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Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian (Lanjutan) 

 

3.2 Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan di PT. P & P Bangkinang Pekanbaru yang 

menjadi objek penelitian. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui gejala 

permasalahan yang ada. Adapun studi pendahuluan yang dilakukan yaitu: 

1. Melakukan wawancara kepada pekerja PT. P & P Bangkinang Pekanbaru 

2. Menyebarkan kuisioner Nordic Body Map (NBM).  

Dari studi pendahuluan yang dilakukan, diketahui bahwa permasalahan 

pada PT. P & P Bangkinang Pekanbaru, yaitu adanya keluhan-keluhan rasa sakit 

pada anggota tubuh yang dirasakan oleh pekerja setelah bekerja. Selain itu juga 

peneliti juga melakukan studi literatur dari berbagai sumber buku dan jurnal 

tentang ergonomis.  

 

3.3 Identifikasi Masalah 

Pada tahap ini setelah dilakukannya studi pendahuluan peneliti mulai 

mengidentifkasi masalah-masalah apa saja yang ada pada objek penelitian yang 

sedang dilakukan saat ini. 
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3.4  Menetapkan Tujuan 

 Dalam suatu penelitian perlu ditetapkan suatu tujuan yang jelas, nyata dan 

terukur. Tujuan penelitian merupakan hasil yang akan atau ingin dicapai oleh 

peneliti setelah laporan penelitian ini selesai. Adapun tujuan penelitian ini adalah 

mendesain ulang sistem kerja pengangkutan karet olahan yang ergonomis. 

 

3.5  Pengumpulan Data 

 Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data langsung dengan cara 

melakukan wawancara kepada pekerja alat angkut karet olahan ke penjemuran. 

Pengambilan data dilakukan dengan memberikan kuisioner Nordic body map 

kepada para pekerja pengangkutan karet olahan dan melakukan pengamatan / 

pengambilan gambar posisi tubuh pekerja. Pemberian kuisioner digunakan 

sebagai data awal yang digunakan untuk melihat permasalahan yang terjadi saat 

bekerja. Data kuisioner ini digunakan sebagai landasan dalam untuk dapat 

menganalisa posisi kerja. Serta mengumpulkan data jumlah yang diangkut, data 

antropometri dan waktu kegiatan yang bertujuan untuk melakukan perbaikan yang 

ergonomis. 

  

3.6  Pengolahan Data 

 Setelah data didapatkan, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan 

menggunakan metode OWAS dan perhitungan antropometri untuk perancangan 

seperti penjelasan berikut: 

1. Pengolahan data dengan metode OWAS yaitu peneliti menentukan postur 

tubuh yang akan dianalisa nantinya. Selanjutnya melakukan pemberian nilai 

atau proses coding setiap bagian bahu, pinggang, punggung, dan beban dari 

postur tubuh yang ditentukan. Kode yang didapat selanjutnya dimasukkan ke 

dalam tabel kategori tindakan kerja OWAS. 

2. Data Denyut Jantung Pekerja Sebelum dan Sesudah Bekerja adalah melakukan 

pengolahan data denyut jantung pekerja sebelum dan sesudah bekerja untuk 

mengetahui beban kerja yang diterima pekerja sesudah dan sebelum 

perancangan alat, karena denyut  jantung  merupakan  petunjuk  besar kecilnya 

beban  kerja. 
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3. Data waktu baku proses pengangkutan karet olahan sebelum dan sesudah 

perancangan yaitu melakukan pengolahan data waktu baku proses 

pengangkutan karet olahan sebelum dan sesudah perancangan. Adapun 

langkah-langkah dalam melakukan pengolahan datanya adalah sebagai 

berikut: 

a. Uji keseragaman data waktu proses pengangkutan karet olahan. Uji 

keseragaman data dapat dilakukan dengan menghitung BKA (batas kontrol 

atas) dan BKB (batas kontrol bawah). Apabila terdapat data yang keluar 

dari batas kontrol, maka data tersebut tidak digunakan dalam perhitungan. 

b. Uji kecukupan data waktu pengangkutan karet olahan. Uji kecukupan data 

ini digunakan untuk mengetahui cukup atau tidaknya data hasil 

pengamatan yang telah terkumpul. Jika N’≤ N maka data mencukupi. 

Sebaliknya, jika N’>N maka harus dilakukan pengamatan kembali sampai 

data tercukupi. 

c. Menentukan Performance Rating. 

Performance Rating bertujuan untuk menormalkan waktu kerja yang 

disebabkan oleh ketidakwajaran operator dalam bekerja. Metode yang 

digunakan untuk menentukan performance rating dalam penelitian ini 

adalah metode Westinghouse. 

d. Menetapkan Allowance. 

Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan faktor 

kelonggaran (allowance) seperti kebutuhan pribadi (personal need), 

menghilangkan rasa kelelahan (fatique), dan hambatan-hambatan yang tak 

terhindarkan (delay). 

e. Perhitungan Waktu Normal 

Melakukan perhitungan waktu normal untuk menentukan waktu 

penyelesaian pekerjaan yang diselesaikan oleh pekerja dalam kondisi 

wajar dan kemampuan rata-rata. 
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f. Perhitungan Waktu Baku. 

Perhitungan waktu baku bertujuan untuk menentukan waktu yang 

dibutuhkan secara wajar oleh pekerja normal untuk menyelesaikan 

pekerjaannya yang dikerjakan dalam sistem kerja terbaik saat itu. 

g. Perhitungan Output Standar.  

Menghitung Output standar untuk mengetahui jumlah produk yang 

dihasilkan dengan dasar dari perhitungan waktu baku. 

4. Pengolahan data dengan menggunakan metode antropometri adalah 

melakukan perhitungan data ukuran tubuh tertentu pada pekerja yang akan 

digunakan dalam perancangan kedalam uji kenormalan dan uji 

keseragaman.Selanjutnya melakukan perhitungan persentil untuk 

mendapatkan ukuran hasil rancangan yang akan dibuat. 

 

3.7 Perancangan Alat 

Setelah perhitungan dilakukan, maka dilakukan perancangan ulang alat 

angkut karet olahan yang ergonomis berdasarkan antropometri para pekerja yang 

sudah didapatkan sebelumnya. 

 

3.8 Pengujian Alat 

Pada tahap ini, alat yang telah dirancang kemudian dibawa ketempat 

penelitian untuk di uji, hal ini bertujuan untuk melihat perubahan cara kerja 

menjadi lebih nyaman dan ergonomis. 

 

3.9 Analisa Hasil 

Setelah perhitungan dilakukan, maka selanjutnya dilakukan analisa 

terhadap perhitungan yang telah didapatkan. Pada tahap ini bertujuan untuk 

menganalisa serta mengevaluasi dari perhitungan yang telah dilakukan maupun 

pada objek penelitian. 
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3.10 Kesimpulan dan Saran 

 Pada tahap ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan 

sebelumnya, dimana peneliti telah memperoleh kesimpulan serta memberikan 

saran bagi perusahaan tempat dilakukannya penelitian dan saran bagi peneliti 

sendiri untuk dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

 


