memberikan informasi 
lanjutan terkait proses kognitif yang dialami partisipan selama 
menggunakan eye tracker. Kemudian Goldberg & Wichansky (2003) 
menyatakan bahwa scanpath dapat dianalisis secara subjektif untuk 
mengidentifikasi tingkat kompleksitas pencarian visual pada tampilan.  

4. Heatmap  
Heatmap merupakan visualisasi yang menggunakan warna berbeda untuk 
menunjukkan jumlah fiksasi subjek atau lama fiksasi subjek pada suatu 
target (Bergstrom & Schall, 2014). Heatmap didapatkan melalui 
perhitungan jumlah fiksasi dan durasi fiksasi (Joseph & Murugesh, 2020). 
Heatmap diberi kode warna merah untuk menunjukkan jumlah fiksasi 
atau durasi fiksasi yang relatif tinggi dan warna hijau untuk menunjukkan 
jumlah fiksasi atau durasi fiksasi yang relatif rendah (Bergstrom & Schall, 
2014). Area tanpa warna pada heatmap menunjukkan bahwa subjek tidak 
melakukan fiksasi pada area tersebut atau mungkin saja subjek telah 
melihat ke area tersebut dalam waktu yang singkat, tetapi tidak terdeteksi 
oleh eye tracker. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2022) menggunakan eye tracker 
untuk mengevaluasi penggunaan Virtual Background saat online learning. 
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Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan penggunaan online learning 
semakin meningkat. Virtual background (VBG) sebagai fitur pada video 
conferencing seperti Zoom, sering digunakan oleh pengajar online learning, 
karena VBG dapat melindungi privasi serta membatasi gangguan dari 
lingkungan sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan 
VBG pengajar dalam online learning.  

Evaluasi dilakukan melalui survei serta eksperimen dengan eye tracker. 
Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner online yang melibatkan 303 
responden, terkait preferensi serta pengalaman responden terhadap VBG 
pengajar dalam online learning. Berdasarkan hasil survei preferensi VBG 
terbanyak, dilakukan eksperimen dengan menggunakan eye tracker pada 20 
orang partisipan, untuk mengevaluasi atensi partisipan terhadap VBG 
pengajar dalam online learning. Eksperimen dilaksanakan dengan partisipan 
mengikuti online learning dalam bentuk menonton video, di mana dalam 
setiap video, pengajar menggunakan VBG berbeda. Pengolahan data 
eksperimen dilakukan dengan menggunakan uji signifikansi Kruskal-Wallis H 
dan ANOVA.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 71% responden lebih memilih 
pengajar menggunakan VBG dalam online learning, dengan preferensi VBG 
kantor (27%), VBG polos (25%), dan VBG tematik acara (20%). Dari hasil 
eksperimen didapatkan bahwa atensi partisipan dalam online learning 
dipengaruhi oleh adanya elemen gambar dan teks pada VBG pengajar yang 
dapat mendistraksi pelajar, sehingga VBG polos adalah VBG yang paling baik 
untuk atensi pelajar. Berdasarkan preferensi dan atensi pelajar, rekomendasi 
VBG untuk digunakan pengajar dalam online learning adalah VBG polos serta 
VBG kantor. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Abdulaziz (2023) pada evaluasi 
website Penilaian Angka Kredit Guru dengan menggunakan eye tracker 
menunjukkan bagian dari website yang perlu diperbaiki. Bagian di mana TFF 
paling kecil menunjukkan bahwa atensi partisipan pertama kali adalah pada 
bagian tersebut. Saccade yang sangat rumit menunjukkan bahwa pergerakan 
mata partisipan sangat random, yang menunjukkan potensi perbaikan pada 
rancangan website dengan urutan ikon yang membuat saccade lebih 
sederhana.  
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Heart rate Variability (HRV) 

Heart Rate Variability (HRV) menunjukkan variasi antara denyut jantung di 
setiap waktu. HRV merupakan metode pengukuran beban kerja kognitif 
secara psychophysiology yang didasarkan pada mekanisme kerja jantung.  

Pengukuran denyut jantung (termasuk variabilitas denyut jantung dan 
tekanan darah) banyak digunakan untuk mengukur beban kerja kognitif. 
Meshkati (1988) menyatakan bahwa HRV adalah metode fisologis yang paling 
banyak digunakan untuk mengukur beban kerja mental.  

Hasil pengukuran denyut jantung yang berupa gelombang fluktuasi 
denyut jantung dapat dianalisis melalui dua pendekatan, yaitu analisis 
berdasarkan waktu (time-based analysis) dan analisis berdasarkan rentang 
frekuensi (frequency-based analysis). Pengukuran beban kerja kognitif lebih 
banyak dititikberatkan pada frequency-based analysis.  

Frekuensi pada data HRV dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: 
1. frekuensi rendah (low frequency): 0.01–0.06 Hz 
2. HRV pada frekuensi ini banyak dipengaruhi oleh sistem pernapasan. 
3. frekuensi sedang (medium frequency): 0.07–0.14 Hz 
4. HRV pada frekuensi sedang merupakan sumber informasi beban kerja 

mental/kognitif . 
5. frekuensi tinggi (high frequency): 0.14–0.5 Hz 
6. HRV pada frekuensi tinggi banyak dipengaruhi oleh sistem pernapasan 

terutama pada kondisi istirahat. 

HRV pada medium frequency akan menurun seiring dengan 
meningkatnya beban kerja kognitif (Johnson dan Widyanti, 2010). Hal ini 
merupakan dampak dari kinerja jantung yang memiliki saraf simpatetis dan 
parasimpatetis yang bekerja secara simultan. Saraf simpatetis akan teraktivasi 
ketika aktivitas kognitif meningkat, sedangkan saraf parasimpatetis akan 
teraktivasi saat istirahat. Kerja saraf simpatetis dan parasimpatetis yang 
sinergis ini akan membentuk variabilitas denyut jantung. 

Analisis HRV berdasarkan frekuensi baru dilakukan pada beberapa 
tahun terakhir. Penelitian yang dilakukan oleh Widyanti dkk. (2013) 
menunjukkan bahwa terdapat satu faktor penting yang harus digarisbawahi 
dalam aplikasi pengukuran beban kerja berdasarkan analisis frekuensi 
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denyut jantung, yaitu faktor budaya. Faktor budaya (culture) memegang 
peranan penting, terutama selama base line period (waktu istirahat).  

Dibandingkan dengan negara-negara maju, di mana penilaian atau 
pengukuran merupakan hal yang sangat mudah dijumpai, baik di dunia kerja 
maupun dalam skala laboratorium, pengukuran atau proses evaluasi di 
negara berkembang sering kali memberikan hasil yang bias karena operator 
atau orang yang dinilai tidak bisa berlaku dan bersikap wajar selama 
eksperimen atau penilaian. Hal ini mengakibatkan HRV pada saat istirahat 
tidak sesuai dengan yang seharusnya. 

Electrodermal Activity (EDA) 

Electrodermal Activity (EDA) mengacu pada perubahan elektrikal yang terjadi 
pada kulit (De Waard & Studiecentrum, 1996). Perubahan aktivitas listrik di 
kelenjar keringat eccrine menjadi dasar dalam evaluasi EDA. Galvanic Skin 
Response (GSR) merupakan salah satu teknik pengukuran EDA yang 
memanfaatkan electrodermal response berdasarkan stimulus eksternal. 
Pengukuran dengan menggunakan GSR biasanya dilakukan pada kaki, 
pergelangan tangan, atau dahi.  

Penelitian mengenai penggunaan GSR telah banyak dilakukan dalam 
konteks pengukuran beban kerja kognitif, misalnya penelitian yang dilakukan 
oleh Widyanti, A. (2017) dan Widyanti, dkk. (2017). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa GSR tidak cukup sensitif dalam mengukur beban kerja 
kognitif terutama jika perbedaan beban kerja tidak terlalu berbeda signfikan 
antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Namun seperti halnya 
pengukuran beban kerja kognitif dengan menggunakan HRV, pengukuran 
beban kerja kognitif dengan menggunakan GSR bersifat sensitif untuk 
membedakan antara beban kerja kognitif saat beraktivitas dengan kondisi 
istirahat/baseline. 

Kemudahan penggunaan GSR dan analisisnya, memungkinkan 
pengembangan teknologi GSR lebih jauh. Pengukuran beban kerja kognitif 
selama ini dilakukan setelah aktivitas selesai atau bersifat offline dan 
restropektif sehingga jika terjadi kondisi beban kerja kognitif tidak optimal, 
maka tidak bisa dilakukan evaluasi seketika sehingga error dan kecelakaan 
kerja tidak bisa diantisipasi dan dihindari (Wilson dkk, 2000; Brrokhuis dan 
DeWaard, 2010; Dorneich dkk, 2007; Ting dkk, 2010; Ferreirra dkk, 2010; 
Johnson & Widyanti, 2011; Widyanti, 2013). 
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Penelitian Widyanti dkk. (2022) mengembangkan alat ukur beban 
kerja kognitif yang bersifat real time dan adaptive dengan menggunakan 
pengukuran kelenjar keringat/GSR untuk memonitor beban kerja kognitif 
secara kontinu dan seketika/real time yang memungkinkan proses adaptive 
dalam mencapai beban kerja kognitif yang optimal. Hasil akhir penelitian ini 
adalah metode dan alat ukur pengukuran beban kerja kognitif real time dan 
adaptive untuk mencapai kondisi kerja dan sistem yang optimal, sehingga 
error dan kecelakaan dapat diminimasi.  

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari penelitian yang pernah 
didanai oleh Dirjen Pendidikan Tinggi (2017-2018) dalam skema hibah 
kompetensi. Dalam penelitian tahun 2017-2018, dikembangkan algoritma GSR 
yang dapat mengevaluasi beban kerja mental secara real time dengan 
purwarupa/protoype. Dalam kegiatan ini, norma hasil penelitian yang 
menunjukkan kategori beban kerja mental rendah, sedang, atau tinggi akan 
diterapkan dalam prototype versi alfa. Berdasarkan kategori ini, dibuat 
warning mechanism sehingga beban kerja mental bisa disesuaikan. Uji usability 
dan user experience pada interface diaplikasikan dengan output prototype versi 
beta. Dari versi beta, dibuat produk dalam jumlah masal untuk 
dikomersialisasikan, baik untuk kebutuhan industri maupun penelitian. 
HAKI juga diproses sebelum tahap komersialisasi. 

4.3 Pengukuran Subjektif Berdasarkan Persepsi Responden 
Beban kerja kognitif dapat diukur dengan menggunakan metode subjektif, 
yaitu berdasarkan pada persepsi subjektif responden dengan menggunakan 
kuesioner standar. Hart dan Wickens (1990) mengategorikan metode 
pengukuran beban kerja kognitif secara subjektif menjadi beberapa metode 
yaitu: uni-dimensional misalnya Rating Scale Mental Effort (RSME) dan 
multidimension rating misalnya Subjective Workload Assessment 
Technique/SWAT, dan NASA-TLX. 

Keuntungan dari pengukuran beban kerja kognitif dengan 
menggunakan metode subjektif adalah bahwa metode ini sangat sensitif 
dalam mendeteksi perubahan beban kerja kognitif yang tidak dapat dideteksi 
oleh pengukuran beban kerja kognitif dengan pendekatan psychophysiology. 
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Subjective Workload Assessment Technique (SWAT) 

Reid dan Nygren (1988) mengembangkan metode Subjective Workload 
Assesment Technique (SWAT) yang merupakan pengukuran beban kerja 
kognitif yang bersifat multidimensional, dengan asumsi bahwa seseorang 
akan melakukan usaha/effort tertentu untuk menjaga performansi pada level 
tertentu, dan beban kerja yang dirasakan oleh seseorang akan sangat 
bergantung pada besarnya usaha yang dikeluarkan oleh seseorang.  

Tiga dimensi dalam SWAT, yaitu time load (atau beban waktu yang 
menunjukkan jumlah waktu yang tersedia dalam perencanaan, pelaksanaan, 
dan monitoring pekerjaan), mental effort (atau beban usaha mental, yang 
berarti banyaknya usaha mental dalam perencanaan yang diperlukan untuk 
melaksanakan suatu pekerjaan), dan psychological stress (atau beban tekanan 
psikologis terkait dengan jumlah risiko, kebingungan dan frustasi). 

Masing-masing dimensi SWAT terbagi atas tiga level yang berbeda, 
yang dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1  Dimensi SWAT 

Beban waktu/Time Load 

1 Sering memiliki waktu luang, interupsi atau overlap dari beberapa aktivitas jarang atau 

tidak pernah terjadi sama sekali 

2 Kadang-kadang memiliki waktu luang, interupsi atau overlap dari beberapa aktivitas 

beberapa kali terjadi 

3 Hampir tidak pernah memiliki waktu luang, interupsi atau overlap dari beberapa aktivitas 

sering dan atau selalu terjadi 

Beban usaha mental/Mental Effort Load 

1 Usaha mental atau konsentrasi yang diperlukan sangat sedikit. Aktivitas hampir bersifat 

otomatis, hanya membutuhkan sedikit bahkan tidak ada perhatian atau konsentrasi 

2 Usaha mental atau konsentrasi yang diperlukan cukup besar. Kompleksitas aktivitas 

cukup tinggi yang disebabkan oleh ketidakpastian, hal yang tidak bisa diprediksi, dan 

faktor kebiasaan 

3 Usaha mental atau konsentrasi yang diperlukan sangat besar. Aktivitas sangat kompleks 

dan membutuhkan perhatian dan konsentrasi penuh 

Beban stress psikologis/Psychological Stress Load 

1 Terdapat sedikit kebingungan, risiko, frustrasi, atau ketidakjelasan dalam pekerjaan; 

namun dapat diatasi 

2 Tingkat stress menengah yang disebabkan karena kebingungan, risiko, frustrasi, atau 

ketidakjelasan. Diperlukan istirahat untuk menjaga performansi  

3 Tingkat stress tinggi yang disebabkan karena kebingungan, risiko, frustrasi, atau 

ketidakjelasan. Kemauan dan kontrol diri yang sangat tinggi diperlukan dalam kondisi ini 
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Pengukuran beban kerja kognitif dengan menggunakan metode SWAT terdiri 
atas 3 langkah, yaitu: 
- Penentuan skala (scale development) 

Kombinasi dari tiga dimensi SWAT dengan tiga level yang berbeda 
menghasilkan 27 kemungkinan kombinasi, mulai dari 111 sampai 333. 
Analisis conjoint diterapkan untuk menentukan nilai pada interval dari 
masing-masing kombinasi. 

- Pemberian nilai (event scoring) 
Pada tahap ini, subjek diminta untuk memberikan nilai beban kerja 
mental untuk setiap urutan dan kombinasi kartu.  

- Konversi skala 
Pada tahap ketiga ini, nilai beban kerja pada langkah 2 dikonversikan ke 
dalam skala numerik 0-100 berdasarkan skala yang sudah dikembangkan 
pada langkah 1. 

NASA Task Load Index (NASA-TLX)  

Metode NASA-TLX (Hart & Staveland, 1988) dikembangkan berdasarkan 
definisi bahwa beban kerja kognitif menunjukkan usaha yang harus 
dikeluarkan oleh seseorang untuk menyelesaikan aktivitas tertentu. Dalam 
NASA TLX terdapat enam dimensi ukuran beban kerja, yaitu tiga dimensi 
berkaitan dengan tuntutan pekerjaan yang terdiri atas Mental Demand, 
Physical Demand, Temporal Demand; dan tiga dimensi berkaitan dengan aspek 
manusia/pekerja yaitu Performance, Effort, dan Frustation Level dengan 
pengertian masing-masing dimensi dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2  Penjelasan masing-masing dimensi NASA-TLX 

Dimensi Uraian 

Kebutuhan Mental 
(Mental Demand)  

Menunjukkan besarnya tuntutan aktivitas mental dan perseptual yang 
dibutuhkan dalam pekerjaan (contoh: berpikir, memutuskan, dan 
menghitung). Apakah pekerjaan tersebut mudah atau sulit, sederhana, atau 
rumit? 

Kebutuhan Fisik  
(Physical Demand) 
 

Menunjukkan besarnya aktivitas fisik yang dibutuhkan dalam pekerjaan 
(contoh: mendorong dan menarik). Apakah pekerjaan tersebut mudah atau 
sulit, pelan atau cepat, membutuhkan ketenangan atau buru-buru? 

Kebutuhan Waktu  
(Temporal Demand) 

Menunjukkan tekanan waktu yang dirasakan selama pekerjaan berlangsung. 
Apakah pekerjaan berjalan secara perlahan dan santai, atau cepat dan 
melelahkan? 

Performansi 
(Performance) 

Menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mencapai target pekerjaan. 
Menunjukkan pula tingkat kepuasan terhadap performansi dalam mencapai 
target tersebut. 

Tingkat Usaha 
(Effort) 

Menunjukkan besarnya usaha yang dikeluarkan secara mental dan fisik yang 
dibutuhkan untuk mencapai level performansi yang diharapakan 
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Dimensi Uraian 

Tingkat frustrasi 
(Frustration Level) 
 

Menunjukkan besarnya rasa tidak aman, putus asa, tersinggung, stres, dan 
terganggu dibanding dengan perasaan aman, puas, cocok, nyaman, dan 
kepuasaan diri yang dirasakan selama mengerjakan pekerjaan tersebut? 

 

Pengukuran beban kerja kognitif dengan menggunakan NASA-TLX 
terdiri atas dua tahapan sebelum keseluruhan nilai beban kerja dapat 
dihitung. Tahap pertama, yaitu tahap pembobotan di mana enam skala harus 
dibandingkan satu sama lain (perbandingan berpasangan) dengan jumlah 
total 15 perbandingan.  

Tahap kedua dalam pengukuran beban kerja mental dengan NASA-
TLX, yaitu penilaian terhadap masing-masing dimensi. Hart dan Staveland 
(1998) menggunakan skala pada satu garis bantu untuk memudahkan 
responden memberikan penilaian (rating) pada masing-masing dimensi 
NASA-TLX yang dapat dikonversikan menjadi skala 0-10 atau 0-100. 

NASA-TLX yang banyak digunakan selama ini (yang disebut dengan 
weighted-TLX) memerlukan dua proses yaitu harus menilai dengan pasangan 
perbandingan dan penilaian. Byers dkk. (1989) telah mengusulkan indeks 
beban kerja mental yang bersifat mentah (raw TLX atau RTLX) yang tidak 
memerlukan perbandingan skala berpasangan. RTLX adalah rata-rata 
sederhana dari penilaian semua dimensi NASA-TLX. Byers dkk. (1989) 
menyatakan bahwa weighted-TLX dan RTLX memiliki kesamaan validitas dan 
sensitivitas. RTLX direkomendasikan sebagai alternatif yang lebih mudah 
dibandingkan dengan weighted-TLX. Penelitian yang dilakukan oleh Johnson 
dan Widyanti (2011) dan Widyanti dkk. (2013a dan 2013b) juga menunjukkan 
hasil yang sama sensitif antara weighted-NASA-TLX dan RTLX. 

Rating Scale Mental Effort (RSME) 

Rating Scale Mental Effort (RSME) dikembangkan oleh Zijlstra (1993) dan 
pertama kali dikembangkan untuk mengukur beban kerja kognitif pengemudi 
bus. Metode RSME merupakan metode pengukuran yang bersifat 
unidimensional. Metode unidimensional memiliki keunggulan dari sisi 
kepraktisan, di mana dengan satu langkah pemberian nilai, besarnya usaha 
mental subjektif sudah diperoleh. Kelemahan metode ini adalah rendahnya 
aspek diagnostik dalam menentukan sumber beban kerja kognitif. Penilaian 
RSME dilakukan dengan memberikan tanda pada skala garis dari 0 sampai 
dengan 150 cm.  
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RSME telah banyak digunakan di berbagai negara untuk mengukur 
beban kerja mental. Namun, sensitivitas RSME jika digunakan di negara 
berkembang, terutama di negara yang tidak berbahasa Inggris seperti di 
Indonesia, perlu dicermati, mengingat skala yang digunakan dalam RSME 
sulit dicari padanan katanya (misalnya antara kata “rather much effort” dan 
“moderate effort” yang memiliki arti yang hampir sama dalam bahasa 
Indonesia). 

Adaptasi RSME sebelum digunakan di Indonesia (Widyanti dkk, 2013). 
Adaptasi RSME ke versi Indonesia dilakukan oleh Widyanti dkk. Pertama kali 
dilakukan dengan metode translasi balik (back translation, Brislin & 
Baumgardner, 1971) yang disarankan oleh International Comission Test (ICT) 
terhadap label RSME dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.  

Beberapa deskripsi label yang memiliki arti hampir sama dalam 
bahasa Indonesia ternyata terkait dengan satu titik skala yang sama (yaitu 
great effort, considerable effort, rather much effort yang diartikan sebagai usaha 
yang dilakukan besar; dan moderate effort dan some effort yang diartikan usaha 
yang dilakukan cukup besar). Titik acuan yang dipilih oleh responden 
Indonesia juga berbeda dengan versi asli RSME sebagaimana dapat dilihat 
pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3  Perbedaan titik acuan RSME versi asli dengan versi Indonesia  

Deskripsi label 
 

Titik acuan pada RSME original Titik acuan (Standar Deviasi) 
pada RSME versi Indonesia 

Extreme effort  
Very great effort 
Great effort 
Considerable effort 
Rather much effort 
Moderate effort 
Some effort 
A little effort 
Almost no effort 
Absolutely no effort 

112 
102 
85 
71 
57 
- 
37 
25 
13 
2 

137 (18.6) 
115 (17.6) 
89 (17.6) 
- 
- 
52 (16.0) 
- 
34 (13.9) 
16 (8.3) 
1 (2.3) 

(sumber: Widyanti dan Pratama, 2022) 
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RSME versi Indonesia hasil adaptasi dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1  RSME hasil adaptasi versi Indonesia  
(Sumber: Widyanti dan Pratama, 2022) 

Saat ini, metode RSME banyak digunakan, baik dalam lingkup 
penelitian maupun di industri, mengingat kepraktisan RSME yang merupakan 
pengukuran beban kerja kognitif yang bersifat unidimensional sehingga 
mudah dipahami dan digunakan oleh semua pekerja bahkan pada level 
operator. 

5. HUMAN (COGNITIVE) ERROR 

Human error didefinisikan sebagai kesalahan manusia dalam melaksanakan 
suatu tindakan yang telah direncanakan, yang dapat mengakibatkan kerugian 
(Reason, 2000). Kesalahan manusia dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 
kesalahan aktif dan laten (Clarke dkk., 2008). Kesalahan aktif mengacu pada 
kesalahan yang berhubungan langsung dengan manusia. Sedangkan 



 

26 |  Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung 

kesalahan laten merujuk pada kegagalan yang mungkin berasal dari 
organisasi atau desain yang berkontribusi terhadap terjadinya kesalahan 
aktif, dan tidak berhubungan langsung dengan manusia.  

Sebagian besar human error disebabkan karena kesalahan atau 
kegagalan fungsi kognitif (cognitive error). Dalam melaksanakan aktivitas 
kognitif, terdapat tiga tahap umum yang akan dijumpai sesuai dengan model 
HIP, yaitu: 
- Perencanaan tujuan yang didasarkan pada stimuli 
- Penyimpanan informasi dalam memori 
- Eksekusi atau pelaksanaan 

Setiap tahap kognitif memiliki bentuk kesalahan yang berbeda, yaitu: 
1. Error  

Kesalahan yang terjadi pada tahap perencanaan, terutama jika rencana 
tidak sesuai untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

2. Violation  
Kesalahan yang terjadi pada tahap penyimpanan informasi dalam 
memori. 

3. Slip  
Kesalahan yang terjadi pada tahap eksekusi/respom, yaitu jika terjadi 
eksekusi yang salah dari tindakan yang sudah direncanakan dengan baik. 

Klasifikasi human error didasarkan pada tahapan kognitif berdasarkan 
pendekatan model skills–rules–knowledge (Rasmussen, 1982) dapat dilihat pada 
Tabel 5.1 dan Gambar 5.1. 

Tabel 5.1  Klasifikasi human error 

Level Error Cognitive stage Failure modes 

Pengetahuan 
(Knowledge) 

Mistakes Perencanaan (Planning) Failure of expertise, lack of 
expertise 

Aturan (Rules) Laspses Penyimpanan 
(Storage/memory) 

Failure of good rule 
application or knowledge 

Keahlian (Skill) Slips Tindakan (Execution) Failure of skill by inattention 
or overattention 
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Gambar 5.1  Klasifikasi human error 

Pemahaman mengenai human error dirasa sangat penting terutama 
dalam mencegah terjadinya error yang mungkin terjadi dalam suatu sistem. 
Error pada suatu elemen dalam sistem dapat mendorong atau mengakibatkan 
error dapat terjadi pada elemen sistem lainnya. Bila error dapat diidentifikasi 
dan diantisipasi dari awal, maka rantai antara error dan kecelakaan pun dapat 
diputuskan. Dalam berbagai sistem, kemampuan pemangku kepentingan 
dalam mengidentifikasi human error ini menjadi sangat penting dalam 
melakukan pengambilan keputusan, terlebih lagi pada sistem yang bersifat 
kompleks. 

Salah satu contoh penerapan metode klasifikasi human error adalah 
aplikasi metode Human Error Analysis and Clssification System (HFCAS) untuk 
mendeteksi kesalahan medis/medication error yang didasarkan pada swiss 
cheese model yang dapat dilihat pada Gambar 5.2. 

Organizational 
factors

Unsafe 
supervision

Precondition for 
unsafe acts

Unsafe acts

 

Gambar 5.2  Swiss cheese model 
Sumber: Reason (1990) 
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Berdasarkan Swiss cheese model, kecelakaan dapat terjadi jika di setiap 
lapisan terdapat celah atau lubang yang memungkinkan terjadinya 
kecelakaan tersebut, dengan kata lain, terdapat lubang di setiap lapisan, dan 
setiap lubang di lapisan tersebut terhubung dengan lubang lain di lapisan 
lainnya. 

Penjelasan untuk masing-masing lapisan Swiss cheese model adalah 
sebagai berikut:  
1. Unsafe Acts 

Unsafe Acts berfokus pada perilaku yang dilakukan oleh individu, di mana 
perilaku ini dapat terlihat.  

2. Precondition for Unsafe Acts 
Preconditions for Unsafe Acts meliputi faktor-faktor yang dapat memicu 
terjadinya unsafe acts.  

3. Unsafe Supervision 
Unsafe Supervision meliputi aspek pengawasan/pengarahan dari atasan 
yang dapat berpengaruh pada kondisi operator/pekerja.  

4. Organizational Influences 
Tingkatan ini dapat berkontribusi pada timbulnya kesalahan atau 
kegagalan pada lapisan-lapisan HFACS yang berada di bawahnya. 
Seringkali faktor-faktor yang ada pada lapisan ini justru paling sulit 
diidentifikasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Widyanti dan Reyhanisa (2021) 
menunjukkan pentingnya mitigasi error untuk mengurangi medication error 
dan metode HFACS dapat digunakan untuk tujuan tersebut sebagaimana 
dapat dilihat pada Gambar 5.3. Pada analisis medication error, setiap lapisan 
HFACS dapat dianalisis resiko dan faktor penyebabnya, sehingga mitigasi bisa 
direncanakan. 
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Gambar 5.3  Klasifikasi pada HFACS 
Sumber: (Shappell & Wiegmann, 2000; Widyanti & Pratama, 2022) 
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Aplikasi metode HFACS dalam mitigasi error dan luasnya penggunaan 
metode HFACS dalam mengurangi error secara umum mendorong 
pengembangan aplikasi HFACS dalam bentuk mobile application yang 
memudahkan penggunaan HFACS baik untuk kepentingan akademisi 
maupun di industri (Salma dkk, 2021). Dalam penelitian ini, interface disusun 
berdasarkan pada lapisan atau layer HFACS. Pengguna bisa langsung 
mengisikan poin-poin HFACS di mobile application, dan hasil analisis HFACS 
dapat langsung dilihat. 

6. APLIKASI ERGONOMI KOGNITIF SAAT INI 

Mengingat bahwa ergonomi kognitif, sesuai dengan tahapan 
perkembangannya, merupakan keilmuan ergonomi yang berkembang akhir-
akhir ini, tidak dapat dipungkiri bahwa ergonomi kognitif telah berkembang 
sedemikian rupa dan banyak ditemukan aplikasinya dalam banyak bidang di 
antaranya sebagai berikut: 

Aplikasi pada Sistem Manufaktur 

Penggunaan komputer dan meningkatnya teknologi informasi dan 
komunikasi dapat meningkatkan beban kognitif pekerja, misalnya karena 
meningkatnya jumlah sistem dan antarmuka/interface teknologi di tempat 
kerja yang menciptakan tuntutan kognitif baru pada karyawan. Selain itu, 
pekerja perlu mempelajari beberapa jenis aplikasi baru dan menggunakan 
sistem yang beragam.  

Peningkatan teknologi informasi juga mengarah pada sistem yang 
terotomatisasi, yang dapat dijumpai misalnya dalam sistem produksi dan 
manufaktur, salah satunya adalah pada penerapan lean manufacturing. Lean 
manufacturing yang identik dengan sistem produksi yang “ramping” 
mensyaratkan adanya penghematan atau efisiensi dalam semua hal, termasuk 
dari sisi waktu. 

Di samping keberhasilan yang ditunjukkan dalam peningkatan 
produktivitas, lean manufacturing juga berpotensi menimbulkan efek negatif 
di antaranya peningkatan beban kognitif. Penelitian yang dilakukan oleh 
Widyanti dan Larutama (2016) menunjukkan peningkatan beban kerja 
kognitif seiring dengan meningkatnya penerapan lean manufacturing di 
perusahaan yang memproduksi pesawat di Indonesia. Semakin tinggi tingkat 
penerapan lean manufacturing, maka semakin tinggi pula tuntutan kognitif 
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pekerja yang berakibat pada meningkatnya beban kerja kognitif pekerja. 
Tingkat otomasi yang semakin tinggi pada sistem dan industri manufaktur 
juga meningkatkan beban kerja kognitif secara umum. 

Aplikasi pada Perancangan Sistem Deteksi Dini 

Sistem deteksi dini (early warning system) digunakan untuk memberikan 
peringatan awal terhadap kemungkinan bencana yang terjadi. Pada dasarnya, 
sistem deteksi dini dirancang berdasarkan prinsip atensi dan awareness dalam 
signal detection theory (STD) sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 6.1. 
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Gambar 6.1  Signal Detection Theory (SDT)  
(sumber: Green & Swets, 1966) 

Dalam SDT digambarkan kondisi nyata dan respon yang diharapkan 
terhadap kondisi nyata tersebut. Terdapat empat kuadran hasil pemetaan 
tersebut yaitu hit, miss, false alarm, dan correct rejection. Hit adalah kondisi di 
mana terdapat sinyal dan respon positif terhadap sinyal yang ada. Miss adalah 
kondisi di mana terdapat sinyal, tapi respon yang diberikan negatif. 
Sementara false alarm adalah kondisi di mana tidak ada signal, tapi diberikan 
respon positif terhadap ketiadaan signal tersebut. Correct rejection adalah 
kondisi di mana signal dan response sama-sama negatif. 

Perancangan sistem deteksi dini tentu saja harus mempertimbangkan 
kondisi Hit (H) dan Correct Rejection (CR) di mana kondisi nyata memang 
menunjukkan kondisi tertentu, dan respon yang diberikan sesuai dengan 
kondisi yang ada. Diperlukan desain atau rancangan sistem deteksi dini yang 
sensitif terhadap kondisi yang ada, dan mudah mendapatkan atensi atau 
situation awareness yang cukup baik dari pengguna sistem yang dirancang 
tersebut. Contoh aplikasi dari SDT adalah perancangan dan pemilihan sistem 
peringatan perlintasan kereta api (railway crossing) di mana sistem terbaik 
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adalah yang memberikan kemungkinan Hit dan Correct Rejection yang paling 
optimal. 

Aplikasi pada Sistem Jasa 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, industri 4.0 telah menggeser 
aktivitas manusia sehingga banyak didominasi oleh aktivitas mental/kognitif. 
Salah satu penerapan ergonomi kognitif di industri jasa adalah dalam 
pengukuran beban kerja kognitif untuk perencanan sumber daya 
manusia/SDM. 

Perencanaan SDM yang didasarkan beban kerja untuk pekerjaan yang 
rutin dan berulang dapat dilakukan dengan metode waktu baku dengan 
menggunakan teknik jam henti, sementara untuk pekerjaan yang tidak 
berulang dan memerlukan waktu penyelesaian yang cukup panjang bisa 
dilakukan dengan metode sampling pekerjaan. 

Untuk pekerjaan atau aktivitas yang didominasi aktivitas kognitif, 
beban kerja diukur dan dievaluasi dengan menggunakan metode pengukuran 
kognitif. Aplikasi pengukuran beban kerja kognitif misalnya telah dilakukan 
pada satu lembaga penelitian terkait dengan perencanaan jumlah SDM yang 
akan direkrut dengan menggunakan metode subyektif dengan kuesioner 
NASA-TLX. Jika hasil beban kerja kognitif masih dalam level rendah atau 
sedang, maka untuk pekerjaan tersebut tidak perlu ditambahkan pekerja 
baru. Sebaliknya, jika beban kerja kognitif sudah tinggi, maka perlu 
dipertimbangkan untuk menambahkan pekerja baru pada unit kerja tersebut. 

Aplikasi pada sistem keselamatan transportasi 

Ergonomi kognitif mulai banyak diterapkan berkaitan dengan transportasi, 
terutama dalam upaya untuk mencegah terjadinya kesalahan (error) dan 
kecelakaan. Aspek kognitif yang pada akhirnya akan membentuk perilaku 
seseorang, merupakan hal yang banyak mendapatkan perhatian di bidang 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

Salah satu contoh penelitian berkaitan dengan penerapan ergonomi 
kognitif adalah pendekatan perilaku untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas. 
Penelitian yang dilakukan oleh Qaid dkk. (2022) memetakan intensi 
pengemudi untuk mematuhi aturan batas kecepatan mengemudi di jalan tol 
melalui pendekatan theory of planned behavior (TPB) dan Homel model (legal 
sanction dan non legal sanction). Model yang digunakan dalam penelitian ini 
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berisikan tujuh konstruksi dari TPB dan dua konstruksi dari Homel model 
dengan total 37 buah yang menyusun konstruk tersebut. Penelitian ini 
dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pengemudi jalan tol di 
Indonesia yang telah disalin secara digital melalui google form yang kemudian 
penyebarannya melalui media sosial. Hasil penyebaran kuesioner kemudian 
dianalisis dengan menggunakan metode Structural Equation Modelling (SEM)–
Partial Least Square (PLS).  

Hasil analisis menunjukkan bahwa intensi mematuhi aturan batas 
kecepatan mengemudi di jalan tol signifikan dipengaruhi langsung oleh 
affective norm, cognitive norm, dan non legal sanction yang mana konstruksi non 
legal sanction merupakan faktor terbesar yang memengaruhi intensi 
pengemudi untuk mematuhi aturan batas kecepatan mengemudi di jalan tol. 
Sementara itu, dalam penelitian ini konstruksi personal norm, PBC, dan legal 
sanction belum terbukti secara signifikan memengaruhi intensi pengemudi 
untuk mematuhi aturan batas kecepatan mengemudi di jalan tol. Sehingga 
dapat diperoleh kesimpulan bahwa variabel non legal sanction penting untuk 
meningkatkan intensi pengemudi untuk mematuhi aturan batas kecepatan 
mengemudi di jalan tol.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Anindya (2010) melakukan 
observasi terhadap perilaku penggunaan ponsel di Bandung Raya dan 
memodelkan faktor-faktor yang memengaruhi intensi untuk tidak 
menggunakan ponsel saat bermotor. Sebanyak 500 pengendara motor aktif 
Bandung, mengisi kuesioner mengenai data demografi, perilaku berkendara, 
dan pertanyaan terkait intensi untuk tidak menggunakan ponsel dalam 
bermotor. Perilaku berkendara diobservasi dengan menggunakan 
pendekatan Theory of Planned of Behavior (TPB) dan Health Belief model (HBM). 
HBM yang terdiri atas konstruksi persepsi terhadap manfaat (Perceived 
Benefit), persepsi terhadap hambatan (Perceived Barrier), persepsi terhadap 
keparahan (Perceived Severity), persepsi terhadap kerentanan (Perceived 
Susceptibility), serta isyarat untuk bertindak (Cues to Action). Skala likert 
digunakan dalam memberikan respon terhadap pertanyaan (1= sangat setuju, 
5= sangat tidak setuju). Data diolah menggunakan analisis statistik deskriptif 
dan Structural Equation Modeling (SEM). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi penggunaan ponsel 
pada responden penelitian adalah 75%. Data demografi yang berpengaruh 
signifikan terhadap penggunaan ponsel selama bersepeda motor adalah 
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umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan jumlah anak. Pekerjaan, 
jenis kelamin, dan pengalaman kecelakaan dan tilang cenderung tidak 
memengaruhi penggunaan ponsel selama bersepeda motor. Model perilaku 
menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi intensi untuk tidak 
menggunakan ponsel selama bersepeda motor adalah sikap (attitude), 
persepsi terhadap kontrol perilaku (perceived behavioral control), dan isyarat 
untuk bertindak (cues to action). 

Berdasarkan model TPB yang merupakan model dasar kognitif, dapat 
diprediksi intensi dan perilaku terkait dengan keselamatan trasnportasi, 
dalam hal ini perilaku berkendara di atas batas kecepatan, dan perilaku 
menggunakan telepon saat bermotor. Hasil penelitian dapat digunakan 
sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan transportasi. 

Pendekatan kognitif juga banyak diterapkan untuk mengurangi 
kecelakaan kerja yang terjadi di industri. Pendekatan teknis dalam 
mengurangi kecelakaan kerja misalnya perancangan dan rekayasa sistem 
kerja terbukti kurang optimal dalam menurunkan angka kecelakaan kerja. 
Oleh karena itulah, mulai dikenal pendekatan perilaku dalam keselamatan 
dan kesehatan kerja atau yang dikenal dengan behavioral based safety (BSS). 
BSS memiliki prinsip dasar bahwa perilaku keselamatan dapat diwujudkan 
jika aspek kognitif berupa pengetahuan, kesadaran, dan persepsi keselamatan 
bisa ditingkatkan. Penelitian yang dilakukan oleh Widyanti dkk. (2018) terkait 
perilaku keselamatan di perusahaan minyak nasional Indonesia 
menunjukkan hal tersebut. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ansori dkk 
(2022) juga menunjukkan pentingnya pendekatan perilaku pada aspek 
keselamatan dan kesehatan kerja di industri batik. 

Aplikasi pada Sistem Sosial 

Pendekatan kognitif dan perilaku juga diterapkan dalam mengubah 
kesadaran atau perilaku pada bidang yang lain, misalnya intervensi kognitif 
terhadap sebagian sampel masyarakat Indonesia telah berhasil mengubah 
kesadaran dan keinginan (intensi) untuk mengkonsumsi makanan pokok 
selain nasi (Widyanti dkk., 2014).  

Intervensi pertama dibuat dalam bentuk kampanye mengenai 
pentingya mengurangi nasi dari sisi ketahanan pangan dan kesehatan. 
Intervensi ini ditujukan untuk mengubah knowledge mengenai pentingnya 
mengurangi nasi. Kuesioner mengenai knowledge ini diberikan sebelum dan 
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sesudah intervensi (pre-questionnaire dan post-questionnaire). Terdapat 
perbedaan signifikan antara aspek kognitif mengenai efek negatif konsumsi 
nasi sebelum dan sesudah intervensi.  

Intervensi kedua ditujukkan untuk mengubah aspek afektif/intensi 
atau keinginan, melalui penyediaan (provisi) makanan pengganti nasi yang 
melibatkan beberapa keluarga, dengan melibatkan juru masak profesional. 
Terdapat perbedaan signifikan antara aspek kognitif dan afektif sebelum dan 
sesudah intervensi kedua ini. Perbedaan perilaku (aspek konatif) juga 
diobservasi dalam intervensi ini, dengan melihat perilaku sesudah program 
provisi makanan berakhir. Ternyata tanpa provisi makanan pengganti nasi, 
keluarga-keluarga tersebut beralih kembali ke nasi sebagai makanan pokok. 
Hal ini menunjukkan bahwa aspek konatif tidak berubah setelah adanya 
program provisi makanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa aspek kognitif 
dan afektif saja tidak cukup untuk mengubah perilaku untuk mengurangi 
konsumsi nasi. Diperlukan alternatif makanan selain nasi yang tersedia 
secara luas dengan ragam olahan yang variatif. 

7. KOGNITIF DI MASA DEPAN 

Di era industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan teknologi informasi dan 
komunikasi, internet of things, dan cloud technology ditambah dengan kondisi 
pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020, selain telah merubah perilaku 
sehari-hari, juga merubah aktivitas di dunia kerja dengan ketergantungan 
yang sangat tinggi terhadap penggunaan teknologi tersebut. Hal ini 
menyebabkan aktivitas dan beban kognitif yang tinggi pula. 

Terkait dengan meningkatnya beban kerja kognitif, berbagai masalah 
mulai muncul terutama berhubungan dengan aspek “memanusiakan 
manusia”. Terminologi Society 5.0 muncul sebagai implikasi dari hal ini. 
Definisi dari Society 5.0 adalah “A human-centered society that balances economic 
advancement with the resolution of social problems by a system that highly 
integrates cyberspace and physical space." 

Virtual Reality 

Dalam masyarakat 5.0, manusia dapat menikmati kehidupan berkualitas 
tinggi. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan teknologi canggih di 
berbagai industri dan kegiatan sosial dan mendorong inovasi untuk 
menciptakan nilai baru. Yang perlu digarisbawahi dari masyarakat 5.0 adalah 
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adanya integrasi antara ruang maya (virtual space) dan ruang fisik (physical 
space).  

Salah satu bentuk integrasi ruang maya dan ruang fisik adalah 
penggunaan Virtual Reality (VR) yang memberikan gambaran lingkungan 
secara maya/virtual dengan tujuan mereplikasi lingkungan nyata dan 
memberikan pengalaman yang bervariasi tanpa harus berhadapan langsung 
dengan dunia nyata (Chryssolouris dkk., 2000). Penggunaan VR semakin 
meluas salah satunya dengan adanya teknologi VR headset dengan harga yang 
relatif terjangkau (Statista, 2016; Steed & Julier, 2013).  

Teknologi VR banyak digunakan untuk aktivitas permainan (games). 
Namun di beberapa negara maju. VR digunakan untuk keperluan yang lebih 
luas, misalnya untuk pelatihan operator di industri, pendidikan, dan 
kesehatan. Namun penggunakan VR menunjukkan dampak negatif 
sebagaimana yang ditemukan dalam penggunaan simulator, yaitu rasa tidak 
nyaman dan gangguan fisik dan mental selama penggunaan simulator atau 
VR, yang disebut dengan VR sickness. Keluhan ini di antaranya disebabkan 
oleh beban kerja kognitif (Widyanti dan Hafidzah, 2021). Menurut Widyanti 
dan Hafidzah, penggunaan VR tidak dapat dihindari, mengingat saat ini sudah 
memasuki era Industri 4.0, misalnya untuk simulasi desain produk baru, 
simulator bedah di bidang kesehatan, dan simulator perang di bidang militer. 
Namun VR memberikan dampak negatif kepada penggunanya, salah satunya 
adalah munculnya sickness.  

Menurut penelitian sebelumnya, sickness yang dirasakan saat 
penggunaan VR (VR sickness) dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya 
interaksi berjalan, pengalaman bermain game, jenis kelamin, suara, tingkat 
kesulitan game, dan umur. Salah satu faktor yang mungkin memengaruhi 
sickness adalah kepribadian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
menganalisis pengaruh kepribadian, suara, dan tingkat kesulitan game 
terhadap VR sickness. 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Institut Teknologi 
Bandung sebanyak 60 orang yang mewakili enam kepribadian yang berbeda. 
Alat ukur kepribadian dilakukan dengan HEXACO-PI-R versi 60 pertanyaan. 
Respoden diminta untuk memainkan game sebanyak 4 kali masing-masing 
selama 10 menit, serta diselangi dengan istirahat masing-masing selama 10 
menit. Pengukuran VR sickness dilakukan dengan simulator sickness 
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questionnaire yang terdiri atas 3 dimensi, yaitu nausea, oculomotor, dan 
disorientation. Data diolah dengan ANOVA repeated measure. 

Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan signifikan 
antara VR sickness berdasarkan suara, tidak terdapat perbedaan signifikan 
antara VR sickness berdasarkan tingkat kesulitan tidak terdapat perbedaan 
signifikan antara VR sickness berdasarkan kepribadian, dan terdapat 
perbedaan signifikan antara VR sickness berdasarkan interaksi kepribadian 
dan tingkat kesulitan, yaitu pada kelompok kepribadian eXtraversion. Dengan 
semakin meningkatnya penggunaan VR di berbagai bidang, upaya minimasi 
VR sickness harus terus dilakukan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ali (2023) terkait penggunaan VR untuk 
kegiatan pariwisata menunjukkan hasil yang menarik. Pandemi COVID-19 
menyebabkan terbatasnya akses kunjungan pariwisata untuk meminimasi 
penyebaran virus SARS-CoV2. Oleh karena itu, pariwisata virtual dapat 
dijadikan sebagai alternatif untuk melakukan pariwisata. Salah satu media 
yang dapat digunakan untuk menikmati pariwisata virtual adalah teknologi 
Virtual Reality (VR). VR memiliki potensi tinggi untuk menjadi alternatif 
pariwisata asli karena fiturnya yang dapat membuat penggunanya berada di 
lingkungan yang berbeda dengan lingkungan riilnya. Hal ini juga berpotensi 
meningkatkan intensi pengguna VR untuk mengunjungi destinasi wisata 
secara langsung. Akan tetapi, penggunaan VR yang berlebihan juga dapat 
menimbulkan dampak negatif seperti membuat penggunanya lelah dan 
merasakan mual atau pusing.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fitur imersif VR 
terhadap sensasi kehadiran, beban kerja mental, dan intensi untuk 
mengunjungi destinasi wisata secara langsung. Penelitian ini dilakukan 
dengan metode eksperimen dengan partisipan sebanyak 24 orang dengan 
menggunakan alat ukur MEC-Spatial Presence Questionnaire (MEC-SPQ) untuk 
mengukur sensasi kehadiran, NASA-Task Load Index (NASA-TLX) untuk 
mengukur beban kerja mental, dan kuesioner intensi untuk mengukur intensi 
untuk mengunjungi destinasi wisata secara langsung. Partisipan diminta 
untuk melakukan pariwisata virtual dengan menggunakan VR. Pengolahan 
data dilakukan dengan menggunakan paired t-test dengan membandingkan 
hasil dari dua alat VR yang digunakan, yaitu VR Head-Mounted Display (HMD) 
dan VR Desktop. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa VR HMD memberikan sensasi 
kehadiran serta beban kerja mental yang lebih besar dibandingkan dengan VR 
Desktop. Selain itu, VR HMD memberikan intensi pengguna untuk 
mengunjungi destinasi wisata secara langsung yang sama dengan VR Desktop. 

Usability Engineering 

Di era Industri 4.0, penggunaan internet yang menjadi bagian penting dalam 
kehidupan sehari-hari mendorong munculnya aplikasi berbasis internet yang 
bersifat mobile (mobile application). Perkembangan mobile application 
memunculkan isu baru terkait dengan kemudahan penggunaan (usability) 
dari aplikasi tersebut.  

Usability didefinisikan oleh International Organization for 
Standardization (ISO) 9241-11 sebagai berikut “The effectiveness, efficiency 
and satisfaction with which specified users achieve specified goals in 
particular environments.” (www.iso.org). Efektivitas mengacu pada 
tercapainya tujuan dari penggunaan produk atau sistem. Efisiensi berfokus 
pada penggunaan sumber daya baik berupa waktu maupun usaha, dalam 
menggunakan sistem atau teknologi. Sementara satisfaction terkait dengan 
tingkat kepuasan subyektif pengguna dalam pemanfaatan sistem atau 
teknologi. 

Menurut Nielsen (1993) usability dapat diukur dalam 5 komponen 

kualitas, yaitu sebagai berikut. 

- Learnability 
Menunjukkan seberapa mudah sistem dipelajari oleh pengguna sehingga 
pengguna dapat menyelesaikan pekerjaan yang pertama dilakukan 
dengan cepat. 

- Efficiency 
Menunjukkan seberapa cepat pengguna untuk menyelesaikan pekerjaan 
setelah mempelajari sistem. 

- Memorability 
Menunjukkan seberapa mudah pengguna mempelajari kembali sistem 
setelah tidak menggunakannya dalam periode tertentu. 

- Errors 
Menunjukkan seberapa banyak error yang dapat dibuat oleh pengguna 
pada sistem. 
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- Satisfaction 
Menunjukkan bagaimana desain sistem dapat memuaskan pengguna. 

Untuk mendapatkan aspek usability yang baik, sangatlah penting 
untuk mempertimbangkan kognitif. Hal ini dikarenakan pertimbangan 
kognitif dalam perancangan sistem atau produk akan memastikan bahwa 
sumber daya kognitif dalam pemrosesan informasi akan efisien. 

Keterkaitan antara kognitif dan usability mulai banyak diteliti. Salah 
satu penelitian yang dilakukan oleh Kushniruk dan Patel (2004) 
menggambarkan proses evaluasi health care information system yang efektif 
dibutuhkan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 
Ergonomi kognitif juga digunakan dalam merancang proses pengambilan 
keputusan dan menyediakan informasi terkait alasan kenapa keputusan 
diambil, karena aktivitas di health care cenderung banyak dan kompleks.  

Evaluasi usability dilakukan dengan membuat antarmuka (interface) 
untuk membantu proses pengambilan keputusan untuk mendapatkan 
feedback antara desainer sistem dan pengguna. Van der Veer (2008) 
menjelaskan bahwa interface adalah interaksi timbal balik antara manusia 
dengan teknologi yang bertujuan untuk mempermudah manusia dalam 
mengoperasikan dan menggunakan teknologi.  

Sebagai contoh pada sebuah website, berdasarkan hasil studi yang 
dilakukan Forrester Research, dinyatakan bahwa sekitar 50% dari potential sales 
hilang karena pengguna tidak bisa menemukan informasi dan 40% dari 
pengguna tidak kembali lagi mengunjungi website karena pengalaman buruk 
ketika pertama kali mengunjungi website tersebut. Selain itu, Landauer (1995) 
menyatakan sebagian besar total biaya pengembangan perangkat lunak 
digunakan untuk perawatan karena permasalahan interaksi pengguna 
dengan sistem dan bukan permasalahan teknis. Situasi tersebut di atas 
menggambarkan pentingnya analisis usability untuk mempertegas kebutuhan 
terhadap pengembangan website, sebelum, pada saat, dan sesudah proses 
pengembangan perangkat lunak. 

Penelitian mengenai usability sebagai upaya untuk meningkatkan 
penggunaan produk maupun sistem telah banyak dilakukan, diman asebagian 
besar memang merupakan kebutuhaan dari industri tersebut. Penelitian-
penelitian tersebut antara lain evaluasi usability untuk teknologi finansial 
(Makarim, 2021), aplikasi untuk belajar (Putra, 2022). 



 

40 |  Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung 

Acceptance 

Salah satu isu yang terkait dengan usability adalah acceptance. Acceptance dapat 
diartikan sebagai bagaimana suatu sistem diterima oleh penggunanya. Dillon 
(2001) mendefinisikan user acceptance sebagai kesediaan kelompok pengguna 
untuk menggunakan teknologi informasi tertentu dalam mengerjakan tugas 
yang dapat diakomodasi dengan teknologi informasi tersebut. Menurut 
Nielsen (1993), usability adalah salah satu aspek yang mempengaruhi tingkat 
acceptance dari pengguna. Nielsen membagi acceptability menjadi practical dan 
social acceptability. Practical acceptability mencakup beberapa faktor seperti 
kegunaan (usefulness), biaya (cost), kompabilitas (compability), dan kehandalan 
(reliability). Aspek usability termasuk dari faktor practical.  

Salah satu tools yang dapat digunakan untuk melakukan pengecekan 
tingkat acceptance adalah dengan Technology Acceptance Model (TAM). Model 
TAM merupakan model yang dikembangkan oleh Davis (1989). Terdapat 2 
faktor yang memengaruhi penerimaan user, yaitu perceived usefulness dan 
perceived ease of use. Gambar 7.1 menunjukkan model TAM yang 
dikembangkan oleh Davis. 

 

Gambar 7.1  Model TAM  
(Sumber: Davis, 1989) 

Model yang diadaptasi dari Theory of Reasoned Action (TRA) ini 
mengungkapkan bahwa kegunaan yang dirasakan (perceived usefulness) dan 
kemudahan penggunaan yang dirasakan (perceived ease of use) menentukan 
sikap individu terhadap niat mereka untuk menggunakan suatu teknologi 
secara aktual.  

Model ini telah digunakan dalam berbagai penelitian untuk 
mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan teknologi baru 
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oleh individu (Mehrad & Mohammadi, 2016). Davis (1989) mendefinisikan 
variabel-variabel diatas sebagai berikut.  
- Perceived Usefulness (PU) 

Derajat seorang individu percaya bahwa menggunakan teknologi terkait 
dapat menaikan kinerja pekerjaannya.  

- Perceived Ease of Use (PEOU) 
Derajat seorang individu percaya bahwa menggunakan teknologi terkait 
dapat membebaskannya dari usaha.  

- Attitude toward use of system (A) 
Sikap seorang individu dalam menggunakan teknologi terkait.  

- Behavioral Intention to use (BI) 
Ukuran kekuatan niat seorang individu dalam menggunakan teknologi 
terkait.  

King dan He (2006) mengatakan bahwa TAM merupakan salah satu 
model yang paling banyak digunakan dalam literatur sistem informasi karena 
kemudahannya untuk dipahami dan digunakan. Model TAM sangat dapat 
diandalkan dan bisa digunakan dalam berbagai konteks. Walaupun begitu, 
model TAM tidak bisa dikatakan sempurna. Modifikasi terhadap model ini 
banyak dilakukan terutama dikarenakan karakteristik sistem yang berbeda-
beda.  

Satu hal penting dalam TAM ini adalah bahwa penerimaan teknologi 
didasarkan pada dua faktor penting, yaitu perceived usefulness dan perceived ease 
of use, di mana kedua faktor tersebut menekankan pada aspek perceived, yang 
artinya adalah berdasarkan apa yang dipersepsikan oleh pengguna. Hal ini 
menunjukkan krusial nya aspek persepsi yang merupakan salah satu kajian 
kognitif dalam keberhasilan penerimaan teknologi. 

TAM telah banyak digunakan pada banyak penelitian terkait 
penerimaan teknologi, mulai dari penerimaan teknologi untuk mobile payment 
(Cecilia, 2019), aplikasi daring kereta (Martondang, 2019), dan juga poin of sales 
(Hutasuhut, 2022). 

TAM juga digunakan untuk mengevaluasi penerimaan distracted-
driving reduction technology (DRT) di Indonesia (Sutantio, 2022). Indonesia 
adalah negara berkembang dengan angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi. 
Distraksi saat mengemudi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya 
kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Saat ini terdapat teknologi yang secara 
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khusus dirancang untuk mengurangi distraksi saat mengemudi, dikenal 
sebagai distracted-driving reduction technology (DRT). Penelitian ini bertujuan 
menginvestigasi prevalensi dan faktor-faktor yang memengaruhi intention to 
use DRT. 

Investigasi dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara daring 
kepada 418 pengemudi warga negara Indonesia. Kuesioner yang digunakan 
merupakan pengembangan technology acceptance model (TAM) yang terdiri 
atas gagasan dasar intention to use, perceived usefulness, perceived ease of use, dan 
gagasan tambahan trust in technology dan personal innovativeness. Jawaban 
responden berbentuk skala Likert. 

Hasil penelitian menunjukkan prevalensi DRT sebesar 88,52% dari 
responden. Jenis teknologi DRT yang paling banyak digunakan adalah 
Bluetooth-enabled audio systems. Faktor yang secara signifikan mempengaruhi 
intention to use DRT adalah subjective norm, perceived usefulness, perceived ease of 
use, dan personal innovativeness. Implikasi dari hasil penelitian ini didiskusikan 
sebagai basis untuk strategi intervensi distraksi saat mengemudi di Indonesia. 

Kendaraan Otonom (Autonomous Vehicle/AV) 

Kendaraan otonom/ autonomous vehicle (AV) adalah kendaraan yang mampu 
merasakan lingkungannya dan bergerak aman dengan sedikit atau tanpa 
keterlibatan manusia. AV memiliki keunggulan, yaitu terkait keselamatan, 
efisiensi dan pertimbangan lingkungan, aksesabilitas dan dukungan sosial, 
serta kebebasan dan kenyamanan. AV merupakan teknologi yang sedang 
gencar dikembangkan mengingat kelebihan yang ditawarkan. Sejak 2017, 
Indonesia sudah menerapkan konsep transportasi publik menggunakan AV, 
yaitu Kalayang Sky Train di Bandara Soekarno Hatta. Selain itu, dilakukan 
kolaborasi antara BPPT dan Kementerian Perhubungan dalam 
mengembangkan AV untuk Ibu Kota baru.  

Dalam menerapkan sebuah teknologi baru, perlu adanya kajian untuk 
mengetahui AV tersebut, ekosistem seperti apa yang harus disiapkan agar AV 
tersebut dapat beroperasi dan bermanfaat sebagaimana yang diharapkan. 
Untuk mendukung keberhasilan penerapan AV di Indonesia, perlu dievaluasi 
penerimaan AV, baik oleh pengguna AV maupun oleh pengguna jalan yang 
lain di luar pengguna AV. Dengan diketahuinya penerimaan dan perilaku 
pengguna AV, dapat ditentukan kebijakan terkait teknologi AV di Indonesia.  
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Otonomi dalam AV dikategorikan dalam enam tingkatan, menurut 

sistem yang dikembangkan oleh Society of Automotive Engineers (SAE 

International, 2021) sebagai berikut: 

- Level 0 (tidak ada teknologi otonom [no automation]) 
Sebagian besar kendaraan di jalan saat ini merupakan kendaraan Level 0: 
artinya kendaraan dikendalikan secara manual.  

- Level 1 (terdapat bantuan pengemudi)  
Ini adalah tingkat teknologi otonom terendah, seperti penambahan fitur 
driving assistance.  

- Level 2 (teknologi kendaraan otonom sebagian)  
Pada level 2, dikatakan sebagai teknologi tingkat lanjut namun hanya 
sebagian saja. Di Level 2, teknologi otonom belum dapat melaju sendiri. 
Pengemudi masih duduk di kursinya dan dapat mengendalikan mobil 
kapan saja.  

- Level 3 (teknologi kendaraan otonom bersyarat)  
Kendaraan Level 3 ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi 
lingkungan sekitar. Kendaraan mampu membuat keputusan berdasarkan 
informasi, seperti mempercepat kendaraan saat melaju.  

- Level 4 (teknologi otonom tingkat lanjut)  
Kendaraan Level 4 dapat melakukan intervensi ketika terjadi masalah atau 
kegagalan sistem, sehingga kendaraan tidak memerlukan interaksi 
pengemudi dalam sebagian besar keadaan. Namun, pengemudi masih 
memiliki opsi untuk mengontrol kendaraan secara manual. Kendaraan 
Level 4 dapat beroperasi dalam mode self-driving.  

- Level 5 (teknologi kendaraan otonom penuh)  
Kendaraan level 5 tidak membutuhkan sama sekali perhatian pengemudi. 
Kendaraan Level 5 bahkan tidak memiliki kemudi atau pedal akselerasi 
dan pengereman.  

AV menjadi isu penting tidak hanya di dunia, tapi juga di Indonesia. 
Hal ini didasarkan pada rencana pemerintah Indonesia terkait dengan ibu 
kota negara baru (IKN) di mana direncanakan bahwa fasilitas transportasi 
umum di IKN akan diarahkan ke AV.  

Penelitian yang sedang dilakukan oleh Widyanti dkk. (2022) berfokus 
pada rencana penggunaan AV di IKN. Pada tahap awal dilakukan survei di 
beberapa kota besar dengan melibatkan sekian ratus responden dari kota 
yang berbeda. Fokus survei adalah pada penerimaan (acceptance) dari 
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masyarakat Indonesia terhadap rencana penggunaan AV di Indonesia 
khususnya di IKN. Kuesioner survei disusun berdasarkan model penerimaan 
Technology Acceptance Model (TAM). 

Selain survei, dalam penelitian tersebut juga dikembangkan simulator 
berbasis Virtual Reality (VR) untuk menyimulasikan berbagai kondisi terkait 
dengan AV, terutama untuk individu yang mengoperasikan atau berada di 
dalam AV sebagai penumpang. Pada AV level 2-5, aspek beban kerja kognitif 
dalam pengoperasian AV menjadi isu penting yang harus dikaji lebih jauh, 
terutama pada kondisi yang mewajibkan terjadinya pergantian dari AV ke 
sistem manual (switch) pada kondisi darurat.  

Tidak hanya terkait dengan operator dan atau penumpang AV, isu lain 
adalah terkait dengan faktor penerimaan (acceptance) dan kepercayaan (trust) 
dari individu di luar AV. Pertanyaan penelitian yang muncul adalah apakah 
individu di luar AV akan merasa aman dan nyaman ketika berkendara 
bersama AV di jalan raya, demikian juga apakah pejalan kaki misalnya merasa 
aman dan nyaman ketika menyeberang jalan dengan mengetahui bahwa 
kendaraan yang melintas adalah AV. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian dan pengembangan AV tidak 
hanya berfokus pada teknologi AV pada setiap level AV yang ada. Penelitian 
dan pengembangan AV juga berfokus pada aspek manusia sebagai pengguna 
utama AV, baik dari sisi penerimaan terhadap AV, kepercayaan terhadap AV, 
dan juga aspek beban kognitif dalam pengoperasian dan saat mengendarai 
AV. 

Cognitive Aging 

Permasalahan mengenai perubahan demografi, yaitu permasalahan 
berkaitan dengan penduduk usia lanjut/ lansia dan aspek penuaan (aging) 
dihadapi baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Lansia 
mengalami penurunan kondisi dan kemampuan secara fisik dan nonfisik. 
Penelitian banyak dilakukan berkaitan dengan usia lanjut dan efek penuaan, 
dengan tujuan akhir untuk memaksimalkan kemampuan lansia dan menjaga 
agar kualitas hidup lansia dapat terjaga. Sebagai contoh, penelitian mengenai 
aging di negara maju berfokus pada usaha untuk menghambat laju penurunan 
kemampuan kognitif pada lansia, misalnya dengan “senam otak” dan 
beberapa jenis permainan untuk stimulasi otak.  
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Pendekatan kognitif juga digunakan dalam mengoptimalkan kinerja 
dan keselamatan lanjut usia. Misalnya aktivitas bahkan kecelakaan yang 
dialami lansia di rumah (misalnya lansia yang jatuh) dapat dianalisis apa yang 
terjadi pada otak ketika kejadian tersebut berlangsung. 

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dkk. (t.t) berangkat dari 
suatu kenyataan bahwa di industri terdapat kebutuhan untuk 
memperkerjakan kembali para pegawai yang baru saja pensiun di usia 50an. 
Hal ini dilakukan dengan pertimbangan karena kompetensi pekerja yang 
memasuki usia pensiun tersebut masih diperlukan, terutama untuk proses 
belajar bagi juniornya dalam konteks knowledge management di perusahaan. 
Berdasarkan fenomena ini, dilakukan penelitian untuk mengevaluasi 
kemampuan kognitif lansia yang memasuki masa pensiun. Survei dilakukan 
terhadap partisipan di industri telekomunikasi, dengan menggunakan alat 
ukur kognitif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan 
kemampuan kognitif pekerja yang memasuki usia pensiun, terutama pada 
aspek memori, namun penurunannya tidak signifikan dibandingkan dengan 
pekerja di industri yang sama di usia produktif 30-an. Meskipun masih 
diperlukan studi lebih lanjut dalam bentuk eksperimen untuk analisis lebih 
lanjut mengenai hasil awal ini, hasil awal penelitian memberikan informasi 
awal mengenai cognitive aging di usia awal pensiun, dengan kemungkinan 
mempekerjakan kembali para pegawai yang memasuki usia pensiun dengan 
pertimbangan penurunan kemampuan kognitif yang tidak signifikan 
dibanding pekerja usia produktif.  

Isu cognitive aging tidak saja relevan di industri, melainkan juga di 
institusi pendidikan. Misalnya dengan fenomena guru besar emeritus untuk 
guru besar yang memasuki masa pensiun di usia 70 tahun, dan diharapkan 
masih dapat berkontribusi dan berkarya di tridarma perguruan tinggi yang 
meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 
Penelitian di masa mendatang baik dilakukan untuk menganalisis 
kemampuan kognitif guru besar emeritus dibandingkan di masa usia 
produktif, yang mungkin tidak mengalami penurunan signifikan pada 
beberapa aspek kognitif. 

Tidak hanya untuk guru besar, pendekatan cognitive aging bisa juga 
diterapkan untuk evaluasi masa pensiun tenaga pendidik yang lain misalnya 
guru di level sekolah dasar atau menengah. Evaluasi yang sama bisa juga 
diterapkan untuk tenaga nonkependidikan.  
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8. PENUTUP 

Teknik industri dengan pandangan sistem, telah berkembang sedemikian 
rupa mengikuti kebutuhan di industri. Pengertian sistem berupa kumpulan 
elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, 
menekankan aspek manusia sebagai bagian paling penting dari sistem 
tersebut.  

Salah satu bidang keilmuan teknik industri yang menekankan 
pentingnya aspek manusia adalah ergonomi, yang berasal dari kata ergos yang 
berarti kerja dan nomos yang berarti aturan. Atau dengan kata lain, ergonomi 
berarti aturan kerja. Ergonomi mempelajari kelebihan dan keterbatasan 
manusia dari sisi fisik dan nonfisik, dan mengaplikasikan pemahaman 
tentang kelebihan dan kekurangan manusia ini dalam konsep perancangan 
produk maupun sistem secara umum. 

Ergonomi kognitif sebagai satu cabang keilmuan ergonomi yang 
menekankan pada aspek nonfisik/mental manusia. Ergonomi kognitif 
mempelajari kelebihan dan keterbatasan manusia dari sisi kognitif (meliputi 
input sensori, proses, dan respon berupa pengambilan keputusan atau 
pemecahan masalah) akan memegang peran yang semakin penting di Industri 
4.0 dan dalam perancangan produk/sistem. Terminologi Society 5.0 yang 
menekankan pada aspek manusia, menjadi salah satu bukti pentingnya aspek 
manusia dalam perancangan. 
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