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METODOLOGI PENELITIAN 

 

 
3.1 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian menguraikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan 

selama kegiatan penelitian berlangsung dari awal proses penelitian sampai akhir. 

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat 
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Gambar 3.1 Metodologi Penelitian (Lanjutan) 

 

3.2 Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan Pada PT. Asia Citra Industries yaitu 

melakukan observasi terlebih dahulu untuk mencari permasalahan yang terjadi 

pada lingkup perusahaan, adapun tahap melakukan survei sebagai berikut : 

1. Pengenalan terhadap perusahaan sebagai tahap awal perizinan dalam 

melakukan penelitian di perusahaan tersebut 

2. Mencari data dari perusahaan sebanyak-banyaknya sehingga data yang 

dibutuhkan tersebut dapat diolah. 
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3. Melakukan wawancara dengan pekerja dan atasan untuk mendapatkan data 

dan informasi yang dibutuhkan 

 

3.3 Identifikasi Masalah 

 Setelah melakukan survei di perusahaan maka peneliti mendapatkan data 

apa yang dibutuhkan sehingga sesuai apa yang akan di teliti, setelah melakukan 

survey dan wawancara, peneliti mendapatkan permasalahan kurangnya taatnya 

pekerja dalam penerapan K3 dan juga tingginya potensi-potensi kecelakaan kerja 

di lantai produksi sehingga perlu mengidentifikasi seberapa resiko yang akan 

terjadi pada setiap stasiun pada lantai produksi sehingga peneliti fokus pada 

permasalahan tersebut.  

 

3.4 Perumusan Masalah 

Merupakan hasil dari identifikasi masalah yakni berupa pertanyaan yang 

nantinya akan diperoleh jawabannya melalui tahapan pengolahan dan berakhir 

pada kesimpulan. Rumusan masalah yang telah dibuat mengarah pada bagaimana 

sistem keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan tersebut. 

 

3.5 Tujuan Penelitian  

Penetapan tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai 

dalam upaya menjawab segala permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti. 

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

terukur. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisa tingkat kecelakaan kerja 

pada tiap stasiun di lantai produksi dan bagaimana sistem keselamatan dan 

kesehatan kerja di perusahaan tersebut. 

 

3.6 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data biasanya diawali dengan mengumpulkan informasi 

yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. 

Pengumpulan data adalah suatu cara pengadaan data primer maupun sekunder 

untuk keperluan penelitian. Secara umum pengumpulan data, baik primer maupun 
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sekunder dapat dibagi atas beberapa cara, yaitu : 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan dan penelitian 

secara langsung dilapangan. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan 

jalan mengamati secara langsung di perusahaan dan meminta keterangan 

serta mewawancarai karyawan yang terlibat langsung secara operasional. 

Data yang diperoleh antara lain adalah data mengenai profil perusahaan dan 

uraian proses pembuatan Plywood atau kayu lapis. 

2. Data Sekunder merupakan data yang tidak langsung diamati oleh peneliti. 

Data ini merupakan dokumentasi kecelakaan kerja dari perusahaan, hasil 

penelitian yang sudah lalu dan data lainnya. Data sekunder yang 

dikumpulkan nantinya digunakan dalam pengolahan data, data yang 

dikumpulkan antara lain: 

a. Data jumlah kecelakaan kerja 

b. Data hasil produksi  

c. Data jumlah karyawan 

d. Data jumlah jam kerja pekerja 

           
3.7 Pengolahan Data 

 Data yang dikumpulkan, kemudian diolah agar dapat digunakan dalam 

penelitian. Tahapan pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Melakukan pengolahan data dengan menggunakan metode HIRARC 

adapun langkah-langkah kerjanya adalah sebagai berikut : 

a. Identifikasi resiko 

b. Melakukan penilaian resiko 

c. Pengendalian resiko 

2. Pengolahan data selanjutnya adalah mencari penyebab-penyebab 

kecelakaan kerja dengan menggunakan metode Fault Tree AnalysIs (FTA) 

yang digunakan untuk mendeteksi adanya akar penyebab suatu masalah 

kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Asia Citra Industries. 

Adapun langkah-langkahnya adalah: 

a. Mendefinisikan kecelakaan. 
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b. Mengembangkan pohon kesalahan. 

3. Kemudian dilanjutkan pengolahan data dengan mencari potensi 

kecelakaan dengan menggunakan metode Job Safety Analysis (JSA). 

Metode ini digunakan untuk melakukan identifikasi bahaya yang mungkin 

terjadi pada lantai produksi di PT. Asia Citra Industries. 

4. Pengolahan data yang terakhir yaitu memberikan usulan pencegahan 

kecelakaan kerja berupa Standard Operasional Procedure (SOP) terhadap 

sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di PT. Asia 

Citra Industries. Usulan perbaikan SMK3 didapatkan dari penyebab 

kecelakaan kerja serta dari potensi bahaya yang bisa menimbulkan resiko 

kecelakaan kerja.   

 

3.8 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. 

 

3.9 Kesimpulan dan Saran 

Tahap kesimpulan dan saran merupakan tahap paling akhir dalam 

penelitian, kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan yang ingin diketahui 

terhadap permasalahan yang diangkat. Sedangkan saran adalah masukan yang 

diberikan yang diharapkan bersifat membangun untuk tahap perbaikan 

selanjutnya. 

 


