
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Diagram Alir Penelitian 

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan sistematis, maka perlu 

dibuat tahapan-tahapan dari penelitian itu sendiri. Adapun tahapan dalam penelitian 

ini dapat dilihat dari Gambar 3.1: 

Mulai

Studi Pendahuluan

Rumusan Masalah

Pengumpulan Data

Data Primer :

1.Wawancara

   -Tahap – Tahap Proses Produksi

   - Kecelakaan kerja

 2 Survei Lapangan

   - kondisi Lingkungan Kerja

Data Sekunder :

1.Profil Perusahaan  

2 Data History Kecelakaan Tahun 2014 

    s/d 2016

Identifikasi Masalah

Studi Literatur

A

 
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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Pengolahan Data

1. Statistik Kecelakaan  Kerja

    - Frequency Rate

    - Saverity Rate 

2. Metode Why Because Analysis (WBA) 

3. Metode Technique of Operating Review (TOR)

4. Pengamatan Perilaku  Karyawan Terhadap Keselamatan dan 

    Kesehatan kerja

5 Standard Operating Procedure (SOP)

6 Memberikan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya  

   kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan berbentuk 

   display

Analisa Data

Kesimpulan dan Saran

Selesai

A

 
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian (Lanjutan) 

 

3.2 Studi Pendahuluan  

Penelitian pendahuluan merupakan sebuah penelitian awal agar mengetahui 

informasi yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan 

informasi yang didapatkan melalui hasil observasi dan data history kecelakaan 

kerja. Maka didapatkan permasalahan yang akan diteliti sehingga pembahasan 

dalam penelitian ini menjadi terarah. 
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3.3 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang ada 

pada lokasi penelitian sehingga masalah tersebut nantinya dapat dirumuskan 

dengan jelas. Adapun permasalahan yang diketahui dari hasil observasi di CV. 

Sispra Jaya Logam adalah masih banyaknya pekerja yang belum menggunakan alat 

pelindung diri (APD). 

   

3.4 Studi Literatur 

Studi literatur berisikan tentang teori - teori yang berhubungan dengan 

kecelakaan kerja. Kegunaan dari adanya studi literatur ini adalah untuk 

mendapatkan teori - teori yang berhubungan dengan penelitian yang sedang 

dilakuakan agar dapat memudahkan atau membantu mahasiswa dalam mengolah 

data. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Why Because 

Analysis, Metode Technique of Operating Review, Standard Operational 

Procedure, dan beserta teori - teori pendukung lainnya. 

 

3.5 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan serta didasarkan atas 

teori dari studi literatur maka didapatkan perumusan masalah yang akan 

dipecahkan. rumusan masalah dilakukan untuk memperjelas tujuan dari penelitian 

yang dilakukan di CV. Sispra Jaya Logam. 

 

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 primer adalah data yang yang berbentuk informasi yang diperoleh 

secara langsung pada CV. Sispra Jaya Logam. data primer didapatkan 

dengan cara observasi dan wawancara secara langsung di lantai produksi 

CV. Sispra Jaya Logam. 
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2. Data Sekunder  

Data skunder adalah data yang mendukung pada proses penelitian ini. 

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data history kecelakaan 

kerja dan profil perusahaan CV. Sispra Jaya Logam 

 

3.7 Pengolahan Data 

Setelah dilakukan pengumpulan data, tahapan selanjutnya ialah melakukan 

pengolahan data. Adapun data yang diolah dalam menyelesaikan dengan studi 

pustaka yang telah dipelajari di awal menggunakan metode Why Because Analysis 

(WBA) dan Technique of Operating Review (TOR). Hasil Ini akan diperoleh dari 

tahapan pengolahan data ini adalah sebagai berikut: 

1. Statistik Kecelakaan Kerja 

Statistik kecelakaaan kerja merupakan suatu cara untuk mengetahui berapa 

besar angka kecelakaan yang terjadi. Hal - hal yang akan dihitung dalam 

statistik kecelakaan kerja ini adalah  

a. Frequency Rate (FR) 

Frequency rate merupakan banyaknya kecelakaan kerja per satu juta 

jam kerja orang akibat kecelakaan selama periode satu tahun  

Frequency Rate = 
Jumlah Kecelakaan x (Jumlah Karyawan x 2.000) 

Jumlah Jam Kerja
 

b. Saverity Rate (SR) 

Saverity rate merupakan angka yang menunjukkan jumlah yang hilang 

per satu juta jam kerja orang akibat kecelakaan kerja selama periode satu 

tahun. 

Saveraty rate  =
Jumlah Hari Hilang x (Jumlah Karyawan x 2.000)

Jumlah Jam Kerja
  

2. Mertode Why Because Analysis (WBA) 

Suatu metode yang memberikan kerangka analisa secara menyeluruh dan 

lengkap terhadap kegagalan sistem dan penyimpulan tingkat keselamatan 

sistem. Dimana suatu kecelakaan telah terjadi sehingga ada suatu proses 

untuk menemukan dan meneliti semua kelancaran dalam mengambil nilai 



III-5 

 

tertentu sehingga kecelakaan tersebut tidak terulang dimasa yang akan 

datang. 

a. Menyusun Metode WB - Graph  

WB - Graph merupakan gambaran skenario kegagalan yang merupakan 

pernyataan lengkap relasi kausaldari semua event dan state  yang 

signifikan untuk menjelaskan skenario kagagalan. 

3. Verifikasi dilakukan untuk pembuktian formal yang memungkinkan secara 

menyeluruh bahwa: 

a. Relasi kausal yang dijabarkan satu persatu dalam WB – Graph  adalah 

benar.  

b. Faktor kausal yang telah teridentifikasi cukup untuk memberikan 

penjelasan kausal bahwa setiap fakta bukan merupakan faktor kausal 

utama ( root causal factor). 

4. Metode Technique of Operating Review (TOR) 

TOR merupakan alat yang digunakan untuk pencegahan kecelakaan kerja 

dan pelatihan diagnostik yang dikenalkan Weaver pada tahun 1973. TOR 

juga dapat digunakan sebagai alat investigasi kecelakaan. Fokus Analisa 

TOR adalah pada kegagalan sistem dan pencarian untuk meidentifikasi 

kegagalan manajemen. TOR merupakan teknik tinjauan ulang yang 

diuraikan dengan pengalaman manajemen yang terbukti dan  faktor 

pengawasan didalam suatu sistem operasi. Langkah - langkah didalam 

analisa TOR (Livinston, 2001) 

a. Menetapkan Fakta 

Semua fakta yang mendukung terjadinya kecelakaan kerja harus sudah 

diketahui dan ditetapkan kemudian dilanjutkan pada tahap selajutnya  

b. Menyelidiki Penyebab Utama 

Memutuskan penyebab utama kesalahan yang mebabkan peristiwa itu 

terjadi dan TOR Worksheet dipusatkan pada manajemen faktor 

pengawasan dalam suatu sistem informasi  
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c. Meidentifikasi tindakan realistis  

Ketika lingkup masalah telah dikenali dan tinjau, team harus dapat 

meidentifikasi tindakan korektif realistis yang diambil. Jika team terdiri 

dari karyawan, tidak semua tindakan segera dikendalikan. Pimpinan 

team manajemen, melalui organisasi harus mengadakan pelaporan atas 

tindakan korektif realistis yang diambil. TOR Worksheet terdiri dari 

area fungsional yaitu: Coaching (Pelatihan), Responbility (Tanggung 

Jawab), Authority (Keputusan Arahan), Supervision (Pengawasan), 

Disorder (Kelompok Kerja), Operationa(Kendali), Personal Traits 

(Ciri Kepribadian), dan Management (Manajemen).  

5. Standard Operational Procedure  

Standard operational procedure keselamatan kerja dilantai produksi, agar 

karyawan mempunyai panduan aman dalam melakuakan pekerjaannya. 

6. Display 

Display bagi perusahaan adalah sebagai media informasi bagi karyawan 

agar berhati - hati saat melakukan pekerjaan. 

 

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 antara lain jenis kecelakaan kerja yang muncul dan 

penyebab terjadinya kecelakaan - kecelakaan tersebut. Output dari pembahasan ini 

adalah  mengurangi terjadinya kecelakaan kerja pada perusahaan dan memberikan 

solusi untuk pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. 

 

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 CV. Sispra Jaya Logam Sedangkan saran berisikan tentang 

rekomendasi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di 

dalam penelitian ini. Saran yang tujukan harus bersifat membangun dan sesuai 
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dengan topik yang dibahas sehingga dapat dijadikan masukan kepada pihak 

persusahaan agar selanjutnya untuk dapat lebih baik lagi. 

 


