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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

3.1 Flowchart 

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan 

prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk menyelidiki 

masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Karena pada metodologi ini akan 

membahas dan menjelaskan tentang langkah-langkah tahapan yang akan 

dilakukan dalam penelitian. Berikut dapat dilihat flowchart penelitiannya. 
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Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 
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3.2 Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan menjelaskan tentang observasi terhadap perusahaan 

yang ingin diteliti. Agar permasalahan terlihat jelas serta peneliti tidak merasa 

bingung dengan penelitiannya. 

 

3.3 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan hal yang penting dan sangat perlu untuk 

diketahui, karena pada identifikasi masalah peneliti bisa mengetahui masalah-

masalah yang timbul. Dikarenakan adanya faktor penyebab kecelakaan dan 

jumlah kecelakaan kerja meningkat maka diperlukan sebuah identifikasi masalah. 

 

3.4 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah berisi masalah-masalah yang akan ditemui dan diteliti. 

Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah  bagaimana cara melakukan 

tindakan pencegahan kecelakaan kerja menggunakan metode HIRARC. 

 

3.5 Penetapan Tujuan 

Guna menetapkan suatu tujuan untuk mengetahui bahaya yang terjadi pada 

perusahaan, cara penilaian resikonya serta cara mengendalikan akibat dari 

kecelakaan itu. Sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja di 

PT. RSUP – Industry. 

 

3.6 Batasan Masalah 

Batasan masalah dibuat agar suatu permasalahan pada penelitian tidak 

menyimpang dari penelitian yang sedang diteliti. Adapun batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah pengambilan data pada departemen Meat Preparation (MP) 

dan tidak menghitung biaya. 

 

3.7 Pengumpulan Data 

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

digunakan dalam penelitian haruslah akurat, karena data yang tidak akurat akan 

menghasilkan informasi yang salah sehingga dalam pengumpulan data diperlukan 

kecermatan dan ketelitian peneliti. Data yang dikumpulkan berupa data primer 

dan data sekunder. 
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1. Data Primer 

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah hasil dari observasi 

di PT. RSUP – Industry. Data primer adalah data yang langsung diambil dari 

perusahaan yang diteliti. Adapun data yang diambil dari penelitian ini adalah 

sumber yang menjadi bahaya pada pekerjaan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang sudah ada pada perusahaan. Data 

sekunder yang diambil adalah profil perusahaan, tempat kecelakaan yang 

dialami, jenis kecelakaan dan jenis pekerjaan yang sedang dilakukan pada 

saat mengalami kecelakaan. 

 

3.8 Pengolahan Data 

Setelah data diperoleh maka langkah berikutnya adalah pengolahan data 

menggunakan metode HIRARC. 

 

3.8.1 Identifikasi Bahaya 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah ada permasalahan dalam 

segi kecelakaan pada perusahaan, maka perlu dilakukan sebuah identifikasi 

bahaya, agar mudah untuk melakukan penelitian. 

 

3.8.2 Penilaian Resiko 

Data dianalisa berdasarkan penilaian semikuantitatif untuk menentukan 

nilai risiko dengan terlebih dahulu memperkirakan nilai konsekuensi, paparan dan 

kemungkinan. Setelah nilai risiko diperoleh, maka nilai tersebut dibandingkan 

dengan standar level risiko untuk mengetahui tingkatan risiko yang terdapat 

tahapan kerja di setiap stasiun. 

 

3.8.3 Rekomendasi Pengendalian Risiko 

 Setelah di lakukan perangkingan level resiko maka tahap selanjutnya 

adalah mengembangkan solusi alternatif memberikan rekomendasi pengendalian 

yang belum dilaksanakan perusahaan dengan mempertimbangkan kemungkinan 

pengaplikasiannya. Rincian solusi alternatif yang dikembangkan sebagai tindakan 

pengendalian risiko di masing-masing area kerja yang mempunyai risiko tinggi. 
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3.9 Analisa 

Analisa merupakan proses atau kegiatan awal didalam mempelajari serta 

mengevaluasi suatu bentuk permasalahan yang timbul dalam proses kecelakaan 

kerja. Bagian ini menjelaskan tentang cara mengendalikan risiko kecelakaan agar 

lebih dapat di minimalisir sekecil mungkin. 

3.10 Penutup 

Bagian akhir adalah penarikan sebuah kesimpulan berdasarkan pengolahan 

data sebelumnya serta menerima saran-saran yang berguna dalam menentukan 

solusi pengendalian risiko kecelakaan kerja. 


