
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Tahapan Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kerangka dari pemikiran mulai dari 

menetapkan suatu permasalahan, pengumpulan data, dan sampai penarikan 

kesimpulan. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Studi Pendahuluan 

Tujuan Penelitian

Rumusan Masalah

Identifikasi Masalah
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2.   Data Sekunder 
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Pengolahan Data
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2.   Pengendalian Teknis

· Eliminasi

· Subsitusi 
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4.   Fault Tree Analysis (FTA)    
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Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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Analisa 

Kesimpulan dan Saran

Selesai 

A

 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 

Pada metodologi penelitian atau tahap-tahap penelitian ini akan diuraikan  

yang dilalui dari awal sampai akhir. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

baik, diperlukan tahapan penelitian yang tepat dan jelas. Pada penelitian ini, 

tahap-tahap yang akan dilakukan adalah : 

 

3.2 Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui secara langsung 

informasi-informasi yang dibutuhkan dalam pengolahan data. Dalam langkah ini 

penulis menentukan topik yang menjadi permasalahan yaitu manajemen higiene 

perusahaan dan kesehatan kerja yang terjadi diruang lantai produksi industri 

meubel Sae Niki Group. Adapun metode yang dilakukan dalam studi pendahuluan 

ini adalah : 

 

3.2.1 Observasi 

Mengamati langsung tentang proses produksi serta melakukan wawancara 

dengan tenaga kerja industri meubel Sae Niki Group. Dari hasil pengamatan yang 

dilihat pada proses produksi dan kendala-kendala yang menggangu kesehatan 

kerja. 

 

3.2.2 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mengetahui informasi-informasi secara 

teoritis tentang pokok permasalahan dan teori-teori pendukung yang digunakan 
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sebagai dasar pemikiran untuk membahas permasalahan yang ada. Studi literatur 

yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan Higiene 

Perusahaan dan Kesehatan Kerja. 

 

3.3 Identifikasi Masalah 

Setelah melakukan observasi pada pendahuluan, maka peneliti harus 

mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di perusahaan sehingga masalah yang 

akan diteliti bisa fokus pada satu pokok permasalahan saja. Identifikasi masalah 

dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada proses produksi 

kemudian setelah mendapat permasalahan yang ingin diteliti penulis melakukan 

perumusan masalah yang berhubungan dengan identifikasi masalah dari hasil 

pengamatan. Adapun identifikasi masalah yang didapatkan yaitu adanya kondisi 

yang tidak aman bagi kesehatan tenaga kerja mengakibatkan terjadinya penurunan 

kesehatan dan produktivitas perusahaan. 

 

3.4 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah bertujuan untuk memperjelas tentang masalah yang 

akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini serta tidak melebar sehingga 

mempermudah pemecahan masalah demi tercapainya tujuan penelitian. Dari 

identifikasi masalah yang ada, maka didapatlah suatu permasalahan.  

 

3.5 Tujuan Penelitian 

Penetapan tujuan dalam suatu penelitian dilakukan supaya penelitian fokus 

pada tujuan yang didapat. Karena berhasil atau tidaknya suatu penelitian 

tergantung dari tujuan yang ingin dicapai, apakah penelitian sudah sesuai dengan 

yang diharapkan atau tidak. Dalam studi kasus di industri meubel Sae Niki Group  

tujuan yang ingin dicapai adalah menganalisa manajemen higiene pperusahaan 

dan kesehatan kerja untuk meminimalisir gangguan kesehatan kerja dan 

kecelakaan kerja. Tujuan penelitian itu sendiri diperoleh berdasarkan hasil 

tahapan identifikasi dan perumusan masalah penelitian yang dilakukan 

sebelumnya merupakan usaha untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian. 
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3.6 Pengumpulan Data 

Untuk menghasilkan penelitian yang ilmiah dan bisa dipertanggung 

jawabkan, data merupakan hal yang sangat signifikan dan krusial. Oleh sebab itu 

data yang dikumpulkan haruslah benar-benar riil dan bukan rekayasa.  

 

3.6.1 Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh dari instansi dengan cara wawancara 

dengan pekerja industri meubel Sae Niki Group dan observasi pengamatan secara 

langsung. Wawancara dengan pekerja industri meubel Sae Niki Group untuk 

mengetahui kondisi lingkungan kerja yang mempunyai pengaruh terhadap 

kesehatan tenaga kerja serta potensi bahaya yang ditimbulkan. Penelitian ini 

menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu: 

1. Metode wawancara (Interview) 

Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai pekerja dan karyawan 

industri meubel Sae Niki Group. Adapun isi wawancara yaitu tentang proses 

produksi dan kondisi lingkungan kerja. 

2. Metode Observasi 

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung apa yang 

diteliti sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam pengolahan ECFA dan 

FTA . 

 

3.6.2 Data Sekunder 

 Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang telah 

ada pada perusahaan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi profil 

perusahaan dan stasiun kerja. 

 

3.7 Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan metode-metode yang sudah ditetapkan. 

Pengolahan data berisi mengenai pengolahan data-data yang telah diperoleh dari 

hasil pengumpulan data untuk mendapatkan tujuan dari penelitian. Pengolahan 

data ini bertujuan agar data mentah yang diperoleh bisa dianalisa dan kemudian 
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memudahkan dalam mengambil kesimpulan atau menjawab permasalahan dari 

penelitian ini.  

 

3.7.1 Pengendalian Administratif 

Pengendalian secara administratif dapat dilakukan dengan memfokuskan 

pada sistem manajemen pemaparan. Langkah yang dilakukan dalam pengendalian 

secara administrasi adalah dengan mengatur rotasi kerja antara tempat-tempat 

yang mengganggu kesehatan kerja ke tempat yang lebih nyaman. Usaha ini dapat 

dilakukan dengan pemakaian APD pada tenaga kerja, jenis APD yang dapat 

digunakan antara lain alat pelindung mata dan muka, alat pelindung pernafasan, 

alat pelindung telinga dan alat pelindung tangan. 

 

3.7.2 Pengendalian Teknis 

Pengendalian ini bertujuan memisahkan bahaya dengan pekerja serta 

untuk mencegah terjadinya kesalahan manusia. Pengendalian ini dilakukan dalam 

suatu unit sistem mesin atau peralatan. Langkah ini dapat dilakukan dengan 

metode berikut: 

1. Eliminasi yaitu menghilangkan bahaya yang dilakukan pada proses 

pembuatan meubel. Contoh eliminasi bahaya yang dapat dilakukan antara lain  

bahaya jatuh, bahaya ergonomi, bahaya bising dan bahaya kimia. 

2. Subsitusi yang bertujuan untuk mengganti bahan, proses operasi, ataupun 

peralatan yang berbahaya menjadi tidak berbahaya. Contoh subsitusi yang 

bisa dilakukan antara lain mengurangi interaksi mesin-mesin yang berbahaya 

dengan pekerja dan menggunakan bahan kimia yang kurang berbahaya. 

 

3.7.3 Events and Causal Factor Analysis (ECFA) 

Menggunakan metode Events and Causal Factor Analysis ((ECFA) 

bertujuan untuk menyederhanakan dan menjaga keefektifan dari ECFA tanpa 

menghambat penggunaan dari metode ini dan berikut tahapan yang dilakukan : 

1. Mengumpulkan informasi factual mengenai kejadian yang berkaitan dengan 

kecelakaan kerja. 
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2. Pilih tingkatan yang sesuai dengan detail dan panjang urutan untuk grafik 

ECFA 

3. Buatlah ringkasan-ringkasan singkat bila perlu. Grafik kerja ECFA berisi 

detail sehingga bisa menjadi nilai terbesar dalam membentuk dan 

mengarahkan penyelidikan. 

 

3.7.4 Fault Tree Analysis FTA 

Pengolahan data selanjutnya adalah mencari penyebab-penyebab 

kecelakaan kerja dengan menggunakan metode Fault Tree Analysis (FTA) yang 

digunakan untuk mendeteksi adanya akar penyebab suatu masalah kesehatan kerja 

yang terjadi di meubel Sae Niki Group. Adapun langkah-langkahnya adalah: 

1. Mendefinisikan bahaya. 

2. Mempelajari sistem dengan cara mengetahui spesifikasi peralatan, lingkungan 

kerja dan prosedur operasi. 

3. Mengembangkan pohon kesalahan. 

 

3.8 Analisa  

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka selanjutnya kita 

dapat menganalisa lebih mendalam dari hasil pengolahan data tersebut. Analisa 

tersebut akan mengarahkan pada tujuan penelitian dan akan menjawab pertanyaan 

pada perumusan masalah. Analisa pada penelitian ini meliputi kendala-kendala 

yang menyebabkan terganggunya kesehatan tenaga kerja kemudian menganalisa 

penyebab kecelakaan kerja menggunakan metode FTA serta menganalisa potensi 

bahaya yang bisa menimbulkan resiko kecelakaan kerja menggunakan metode 

FTA sehingga nantinya dapat memberikan analisa usulan perbaikan higiene 

perusahaan dan kesehatan kerja. 

 

3.9 Kesimpulan dan Saran 

Setelah data diolah dan dianalisa, langkah selanjutnya yaitu menarik 

kesimpulan dari hasil pengolahan data dan analisa tersebut. Kesimpulan ini 

merupakan jawaban dari tujuan penelitian, apabila semua tujuan penelitian sudah 

terjawab pada kesimpulan, berarti penelitian ini sudah sesuai dengan penelitian. 
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Setelah membuat kesimpulan, Kemudian dibuat saran-saran yang bertujuan 

sebagai masukan kepada pihak perusahaan dan pihak-pihak yang membutuhkan. 


