
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian atau tahap-tahap penelitian merupakan tahapan atau

langkah-lagkah yang akan dilalui dari awal hingga akhir penelitian. Metodologi

penelitian perlu ditentukan terlebih dahulu, agar di dalam mencari solusi untuk

memecahkan masalah lebih terarah dan mempermudah proses analisis. Pada

penelitian ini, tahap-tahap yang akan dilakukan adalah :

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian
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3.1 Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dibagi menjadi dua, yaitu studi literatur dan survey

pendahuluan atau survey lapangan. Survey lapangan dengan melakukan

pengamatan langsung ke lapangan, mengamati keadaan pekerja pembuatan beton

di CV. Rangga Beton dan wawancara terhadap pekerja serta menyebarkan

kuisioner Nordic Body Map. Studi literatur bertujuan untuk mendapatkan referensi

atau literatur yang mendukung pemecahan permasalahan yang ada. Teori-teori

yang diperoleh dapat digunakan sebagai rujukan oleh peneliti sehingga dapat

menyelesaikan laporan penelitian dan juga dapat mengimplementasikannya dalam

kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini literatur yang dibutuhkan adalah

semua referensi yang berhubungan dengan metode PATH (Posture, Activity,

Tools and Handing). Sumber pendukung dalam penelitian diambil dari buku dan

jurnal yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

3.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan tahap kelanjutan dalam penelitian ini

dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam kegiatan

pembuatan beton. Identifikasi masalah dilakukan untuk mendapatkan

permasalahan yang ada di dalam sebuah perusahaan, permasalahan ini kemudian

akan dipecahkan melalui penelitian yang dilakukan, sehingga diperoleh suatu

solusi yang optimal dan terselesaikan dengan baik. Berdasarkan pengamatan yang

telah dilakukan serta didasarkan atas teori yang didapat dari studi literatur,

pengidentifikasiaan dilakukan terhadap posisi atau postur kerja yang tidak sesuai

atau ergonomis saat melakukan kegiatan produksi dan pemindahan barang secara

manual serta penempatan posisi tempat penyimpanan yang kurang tepat serta

beban yang diangkat terlalu berat.

3.3 Perumusan Masalah

Perumusan masalah berfungsi sebagai pedoman, penentu arah atau fokus

dari suatu penelitian dengan tujuan untuk memperjelas masalah yang akan diteliti
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nantinya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana perbaikan

sistem kerja pada aktivitas pekerja CV. Rangga Beton dengan menggunakan

metode PATH (Posture, Activity, Tools and Handling).

3.4 Penetapan Tujuan

Penetapan tujuan penting dalam suatu penelitian, agar penelitian

mempunyai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai sehingga hasil dari penelitian

yang diharapkan dapat tercapai. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk

menilai paparan tingkat resiko ergonomi yang dialami pekerja dengan

menggunakan metode PATH (Posture, Activity, Tools and Handling) serta

memberi usulan perbaikan sistem sistem kerja untuk mengurangi resiko gangguan

muskuloskeletal pada operator

3.5 Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan penelitian yang ilmiah dan bisa dipertanggung

jawabkan, data merupakan hal yang penting, oleh sebab itu data yang

dikumpulkan harus rill dan bukan rekayasa. Dalam memperoleh informasi

berdasarkan sumber, dilakuan dengan berbagai metode yaitu:

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil dari observasi. Data primer adalah data yang

diambil langsung pada tempat penelitian.

a. Wawancara

Terkait dengan kondisi lapangan berdasarkan pekerja dan situasi-situasi

yang terkait di dalamnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berupa foto dan video diperlukan sebagai alat bantu analisa

c. Data postur

d. MMH

e. Berat beban

f. Durasi kegiatan

g. Aktivitas

h. Posisi membawa beban
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i. Ketinggian kerja

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang sudah

tersedia di CV tersebut. Data sekunder tersebut adalah jumlah pekerja, profil

perusahaan serta hierarki organisasi perusahaan.

3.6 Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, maka langkah berikutnya adalah mengolah data

dengan menggunakan metode yang sudah ditetapkan. Pada penelitian ini,

pengolahan dilakukan dengan menggunakan metode Posture, Activity, Tools and

Handling (PATH). Pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penilaian postur pekerja

Data postur tubuh yang telah diamati dimasukkan kedalam lembar kerja

PATH. Dimana pada aktivitas ini postur pekerja dibandingkan dengan postur

PATH dan berdasarkan lembar kerja PATH.

2. Penilaian tugas dan aktivitas

Merupakan tahapan mengidentifikasi jenis tugas dan aktivitas yang dilakukan

oleh pekerja yang telah ditentukan tadi.

3. Penilaian penggunaan material handling (MMH)

Pada tahap ini dilakukan proses identifikasi dari ada atau tidaknya

penggunaan atau aktivitas material handling yang dilakukan oleh pekerja

yang telah ditetapkan sebelumnya

4. Penilaian aktivitas penanganan

Pada tahapan ini proses pengidentifikasian akan lokasi dimana pekerjaan

dilakukan dalam kaitannya dengan tindakan pekerja (untuk kegiatan yang

telah ditentukan) sehingga diperoleh deskripsi penangganan yang dilakukan

oleh pekerja dalam menjalankan tugasnya.

3.7 Usulan Perbaikan

Setelah mengetahui tingkat resiko ergonomi berdasarkan metode PATH

maka selanjutnya dilakukan usulan perbaikan terhadap postur, aktivitas, MMH

dan penanganan yang memiliki resiko paling besar dengan menyarankan sistem
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kerja yang baik serta langkah-langkah perbaikan yang dilakukan agar resiko

ergonomi tersebut dapat diminimalisir.

3.8 Analisa

Analisa merupakan tahap dimana hasil data yang telah diolah dilakukan

pengkajian serta dianalisis dengan tujuan untuk memperoleh sebuah keputusan,

langkah apa yang harus diambil atau dengan kata lain mendapatkan solusi terbaik

dengan penilaian dan penentuan tingkat resiko ergonomi dengan menggunakan

metode Posture, Activity, Tools and Handling (PATH) .

3.9 Kesimpulan dan Saran

Setelah data diolah dan di analisa, langkah selanjutnya yaitu menarik

kesimpulan dari pengolahan data dan analisa tersebut. Kesimpulan ini merupakan

jawaban dari tujuan penelitian, apabila semua tujuan penelitian sudah terjawab

pada kesimpulan, berarti penelitian ini sudah benar. Setelah membuat kesimpulan,

kemudian diberikan saran-saran yang bertujuan sebagai masukan kepada pihak

perusahaan dan sebagai langkah perbaikan pada penelitian selanjutnya.


