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METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Metodologi penelitian merupakan uraian seluruh kegiatan yang 

dilaksanakan selama kegiatan penelitian berlangsung, agar metode dari peneliti 

dapat terarah. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada Gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 



III-2 

 

3.1  Studi  Pendahuluan 

studi pendahuluan merupakan sebuah Studi awal agar mengetahui 

informasi yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Hal ini agar 

penelitian yang dilakukan dapat diselesaikan dengan baik dan terarah serta dengan 

informasi-informasi yang relevan dan jelas. Dalam hal ini akan dilakukan 

penelitian untuk mengidentifikasi potensi keelakaan kerja serta memberikan 

upaya pengendalian terhadap potensi kecelakaan kerja di PT. Anshar Terang 

Crushindo. 

 

3.2  Studi Literatur 

Studi literatur berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan 

kecelakaan kerja. Studi literatur diperlukan agar permasalahan dapat terselesaikan. 

Dalam hal ini konsep-konsep studi literatur berasal dari buku, jurnal, karya ilmiah 

sehingga dapat dijadikan sebagai dasar teori dalam pemecahan permasalahan yang 

ada untuk mendukung teori-teori yang akan digunakan sebagai literature dalam 

penelitian yang akan dilakukan. 

 

3.3 Identifikasi Masalah 

 Setelah melakukan wawancara pada perusahaan tersebut dan didukung 

oleh teori-teori dan konsep yang relevan, maka akan dapat diketahui permasalahan 

yang terjadi pada perusahaan tersebut sehingga dapat mengindentifikasi 

permasalahan yang terjadi pada perusahaan yang selanjutnya akan dapat dapat 

dilakukan penelitian dengan masalah yang dialami oleh perusahaan tersebut. 

 

3.4  Perumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan serta didasarkan atas 

teori dari studi literatur maka didapatkan perumusan masalah yang akan 

dipecahkan. Perumusan masalah dilakukan untuk memperjelas tujuan dari 

penelitian yang dilakukan yaitu Bagaimana Evaluasi Implementasi keselamatan 

dan kesehatan kerja dengan Metode Hiract dan Traffic Light System di PT. 

Anshar Terang Crushindo (ATC). 
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3.5 Penetapan Tujuan 

Dalam sebuah penelitian, tentunya terdapat hasil yang ingin dicapai. 

Suksesnya penelitian dapat dilihat dari tujuan penelitian yang sebelumnya 

ditetapkan, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Oleh karena 

itu, penetapan tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam 

upaya menjawab segala permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti. 

 

3.6  Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data terdapat dua jenis data yang 

didapatkan yaitu data primer dan data sekunder.  

1. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang dipeoleh secara tidak 

langsung. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang 

tidak dipublikasikan yang kan mendukung dalam penelitian. Adapun data 

sekunder tersebut adalah profil perusahaan serta struktur organisasi 

perusahaan yang ada di PT. Anshar Terang Crushindo (ATC). 

2. Data Primer  

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. 

Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok, 

hasil observasi , kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data primer 

yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya yang 

diperlukan dalam pengolahan data. Adapun data primer dalam penelitian 

ini adalah data potensi keelakaan kerja tahun 2014-2016, data target 

produksi tahun 2014-2016, data potensi kecelakaan kerja pada proses 

penambangan batu andesit serta data potensi kecelakaan kerja pada proses 

pengolahan batu andesit.  

 

3.7  Pengolahan Data 

Setelah dilakukan pengumpulan data, tahapan selanjutnya ialah melakukan 

pengolahan data. Adapun data yang diolah dalam menyelesaikan persoalan 
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kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di PT. Anshar Terang Crushindo 

(ATC)adalah dengan menggunakan dua metode yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Hirarct 

 a. Identifikasi Bahaya  

Menghitung nilai Likehood berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang 

kriteria tersebut dapat dilihat pada BAB II Tabel 2.2. 

 b.  Penilaian Resiko 

mengetahui nilai konsekuensi berdasarkan Tabel 2.3 pada BAB II, 

kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan matriks resiko 

sehingga didapatkan nilai potensi kecelakaan kerja yang bernilai 

ekstrim. 

2.  Metode Traffic Light System 

a. Menghitung Frequency Rate 

Perhitungan ini dilakukan untuk menghitung tingkat kekerapan 

kecelakaan kerja untuk setiap satu juta jam kerja orang dengan 

menggunakan Rumus 2.1. 

b. Menghitung Saverity Rate 

Perhitungan ini dilakukan untuk menghitung tingkat keparahan total 

hilangnya hari kerja untuk setiap satu juta jam kerja orang dengan 

menggunakan Rumus 2.2 

c. Pemetaan Kecelakaan Kerja 

Pemetaan dilakukan untuk mengatahui persentase keselamatan dan 

kesehatan kerja pada PT. Anshar Terang Crushindo. 

 

3.8  Analisa Data 

Setelah dilakukan pengolahan data, maka tahap selanjutnya adalah 

melakukan analisa data. Analisa dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data. 

Dalam hal ini akan dianalisa penyebab adanya kategori ekstrim berdasarkan hasil 

dari matriks diagram serta memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan nilai 

potensi kecelakaan kerja yang bernilai ekstrim pada proses penambangan di PT. 

Anshar Terang Crushindo. 
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3.9 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan berisikan pernyataan singkat tentang hasil analisa penelitian 

dan pembahasan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang 

telah dilakukan di PT. Anshar Terang Crushindo.. Sedangkan saran berisikan 

tentang rekomendasi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi di dalam penelitian ini. Saran yang tujukan harus bersifat membangun 

dan sesuai dengan topik yang dibahas sehingga dapat dijadikan masukan kepada 

pihak perusahaan agar selanjutnya untuk dapat lebih baik lagi. 

 


