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ABSTRAKSI 

Dalam sebuah perusahaan performansi kerja individu merupakan cermin 
performansi kerja perusahaan, sehingga semakin baik performansi kerja 
individu dalam perusahaan, semakin baik pula performansi kerja perusahaan. 
Peningkatan ekspektasi performansi perusahaan memicu peningkatan 
performansi kerja individu sehingga dapat menimbulkan stress bagi staff itu 
sendiri. Untuk mencegah timbulnya stress karena pekerjaan, maka 
keseimbangan beban kerja menjadi penting karena bertujuan agar distribusi 
beban pekerjaan pada tiap orang merata.  

Dengan menggunaan Metode NASA-TLX kita dapat menghitung beban 
kerja yang dialami oleh setiap staff sehingga kita dapat mengetahui beban 
kerja setiap bagian secara keseluruhan. Dalam implementasinya Metode 
NASA-TLX menggunakan kuesioner sebagai media pengumpulan datanya. 
Dari perhitungan didapat data bahwa setiap staff memiliki perbedaan beban 
kerja yang dialami setiap harinya. Perbedaan beban kerja perhari disebabkan 
perbedaan kondisi kerja yang dialami oleh setiap staffnya sehari-hari. Untuk 
mengurangi beban kerja yang dialami staff pada bagian yang mengalami 
kelebihan beban kerja dilakukan pendistribusian beban kerja berupa 
penambahan personil pada bagian yang mengalami kelebihan beban kerja. 
Dengan menggunakan metode Analisis Beban Kerja maka dapat diketahui 
perhitungan jumlah staff ideal untuk masing-masing bagian.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan di PT PLN (Persero) APJ Majalaya,  
pada perhitungan beban kerja didapatkan bahwa beban kerja staff yang paling 
besar dialami oleh staff Siti dan beban kerja terendah oleh staff Syaeful. 
Sedangkan untuk beban kerja per Bagian, beban kerja yang paling berat 
dialami oleh Bagian Teknologi Informasi dan terendah oleh Bagian 
Distribusi. Dari hasil perhitungan kebutuhan staff diperlukan penambahan 
jumlah staff pada beberapa Bagian yang memiliki beban kerja tinggi dengan 
jumlah staff yang hanya seorang yaitu pada Bagian Perencanaan Sisten dan 
Konstruksi, Bagian Pengendalian Anggaran dan Keuangan serta Bagian 
Sumber daya Manusia. Penambahan jumlah staff dilakukan dengan cara 
rekruitasi staff baru sebanyak 3 orang, yaitu 1 orang untuk Bagian 
Perencanaan Sistem dan Keuangan, 1 orang untuk Bagian Pengendalian 
Anggaran dan Keuangan serta 1 orang untuk Bagian SDM. Sehingga jumlah 
staff yang semula 12 orang bertambah menjadi 15 orang. 
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