
 

 

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. Kuisioner Terbuka

        - Tahap-Tahap Penanganan Gangguan

      - Kemungkinan Kecelakaan kerja

            Data Sekunder:

1. Profil Perusahaan  

2. Data History Kecelakaan Tahun 2015 s/d 2017

Pengolahan Data

1. Statistik Kecelakaan  Kerja

       - Frequency Rate

       - Saverity Rate 

2. Metode The Structured What-If Analysis (SWIFT)

3. Standard Operating Procedure (SOP)

4. Display

Analisa Data

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Identifikasi Masalah

Studi Literatur

 
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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3.2 Studi Pendahuluan  

Studi 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. 

 

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 PT. 

Haleyora Power Area Pekanbaru adalah masih terdapat kecelakaan kerja pada 

bagian Pelayanan Handal (YANDAL). 

   

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 The Structured What-

If Analysis (SWIFT), Standard Operational Procedure Display, 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 PT. Haleyora Power Area Pekanbaru pada bagian 

Pelayanan Handal (YANDAL). 
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3.6 Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data terdapat dua jenis data yang 

didapatkan yaitu data primer dan data sekunder.  

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang yang berbentuk informasi yang diperoleh 

secara langsung pada PT. Haleyora Power Area Pekanbaru. Data primer 

didapatkan dengan cara menyebarkan kuisioner terbuka pada karyawan 

yang berkerja dibagian Pelayanan Handal (YANDAL) 

2. Data Sekunder  

Data skunder adalah data yang mendukung pada proses penelitian ini. 

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data history kecelakaan 

kerja dan profil perusahaan PT. Haleyora Power Area Pekanbaru 

 

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 The Structured What-

If Analysis (SWIFT). 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. Cara 

penghitunganya menggunakan Rumus 2.1  

b. Saverity Rate (SR) 

Saverity rate merupakan angka yang menunjukkan jumlah yang hilang 

per satu juta jam kerja orang akibat kecelakaan kerjaselaa periode satu 

tahun. Cara penghitunganya menggunakan Rumus 2.2 
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2. Metode The Structured What-If Analysis (SWIFT) 

Suatu teknik dalam identifikasi bahaya yang memiliki sistem dan prosedur 

pada tingkat tinggi, berbeda dengan teknik identifikasi bahaya seperti 

HAZOP (hazard dan studi operabilitas) dan FMEA (kegagalan mode dan 

analisis dampak) berfokus pada arus proses atau perangkat keras pada 

tingkat yang rumit. SWIFT mempertimbangkan penyimpangan dari 

operasi normal diidentifikasi dengan brainstorming 

a. Menentukan sistem yang akan diamati 

b. Mengidentifikasi potensi bahaya 

c. Membuat laporan kerja SWIFT stasiun kerja 

3. Standard Operational Procedure  

Standard operational procedure keselamatan kerja bagian Pelayanan 

Handal (YANDAL), agar karyawan mempunyai panduan aman dalam 

melakuakan pekerjaannya 

4. 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 PT. Haleyora Power Area Pekanbaru. Sedangkan saran 

berisikan tentang rekomendasi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan 
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yang dihadapi di dalam penelitian ini. Saran yang tujukan harus bersifat 

membangun dan sesuai dengan topik yang dibahas sehingga dapat dijadikan 

masukan kepada pihak persusahaan agar selanjutnya untuk dapat lebih baik lagi. 


