
BAB III 

METODOLOGI PENILITIAN 
  

 

Metodologi penelitian merupakan tahapan yang harus dibuat sebelum 

melakukan penelitian seperti pada gambar 3.1 berikut. 
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Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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Penelitian yang dilakukan, yaitu dari pendahuluan sampai dengan analisa 

penelitian. Metodologi penelitian perlu diawal agar di dalam mencari solusi untuk 

menyelesaikan masalah dan mempermudah dalam menganalisa. Selain itu untuk 

mendapat hasil penelitian yang baik, diperlukan tahapan penelitian yang tepat dan 

jelas. Adapun tahapan-tahapan adalah sebagai berikut: 

 

3.1 Studi Pustaka  

Studi pustaka berisi tentang keserasian antara konsep-konsep atau teori 

biomekanika dengan pendekatan NIOSH, yaitu RWL yang dibutuhkan untuk 

melakukan penelitian. Dengan tujuan untuk mendapatkan referensi atau sumber-

sumber informasi tentang penelitian. 

 

3.2 Identifikasi Masalah 

Penulis melakukan penelitian agar mendapatkan perumusan masalah yang 

akan diteliti sesuai dengan apa yang  dibutuhkan. Setelah melakukan survei, 

peneliti mengidentifikasi masalah-masalah, kendala-kendala fungsi dalam 

memahami keterbatasan manusia dari sisi Biomekanika. 

 

3.3 Perumusan Masalah 

Penulis melakukan survei secara langsung supaya dapat mengetahui 

batasan-batasan beban berat yang diperbolehkan untuk diangkat oleh operator. 

Adapun perumusan masalah adalah bagaimana memahami dan mengaplikasikan 

nilai RWL (Recommended Weight Limit) dan bagaimana memahami dan 

mengaplikasikan nilai LI (Lifting Index). 

 

3.4 Penetapan Tujuan 

Pada penelitian ini, tujuan ditetapkan untuk menganalisis perhitungan 

(Recommended Weight Limit) dan nilai LI (Lifting Index) dengan menggunakan 

metode NIOSH (National for Occupational Safety and Health).  
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3.5 Pengumpulan Data 

Data yang diambil adalah data postur tubuh pekerja dan rekapitulasi data 

pengangkatan ember cat seberat 30 kg dengan jarak pemindahan 6 meter dan 

koran jadi seberat 10 kg sejauh 10 m yang akan digunakan pada perhitungan 

RWL (Recommended Weight Limit) dan nilai LI (Lifting Index) pada berat beban. 

Beberapa tahapan di dalam pengumpulan data adalah melakukan pengukuran pada 

postur tubuh manusia dalam keadaan statis dan dinamis dan merekapitulasi data. 

Pemindahan kedua keadaan tersebut adalah pemindahan letak bahan baku 

sebelumnya dan setelah dipindahkan dimana aktivitas tersebut dapat 

menyebabkan resiko pada pekerja yang menyebabkan cedera tulang punggung 

belakang, lengan dan cedera pada kaki. 

 

3.6 Pengolahan Data  

Pengolahan data bertujuan untuk menghasilkan suatu nilai yang akan 

digunakan sebagai rujukan dalam menganalisa. Disini pengolahan data dilakukan 

dengan RWL (Recommended Weight Limit) yang didefinisikan untuk sekumpulan 

kondisi tugas yang spesifik dimana berat beban diangkat oleh hampir semua 

pekerja yang sehat dalam waktu yang lama (misalnya sampai 8 jam kerja) tanpa 

meningkatkan resiko kecelakaan pada sistem otot rangka.LI (Lifting Index)  yang 

memberikan perkiraan mengenai tingkat physical stress suatu pekerjaan sebagai 

akibat dari aktivitas pengangkatan beban secara manual. Oleh karena itu untuk 

melakukan perhitungan RWL terlebih dahulu dilakukan perhitugan LI yang 

dinyatakan sebagai hasil bagi antara nilai beban pengangkatan dengan RWL 

perhitungan. Load Weight  atau berat badan adalah berat dari objek yang diangkat. 

Berat badan yang direkomendasikan (RWL) dan pengangkatan  (LI) dapat 

digunakan sebagai panduan desain dalam beberapa perbaikan cara kerja, 

kemudian RWL dapat digunakan sebagai panduan mendesain ulang dari 

pekerjaan pengangkatan yang ada atau untuk mendesain pekerjaan pengangkatan 

manual yang baru. 
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3.7 Analisa 

Penelitian ini, analisis dilakukan untuk mendapatkan gambaran atau 

analisa penulis terhadap pengolahan data yang didapat dari sebelumnya. Data 

tersebut dilakukan perhitungan RWL (Recommended Weight Limit) dan nilai LI 

(Lifting Index) pada berat beban.  Kemudian mengidentifikasikan pekerja yang 

dapat digunakan mengidentifikasikan pekerja yang dapat melakukan tugas 

pekerjaan yang berbahaya, yaitu pekerja yang memiliki LI lebih dari 1. 

 

3.8 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan yang diambil berisikan pokok-pokok dari pengolahan data dan 

hasil analisa terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan sedangkan saran 

berisikan rekomendasi mengenai apa-apa yang dapat dilakukan untuk menutup 

kekurangan yang terjadi, apabila tujuan belum sepenuhnya tercapai.  

 


