
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
Metodologi penelitian merupakan tahapan-tahapan yang harus dibuat dalam 

melakukan penelitian, di bawah ini adalah flowchart dalam melakukan penelitian ini. 
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Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 
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3.1       Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan merupakan penelitian awal dilakukan untuk mendapatkan 

informasi-informasi yang diperlukan. Penelitian pendahuluan dilakukan dengan cara 

observasi dan wawancara kepada pihak pengusaha dan pekerja. dari hasil penelitian 

awal di area lantai produksi kerupuk Agus. Data dan  informasi yang didapat adalah 

fasilitas pada penjemuran kerupuk tidak memadai sehingga pekerja di haruskan 

bekerja pada posisi kerja yang salah yang mengakibatkan ketidak nyamanan dalam 

bekerja dan terjadinya keluhan-keluhan dan cedera pada pekerja. 

 

3.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan hal yang harus dilakukan agar peneliti 

mengetahui masalah yang terjadi di usaha kerupuk Agus dan dapat memberikan 

solusi terhadap masalah tersebut. Di penelitian pendahuan yang dilakukan dapat di 

ketahui bahwa masalah yang terjadi di usaha kerupuk Agus adalah tidak mempunyai 

fasilitas kerja yang memadai hususnya pada stasiun penjemuran kerupuk. pekerja 

menjemur kerupuk di atas tikar plastik dan Loyang yang diletakkan di atas tanah 

sehingga pekerja berja dalam posisi membungkuk dan jongkok.  

  

3.3 Perumusan Masalah  

Rumusan masalah berisikan tentang masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian, sehingga dalam penyelesaiannya peneliti tidak lagi bingung dengan 

masalah yang dihadapi. Perumusan masalah dilakukan untuk memfokuskan 

pemecahan masalah dalam mendapatkan tujuan dari  penelitian. Rumuasan masalah 

yang di dapat dari usaha kerupuk Agus adalah bagaimana merancang fasilitas 

penjemuran kerupuk yang bisa memperbaiki posisi kerja pekerja. 

 

3.4 Penetapan Tujuan  

Penetapan tujuan dalam suatu penelitian dilakukan agar penelitian fokus pada 

tujuan yang diperoleh. Dalam suatu penelitian perlu ditetapkan suatu tujuan yang 

jelas, nyata dan terukur. Tujuan penelitian merupakan hasil yang akan atau ingin 

dicapai oleh peneliti setelah laporan penelitian selesai. Adapun tujuan dari penelitian 
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ini berdasarkan perumusan masalah adalah bagaimana merancang fasilitas 

penjemuran kerupuk yang bisa memperbaiki posisi kerja pekerja. 

 

3.5 Pengumpulan Data 

 Data merupakan salah satu komponen penelitian yang penting, data yang akan 

digunakan dalam pengolahan haruslah data yang akurat karena data yang tidak akurat 

akan menghasilkan informasi yang salah. Untuk mencapai tujuan penelitian ini 

dilakukan pengumpulan data berupa data kondisi lingkungan kerja dan kondisi area 

stasiun penjemuran kerupuk, serta posisi kerja pekerja pada saat proses penjemuran 

kerupuk, data dikumpulkan dalam bentuk foto posisi kerja pada saat aktivitas 

penjrmuran kerupuk untuk penentuan sudut dengan bantuan software Microsoft word 

dan data rata-rata ukuran antropometri orang Indonesia serta dimensionalnya yang di 

ambil dari Antropometri Indonesia.org. 

 

3.6   Pengolahan Data 

 Dengan terkumpulnya data yang di perlukan terkait pokok persoalan yang di 

teliti, langka selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Pengolahan data di  

lakukan sesuai dengan  tujuan yang ingin di capai dari penrlitian. Pada penelitian ini 

pengolahan data dilakukan dengan  merancang fasilitas penjemuran kerupuk untuk 

memperbaiki posisi kerja pekerja, langkah-langkah dalam pengolahan data sebagai 

berikut: 

1. Analisis postur kerja awal menggunakan REBA 

Analisis postur kerja awal menggunakan REBA bertujuan untuk menilai posisi 

kerja atau postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan dan kaki 

seorang pekerja, pada perhitungan nilai REBA dari postur kerja yang telah di 

dapatkan maka dapat diketahui level resiko dan kebutuhan akan tindakan yang 

perlu dilakukan untuk perbaikan posisi kerja. 
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2. Penentuan postur kerja usulan 

Setelah diketahui level resiko dan kebutuhan akan tindakan yang perlu 

dilakukan untuk perbaikan posisi kerja  awal pekerja, langkah selanjutnya 

menentukan postur kerja usulan untuk memperbaiki postur kerja awal. 

3. Analisis postur kerja usulan menggunakan REBA 

Analisis postur kerja usulan menggunakan REBA bertujuan untuk mengetahui 

level resiko dan kebutuhan akan tindakan yang perlu dilakukan untuk 

perbaikan posisi kerja. Dan membadingkan hasil analisis postur kerja awal dan 

usulan. Setelah hasil analisis portur kerja usulan lebih baik dari analisi postur 

awal, maka dapat di lanjukkan ke langkah selanjutnya. 

4. Pengolahan data antropometri 

Data antropometri di ambil dari rata-rata ukuran demensi tubuh orang 

Indonesia, dikarnakan dimensi tubuh pekerja pada stasiun penjemuran kerupuk 

sesuai dengan orang normal Indonesia dan perancangan fasilitas penjemuran 

kerupuk dapat di terapkan pada industry kerupuk lainya atau indutri sejenis 

lainya. 

5. Perancangan fasilitas kerja 

Setelah di dapat postur kerja usulan dan ukaran dimesi tubuh yang di perlukan 

dalam perancangan fasilitas penjemuran kerupuk, langkah selanjutnya 

membuat desain rancangan fasilitas penjemuran kerupuk berdasarkan posisi 

kerja usulan dan ukuran antropometri sehingga rancangan atau alat penjemuran 

kerupuk sesuai dengan kemampuan pekerja, bukan manusia di sesuaikan 

denga alat. 

6. Analisi Postur Kerja Menggunakan Software Ergofellow 

Analisi Postur Kerja Menggunakan Software Ergofellow bertujuan sebagai 

pembanding hasil analisis postur kerja usulan menggunakan metode REBA 

yang di lakukan dengan cara manual. 
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3.7  Analisa  

 Setelah melakukan pengolahan data maka selanjutnya dilakukan penganalisaan 

dari hasil pengolahan data dan pengujian rancangan fasilitas penjemuran kerupuk 

apakah sudah bisa menjawab pertanyaan yang ada pada perumusan masalah yaitu 

memperbaiki posisi kerja perkerja pada saat proses penjemuran kerupuk. 

 

3.8 Kesimpulan Dan Saran 

 Tahapan ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisa yang 

menggambarkan pencapai tujuan yang telah di terapkan, dan juga berisikan saran yang 

merupakan masukan yang diberikan kepada pihak pengusaha. 

 


