
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

Metodologi penelitian merupakan cara atau prosedur yang berisi tahapan-

tahapan yang jelas yang disusun secara sistematis dalam proses penelitian. Tiap 

tahapan maupun bagian yang menentukan tahapan selanjutnya sehingga harus 

dilalui dengan teliti. 
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3.1 Studi Pendahuluan 

 Pada tahap ini dilakukan pengamatan pendahuluan sebagai tahapan untuk 

melihat serta mengidentifikasi bagian-bagian yang akan diteliti. Hal ini bertujuan 

untuk mempermudah peneliti dalam menemukan permasalahan yang ada pada 

saat melakukan penelitian. 

 

3.2 Studi Literatur 

 Pada tahap ini dibutuhkan berbagai literatur tentang permasalahan Hazard 

and Operability (HAZOP). Sumber-sumber literatur berasal dari jurnal, paper, 

dan buku panduan. Setiap permasalahan yang terdapat pada jurnal atau paper 

dijadikan sebagai gambaran awal untuk menentukan permasalahan pada penelitian 

ini. 

 

3.3 Identifikasi Masalah 

 Setelah observasi pendahuluan dilakukan, langkah selanjutnya adalah 

menetukan permasalahan yang signifikan terhadap aspek-aspek yang berkaitan 

dengan potensi bahaya (hazard) pada lingkungan kerja di perusahaan yang diteliti. 

 

3.4 Perumusan Masalah 

 Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan dijawab melalui 

pengolahan data. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam laporan Tugas Akhir ini yaitu, 

Analisis minimasi potensi bahaya dan resiko dengan menggunakan metode 

Hazard and Operability pada  UD. Aminah Stainless steel. 

 

3.5 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian sangat perlu ditetapkan dalam melakukan sebuah 

penelitian agar penelitian tersebut focus pada tujuan yang diinginkan. Pada 

penelitian ini, tujuan ditetapkan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan 
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dalam meminimasi protensi bahaya yang ada pada lantai produksi UD. Aminah 

Stainless steel. 

 

3.6  Batasan Masalah 

 Agar tujuan penelitian tidak lari dari permasalahan yang telah 

diidentifikasi, maka permasalahan yang ada dibatasi berdasarkan aspek-aspek 

yang ingin diperbaiki dan berdasarkan penyesuaian dengan kondisi lingkungan 

kerja di tempat penelitian. 

 

3.7 Pengumpulan Data 

 Data merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan penelitian. 

Data yang akan digunakan haruslah data yang akurat, karena ketidak akuratan 

data dapat menghasilkan informasi yang salah. Data yang digunakan pada 

penelitian ini merupakan pengumpulan data yang diambil adalah data primer dan 

data sekunder dari UD. Aminah Stainless steel, yaitu 

1. Data Primer yaitu data yang dihasilkan dari Hazard Identification 

berdasarkan pengamatan langsung pada lantai produksi UD. Aminah 

Stainless steel. 

2. Data Sekuder data yang diberikan oleh pihak perusahaan atau data yang 

tidak secara langsung didapat oleh peneliti. Adapun data sekunder yang 

diperoleh yakni Profil. UD. Aminah Stainless steel 

 

3.8 Pengolahan Data 

 Berisikan tentang pengolahan data dari data yang telah diperoleh dimana 

pengolahan ini bertujuan untuk menghasilkan suatu nilai atau gambaran yang bisa 

menjadi awal dalam menganalisa dan menyimpulkan hasil penelitian. Pengolahan 

data yang dilakukan pada penelitian Tugas Akhir saat ini yaitu sesuai dengan 

metode yang digunakan. Metode yang digunakan pada Penelitian Tugas Akhir ini 

adalah Metode HAZARD dan  Operability (HAZOP). 
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3.8.1 HAZARD dan  Operability (HAZOP). 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam metode HAZARD dan  

Operability (HAZOP) sebagai berikut. 

a.  mengklasifikasikan potensi bahaya yang ditemukan (sumber potensi 

bahaya dan frekuensi temuan potensi bahaya). 

b.  mendeskripsikan deviation atau penyimpangan yang terjadi selama proses 

operasi. 

c.  mendeskripsikan penyebab terjadinya (cause). 

d.  mendeskripsikan yang dapat ditimbulkan dari penyimpangan tersebut 

(consequences). 

e.  menentukan action atau tindakan sementara yang dapat dilakukan. 

f.  menilai risiko (risk asessment) yang timbul dengan mendefinisikan kriteria 

Likelihood dan Consequences (severity). Kriteria likelihood yang 

digunakan adalah frekuensi dimana dalam perhitungannya secara 

kuantitatif berdasarkan data perusahaan selama pada tahun 2013. Kriteria 

consequences (severity) yang digunakan adalah akibat yang akan diterima 

pekerja yang didefinisikan secara kualitatif dan mempertimbangkan hari 

kerja yang hilang. 

 

3.9 Analisa 

 Analisa merupakan uraian langkah-langkah perbaikan dari setiap data-data 

yang telah diperoleh pada penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan data yang 

telah dilakukan, analisis ini dilakukan untuk menyusun data dengan cara yang 

tepat sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca. Analisa yang 

dilakukan yaitu terhadap lantai produksi yang diidentifikasi. Kemudian 

menganalisa parameter yang sesuai dengan metode HAZOP. 

  

3.10 Kesimpulan dan Saran 

 Kesimpulan merupakan rangkuman atau inti dari suatu penelitian yang 

telah dilakukan yang harus sesuai dengan tujuan yang akan kita capai dan saran 

merupakan suatu masukan yang bersifat agar dapat menjadi yang lebih baik dalam 

penelitian ataupun Tugas Akhir selanjutnya. 


