
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Flowchart Metotologi Penelitian 
 

Metodologi digunakan untuk mengarahkan dan mempermudah proses 

analisis dalam mencari solusi dalam memecahkan masalah, merancang manajemen 

penelitian secara baik serta untuk menentukan kualitas dari suatu penelitian. Berikut 

merupakan susunan metodologi penelitian yang digunakan: 
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3.2 Penelitian Pendahuluan 

 Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi yang 

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini, dilakukan 

studi literatur yang berhubungan dengan penelitian untuk mengetahui masalah yang 

akan dibahas. 

 

3.3 Studi Literatur 

 Kegunaan dari adanya studi literatur ini adalah untuk mendapatkan teori-

teori yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan agar dapat 

memudahkan atau membantu peneliti dalam mengolah data. 

 

3.4 Identifikasi Masalah 

 Tujuan perlu ditetapkan dalam melakukan sebuah penelitian, agar penelitian 

tersebut fokus terhadap visi yang ingin di capai. Dan tujuan dapat mempermudah 

dalam pengambilan keputusan. Dalam menetapkan tujuan, kita bisa menghemat 

waktu, karena hanya berorientasi pada tujuan yang akan di rancang dengan baik, 

seperti perancangan sebuah produk yang nyaman dan ergonomi.  

 

3.5  Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan salah satu 

tahapan yang sangat penting bagi penelitian.  

Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki 

kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan 

harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. 

 

3.5.1 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

tidak langsung atau melalui perantara. Pada penelitian ini yang menjadi data 

sekunder ialah data profil perusahaan serta data karyawan. 
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3.5.2 Data Premier 

Data primer merupakan sumber data  penelitian yang diperoleh langsung dari 

objek penelitian tanpa perantara. Data primer merupakan data yang diperoleh secara 

langsung melalui wawancara kepada pemilik Zona Creative Adv. Dan pengukuran 

waktu kerja, serta menghitung denyut nadi pekerja. 

 
3.6 Pengolahan Data 

Pengolahan data sebagai, serangkaian operasi atas informasi yang di 

rencanakan, guna mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Pengolah data 

bertujuan untuk menghasilkan suatu nilai atau gambaran yang bisa menjadi awal 

dalam menganalisa dan menyimpulkan hasil dari laporan. 

 

3.6.1 Perhitungan Beban Kerja Denyut nadi 

 Perhitungan beban kerja dihitung berdasarkan cepat denyut nadi pada 

pergelangan tangan pekerja, dan pengukuran waktu lama perhitungan 

menggunakan stopwatch pada handphone. Adapun perhitungan menggunakan 

metode %CVL Di mana denyut nadi maksimum adalah (220-umur) untuk laki-laki 

dan (200-umur) untuk wanita. Dari hasil penghitungan %CVL tersebut kemudian 

dibandingkan dengan klasifikasi yang telah ditetapkan. 

 

3.6.2 Pengukuran Waktu Kerja 

 Pengukuran waktu kerja dilakukan dengan menghitung nilai waktu siklus, 

waktu normal dan waktu baku dari setiap part yang dikerjakan.  

3.7 Analisa 

 Analisis bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna 

sehingga dapat dipahami. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap data 

yang telah diolah sehingga didapat data yang mampu menjawab rumusan masalah. 
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3.8 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan adalah rangkuman atau intinya dari suatu penelitian yang telah 

kita lakukan yang harus sesuai dengan tujuan yang akan kita cari dan saran adalah 

masukan kita untuk memberikan nasehat agar membuat sesuatu itu dari buruk 

menjadi yang lebih baik. 

 


