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METODOLOGI PENELITIAN 

 

 
3.1 Alur Penelitian 

Adapun metodologi penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Flowchart Alur Penelitian  
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Metodologi penelitian mempunyai peranan sangat penting sekali dalam 

penelitian, karena pada metodologi penelitian ini menggambarkan langkah 

langkah secara sistematik yang dilakukan dalam memecahkan permasalahan yang 

diangkat. Dengan metodologi yang sistematis dan baik maka akan memberikan 

penyelesaian yang tepat sesuai dengan permasalahan yanga ada. 

 

3.2 Studi Literatur 

Pada studi literatur ini dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi 

yang berkaitan dengan penelitian. Agar informasi-informasi tersebut dapat 

mendukung penelitian ini. Studi literatur pada penelitian ini berupa jurnal serta   

buku mengenai penelitian yang bersangkutan. 

 

3.3 Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan pada lokasi yang dijadikan objek penelitian 

yaitu pada bagian pembuatan kerangka sping bed di CV Kualu Anugerah Perkasa. 

Studi pendahuluan ini dilakukan dengan cara observasi serta mewawancarai 

konsumen dan karyawan mengenai pelayanan tersebut guna mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan. 

 

3.4 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah agar mengetahui masalah yang ada pada bagian 

pembuatan kerangka sping bed di CV Kualu Anugerah Perkasa sehingga masalah 

tersebut nantinya dapat dirumuskan menjadi lebih jelas. Adapun permasalahan 

yang teridentifikasi adalah postur kerja pekerja di bagian pembuatan kerangka 

spring bed yang tidak ergonomis. 

 

3.5 Penetapan Tujuan 

Tujuan penelitian adalah suatu indikasi k earah mana atau data (informasi) 

apa yang akan dicapai melakukan penelitian ini. Tujuan penelitian dirumuskan 

dalam bentuk pernyataan yang konkret dapat diamati (observable) dan dapat 

diukur (measurable). 
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3.6 Pengumpulan Data 

Data merupakan salah satu komponen penelitian yang penting , data yang 

akan digunakan dalam riset haruslah data yang akurat karena data yang tidak 

akurat akan menghasilkan informasi yang salah. Dalam penelitian ini data yang 

dibutuhkan adalah data primer dan sekunder. 

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden (objek 

penelitian). Data primer dalam penelitian ini adalah data pengamatan postur kerja,  

data keluhan pekerja dengan membagikan Kuesioner Nordic Body Map (NBM) 

dan data antropometri yang berasal dari situs survey antropometri terbesar di 

Indonesia.  

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh sebagai data untuk 

melengkapi data primer. Dalam penelitian ini data sekunder berupa profil 

gambaran umum perusahaan dan jumlah pekerja. 

 

3.7 Pengolahan Data 

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dari bagian bagian 

pembuatan kerangka sping bed di CV Kualu Anugerah Perkasa maka dilakukan 

pengolahan data. Untuk menilai seberapa besar resiko postur kerja pekerja maka 

digunakan metode yang sesuai. Dalam penelitian ini, dilakukan pengukuran resiko 

postur kerja dengan metode RULA dan REBA. Setelah dilakukannya pengolahan 

data, selanjutnya digunakan software ErgoFellow 3.0 untuk membuktikan 

kebenaran resiko postur kerja. Selanjutnya untuk merancang alat bantu 

berdasarkan persentil yang telah ditentukan. Setelah itu dirancang sebuah alat 

bantu lalu dibuat simulasinya menggunakan software SolidWork dengan tujuan 

untuk membuktikan alat bantu berfungsi dengan baik. 
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3.8 Analisa 

Analisa dilakukan untuk mengetahui maksud dari isi pengolahan data yang 

dilakukan sebelumnya. Pada penelitian ini, analisa yang dilakukan adalah analisa 

penilaian postur kerja yang telah didapatkan hasilnya dengan menggunakan 

metode RULA dan REBA serta analisa hasil perancangan alat bantu untuk 

menunjang postur kerja pekerja. 

 

3.9 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan diambil berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Sedangkan saran berisikan rekomendasi mengenai segala hal yang 

dapat dilakukan mengenai penelitian ini. Saran yang diberikan diharapkan bersifat 

membangun untuk tahap perbaikan penelitian maupun kepada pihak yang terkait 

dalam penelitian ini. 

 

 

 


