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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Metodologi penelitian merupakan alur keseluruhan kegiatan yang 

dilaksanakan selama penelitian berlangsung dari awal proses penelitian sampai 

akhir penelitian, berikut merupakan alur pada penelitian ini: 

Mulai

 Studi Pendahuluan 

Observasi dan Wawancara 

 Studi Pustaka 

 Identifikasi Masalah Menentukan Masalah 

Penelitian 

 Rumusan Masalah 

 Pengumpulan Data

 1. Identifikasi Kebutuhan

 2. Data Antropometri

 3. Data Postur Kerja

 4. Waktu Proses

 5. Kueisoner NBM 

Pengolahan Data

 1. Antropometri 

     a. Menentukan Antropometri  

     b. Menentukan nilai Persentil

 2. Analisa Postur Kerja Sebelum Perancangan

    a. Penentuan Nilai Grup A

    b. Penentuan Nilai Gurp B

    c. Penentuan Nilai Akhir 

 3.Waktu Baku Sebelum Perancangan

    a. Uji Keseragaman

    b. Uji Kecukupan 

    c. Perhitungan Waktu Siklus (Ws)

    d. Perhitungan Waktu Normal (Wn)

    e. Perhitungan Waktu Baku (Wb)

 4. Nordic Body Map Sebelum Perancangan

Tujuan Penelitian

A B

 
Gambar 3.1 Flow Chart Penelitian 
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 Perancangan Alat 

 1. Menterjemahkan Kebutuhan Petani Secara  

     Teknis

 2. Identifikasi Spesifikasi Alat Rancangan 

 3. Pemilihan Desain Konsep Alat 

 4. Percobaan Alat

 Pengujian Hasil Rancangan

 1. Analisa Postur Kerja Stelah Perancangan

     a. Penentuan Nilai Grup A

     b. Penentuan Nilai Gurp B

     c. Penentuan Nilai Akhir 

 2. Waktu Baku Setelah Perancangan

     a. Uji Keseragaman

     b. Uji Kecukupan 

     c. Perhitungan Waktu Siklus (Ws)

     d. Perhitungan Waktu Normal (Wn)

     e. Perhitungan Waktu Baku (Wb)

 3. Nordic Body Map Setelah Perancangan

 Analisa 

 Kesimpulan dan Saran 

Selesai

A B

Rancangan 

Berhasil

Ya

Tidak

 
Gambar 3.1 Flow Chart Penelitian (Lanjutan) 

 

3.1 Studi Pendahuluan  

Langkah awal yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian ini 

adalah melakukan studi pendahuluan. Dimana studi pendahuluan  dilakukan di 

perkebunan nenas Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau yang 

menjadi objek penelitian. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh informasi-

informasi mengenai permasalahan yang ada. Adapun survei lapangan studi 

pendahuluan yang dilakukan yaitu:  
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1. Melakukan wawancara kepada petani nenas yang berada di Desa Kualu, 

Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau mengenai proses memanen 

atau pengambilan buah nenas. 

2. Untuk mengetahui keluhan derita sakit yang dialami petani dalam proses 

memanen nenas, maka perlu menyebarkan kuesioner pada para petani,  

kuesioner ini tentang keluhan rasa sakit pada anggota tubuh setelah selesai 

bekerja dengan menggunakan Nordic Body Map (NBM).  

 

3.2 Studi Pustaka  

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh informasi pendukung dan 

teori-teori yang berkaitan dalam pemecahan permasalahan yang ditemukan di 

perkebunan Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau yang 

menjadi objek penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan 

informasi-informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas akhir. Jenis 

literatur yang digunakan sebagai acuan yang mendukung teori antara lain buku-

buku dan karya ilmiah seperti jurnal-jurnal yang berhubungan dengan ergonomi, 

antropometri, analisa postur tubuh, pengukuran waktu kerja dan perancangan.  

 

3.3 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan penelitian pendahuluan diketahui bahwa permasalahan di 

perkebunan Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau adanya  

keluhan yang dirasakan oleh petani setelah bekerja seperti keluhan-keluhan rasa 

sakit pada anggota tubuh yang dirasakan oleh petani setelah bekerja. Penelitian 

pendahuluan yang telah dilakukan mengidentifikasi, bahwa penyebab dari 

permasalahan tersebut yaitu pada aktivitas petani memanen nenas dilakukan 

meggunakan alat pemotong dan pengangkut yang seadanya. 

 

3.4 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah bertujuan agar peneliti maupun pengguna hasil 

penelitian mempunyai persepsi yang sama terhadap penelitian yang dihasilkan. 

Rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan terjawab 

ketika penelitian selesai. Berdasarkan observasi yang dilakukan dan adanya 
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keluhan dari pekerja terhadap melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan kaidah  

yang ergonomi. 

 

3.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dari suatu 

penelitian. Oleh sebab itu, tujuan harus real dan terukur. Tujuan juga menjadi 

suatu tolak ukur untuk mengetahui apakah penelitian tersebut berhasil atau tidak. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari perumusan masalah di atas adalah untuk 

merancang alat bantu dalam memanen nenas yang ergonomi guna membantu 

memanen nenas lebih maksimal serta mengurangi resiko cedera pada saat 

aktivitas petani memanen nenas.  

 

3.6 Pengumpulan Data  

Setelah tujuan penelitian ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan merupakan data berupa 

fakta-fakta ataupun angka-angka. Adapun bebrapa pengumpulan data yang 

dikumpulkan sebagai berikut: 

1. Identifikasi Kebutuhan Petani Secara Teknis 

Tahap identifikasi kebutuhan ini petani diwawancari mengenaik kebutuhan 

alat yang mereka inginkan. Identifikasi kebutuhan petani secara teknis  

bertujuan untuk mengetahui kebutuhan alat seperti apa yang diharapkan 

petani sehingga alat yang akan dirancang berfungsi dengan optimal pada saat 

digunakan oleh petani. 

2. Data Antopometri 

Data antopometri menggunakan dimensi baku dari Antropometri Indonesia, 

dimana dimensi berada pada rentang umur mulai dari 35 tahun sampai 45 

tahun. 

3. Data Postur Kerja 

Data postur kerja didaptkan melalui rekaman postur tubuh petani pada saat 

melakukan pekerjaan memanen buah nenas.  
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4. Waktu Proses 

Waktu proses ini didapatkan dari pengamatan peneliti terhadap waktu yang 

diperlukan petani pada saat memetik buah nenas. 

5. Kuesioner Nordic Body Map  

Nordic Body Map (NBM) merupakan kueisoner yang ditanyakan oleh petani 

dengan wawancara untuk melihat tingkat keluhan rasa sakit yang diderita 

oleh petani pada saat bekerja ataupun setelah bekerja. Pengambilan sampel 

menggunakan pendapat Gay dan Diehl (1992) yang memberikan pendapat 

bahwa untuk penelitian deskriptif maka sampel minimumnya yaitu sebesar 

10% dari populasi. Jumlah petani Desa Kualu yang memiliki lahan 

perkebunan sebanyak 113 orang, 10% dari jumlah populasi tersebut sebesar 

11,3 dibulatkan menjadi 11 orang untuk banyaknya jumlah sampel diambil. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara Accidental Sampling. 

 

3.7 Pengolahan Data  

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka dilakukan pengolahan 

data sebagai berikut:  

1. Data Antropometri  

Data antropometri yang digunakan merupakan data bersumber dari 

Antropometri Indonesia, data pada Antropometri Indonesia ini merupakan 

data antropometri baku yang dapat dijadikan acuan terhadap populasi dari 

orang indonesia.
 

2. Evaluasi Postur Kerja dengan Menggunakan Rapid Upper Limb Assessment 

(RULA) Sebelum Perancangan 

Data berupa postur tubuh pada saat bekerja sebelum perancangan dengan 

menggunakan alat saat ini, hal yang harus dilakukan selanjutnya dalam 

pengolahan data dengan metode RULA. 

3. Data Waktu Baku Proses Memanen Nenas Sebelum Perancangan   

Data yang akan diolah merupakan data waktu dari waktu siklus, waktu norma 

dan waktu baku sebelum perancangan alat bantu. 
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4. Nordic Body Map Sebelum Perancangan 

Nordic Body Map (NBM) merupakan kueisoner untuk melihat tingkat 

keluhan rasa sakit yang diderita oleh petani pada saat bekerja ataupun setelah 

bekerja. 

 

3.8 Perancangan Alat  

Setelah mendapatkan data ukuran antropometri dimensi tubuh petani 

nenas, langkah selanjutnya yaitu melakukan perancangan sesuai dengan data-data 

antropometri tersebut serta berpedoman dengan kaidah ergonomi terdapat 

beberapa kegiatan dalam perancagan alat antara lain: 

1. Menterjemahkan Kebutuhan Petani Secara Teknis 

Menjelaskan faktor yang mempengaruhi keinginan dari responden terhadap 

alat yang akan dirancan nanti sehingga alat yang akan dirancang dapat 

memenuhi kebutuhan yang diinginkan 

2. Identifikasi Spesifikasi Alat Rancangan 

Identifikasi spesifikasi alat rancangan ini bertujuan untuk penentuan dimensi 

alat yang akan dirancang, sehingga dimensi yang digunakan dapat digunakan 

sebagai dimensi alat yang akan dirancang. Spesifikasi alat ini  juga bertujuan 

untuk mengetahui bahan yang digunakan dalam perancangan serta untuk 

mengetahui perkiraan biaya yang dikluarkan dari mulai bahan baku sampai 

upah untuk pekerja dalam perakitan alat 

3. Penentuan Desain Konsep Kerja Alat  

Setelah ukuran alat rancangan didapat dari hasil perhitungan data 

antropometri, maka selanjutnya dilakukan menentukan konsep kerja alat 

sehingga dapat mempermudah dalam pembuatan alat. Desain alat dibuat 

menggunakan Software Sketchup. Gambar ini selanjutnya akan dijadikan 

sebagai acuan dalam pembuatan alat.  

4. Percobaan alat 

Setelah alat siap dibuat selanjutnya alat diuji cobakan untuk melihat fungsi 

dari bagian bagian alat dapat berjalan normal. 
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3.9 Pengujian Hasil Perancangan  

Tahap selanjutnya adalah menguji hasil perancangan yang dilakukan pada 

aktivitas memanen nenas di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten 

Kampar Riau. Pada tahap pengujian hasil perancangan ini dilakukan sebagai tolak 

ukur  untuk mengetahui keberhasilan alat yang telah dirancang. Adapun tahapan 

untuk pengujian hasil rancangan dengan menggunkan beberpa metode sebagai 

berikut: 

1. Evaluasi Postur Kerja dengan Menggunakan Rapid Upper Limb Assessment 

(RULA) Setelah  Perancangan 

Setelah mendapatkan data berupa postur tubuh pada saat setelah perancangan, 

hal yang harus dilakukan selanjutnya dalam pengolahan data dengan metode 

RULA. 

2. Data Waktu Baku Proses Memanen Nenas Setelah Perancangan   

Data yang akan diolah merupakan data waktu dari waktu siklus, waktu 

normal dan waktu baku setelah perancangan alat bantu. 

3. Nordic Body Map Setelah Perancangan 

Nordic Body Map (NBM) merupakan kueisoner yang disebarkan setelah 

perancangan untuk melihat tingkat keluhan rasa sakit yang diderita oleh 

petani pada saat bekerja ataupun setelah bekerja. 

 

3.10 Analisa 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka selanjutnya kita 

dapat menganalisa lebih mendalam dari hasil pengolahan data. Analisa tersebut 

akan mengarahkan pada tujuan penelitian dan akan menjawab pertanyaan pada 

perumusan masalah. Analisa hasil data pada penelitian ini adalah tentang 

perancangan ulang alat bantu memanen nenas bagi petani  

 

3.11 Kesimpulan dan Saran 

Hasil akhir dari suatu penelitian adalah sebuah kesimpulan, yang akan 

menjelaskan secara ringkas hasil dari penelitian. Kesimpulan yang dibuat harus 

sesuai dengan tujuan, yang artinya tujuan dari sebuah penelitian dapat tergambar 

dan diukur dari kesimpulan yang diuraikan. Sedangkan saran merupakan masukan 
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masukan yang penulis berikan kepada petani nenas Desa Kualu, Kecamatan 

Tambang, Kabupaten Kampar Riau untuk memperbaiki sistem kerjanya. 

 


