
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

 Metodologi penelitian menguraikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan 

selama penelitian berlangsung dari awal proses penelitian sampai akhir penelitian.  

Penelitian Pendahuluan

Studi Literatur

Identifikasi Masalah

Perumusan Masalah

Menetapkan Tujuan

     Pengumpulan 

Data

Data Antropometri

Pengolahan Data

Uji Kenormalan

Tidak

Ya

Dinormalkan
Data 

Normal

Uji Keseragaman

Data 

Seragam

TidakBuang Data 

Ekstrim

Ya

Perhitungan Persentil

Perancangan Alat

Pengujian Alat

Analisa

Kesimpulan dan 

Saran

Selesai

Mulai

Normal

Data Keluhan 

Subjektif Pekerja

Menghitung 

Presentase 

Keluhan

Menyusun Konsep 

Rancangan

Menentukan 

Spesipikasi Akhir

Penilaian Konsep

Pemilihan Konsep 

Rancangan

Penyusunan 

konsep Rancangan

Identifikasi 

Kebutuhan 

Pengguna

Waktu Baku 

Perajangan 

Nenas

Uji Keseragaman

Uji Kecukupan

Data 

Seragam

Data Cukup

Tidak

Menentukan Performance 
Rating

Menetapkan Allowance

Waktu Siklus

Waktu Normal

Waktu Baku

Output 
Standar

Buang Data 

Ekstrim

Tidak

Ya

Ya

 

Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian 
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3.2 Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan di sentra industri keripik nenas Desa Kualu 

Nenas yang menjadi objek penelitian. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui 

gejala permasalahan yang ada. Adapun studi pendahuluan yang dilakukan yaitu : 

1. Melakukan wawancara kepada pemilik usaha keripik nenas. 

2. Menyebarkan kuesioner pendahuluan dan kuesioner Nordic Body Map 

(NBM).  

Dari studi pendahuluan yang dilakukan terhadap beberapa pelaku industri 

pembuatan keripik nenas tersebut menunjukkan bahwa masalah utama yang 

dihadapi oleh para pelaku industri keripik nenas terdapat pada proses perajangan 

buah nenas, yaitu alat yang digunakan untuk merajang buah nenas masih 

dilakukan secara tradisional atau manual dengan menggunakan pisau sebagai alat 

perajangnya dan kayu papan sebagai landasan rajangan, dan adanya keluhan-

keluhan rasa sakit pada anggota tubuh yang dirasakan oleh pekerja setelah 

bekerja. 

 

3.3 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh informasi pendukung dan 

teori-teori yang berkaitan dalam pemecahan permasalahan yang ditemukan di 

sentra industri keripik nenas Desa Kualu Nenas yang menjadi objek penelitian. 

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi yang 

diperlukan dalam pelaksanaan tugas akhir. Jenis literatur yang digunakan sebagai 

acuan yang mendukung teori antara lain buku-buku dan karya ilmiah seperti 

jurnal-jurnal yang berhubungan dengan ergonomi, antropometri, dan perancangan.  

 

3.4 Identifikasi Masalah 

Setelah permasalahan diketahui melalui penelitian pendahuluan dan 

kemudian didukung oleh teori-teori yang ada maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan identifikasi terhadap permasalahan tersebut.  

Dari penelitian pendahuluan serta didukung oleh teori dan konsep yang 

relevan diketahui bahwa permasalahan di sentra industri keripik nenas Desa Kualu 

Nenas adalah adanya beberapa keluhan terhadap alat yang digunakan saat ini 
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seperti beberapa keluhan rasa sakit yang dirasakan oleh pekerja pada bagian 

tubuhnya setelah bekerja seperti pada bagian punggung, tangan dan kaki. 

Dengan mengidentifikasi masalah dapat diketahui bahwa penyebab dari 

permasalahan tersebut adalah alat yang digunakan saat ini masih jauh dari kaidah 

ergonomi sehingga ketebalan hasil rajangan dari alait saat ini tidak seragam, sulit 

atau susah menggunakan alat ketika buah sudah pendek, kurangnya kenyamanan 

dari alat dan keamanan alat yang kurang memadai. Penyebab dari permasalahan 

yang lain adalah sistem kerja yang tidak ergonomis pada aktivitas perajangan 

buah nenas, yaitu pekerjaan dilakukan dengan posisi duduk menekuk kaki serta 

badan sedikit membungkuk dan dilakukan secara berulang-ulang. 

 

3.5 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan 

terjawab ketika penelitian selesai. Berdasarkan observasi yang dilakukan adanya 

alat yang digunakan masih jauh dari kaidah ergonomi dan adanya keluhan dari 

pekerja terhadap pekerjaan yang tidak ergonomis, maka rumusan masalahnya 

adalah ”Bagaimana merancang alat perajang buah nenas yang ergonomis” 

 

3.6 Menetapkan Tujuan penelitian 

Penetapan tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai 

dalam upaya menjawab segala permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti. 

Dalam suatu penelitian perlu ditetapkan suatu tujuan yang jelas, nyata dan terukur. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah merancang dan  mengimplementasikan  alat 

perajang buah nenas yang ergonomis. 

 

3.7 Pengumpulan Data 

Setelah tujuan penelitian ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan pengumpulan data. Data merupakan fakta-fakta ataupun angka-angka. 

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 

Adapun jenis dan sumber data adalah sebagai berikut : 
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1. Data primer 

Data ini adalah data yang langsung diperoleh dari sumber melalui 

pengamatan dan pencatatan langsung yaitu dengan cara wawancara, 

pengukuran dimensi tubuh operator. 

2. Data sekunder 

Data yang diperoleh bukan dari hasil pengamatan langsung. Data ini 

diperoleh melalui referensi tertentu atau literatur yang berkaitan dengan 

penelitian. Adapun data sekunder yang diperoleh dari sentra industri 

keripik nenas yaitu data jumlah dan jadwal produksi pembuatan keripik 

nanas, data karyawan, data jumlah mesin, peralatan yang digunakan, serta 

data pendukung lainnya. 

 

3.8 Pengolahan Data  

1. Data Waktu Baku Proses perajangan bauah nenas Sebelum dan Sesudah  

Perancangan. 

Melakukan pengolahan data waktu baku proses perajangan buah nenas 

sebelum dan sesudah perancangan. Adapun langkah-langkah dalam 

melakukan pengolahan datanya adalah sebagai berikut: 

a. Uji Keseragaman Data Waktu Proses Perajangan Buah Nenas. 

Uji keseragaman data dapat dilakukan dengan menghitung BKA (batas 

kontrol atas) dan BKB (batas kontrol bawah). Apabila terdapat data 

yang keluar dari batas kontrol, maka data tersebut tidak digunakan 

dalam perhitungan. 

b. Uji Kecukupan Data Waktu Proses Perajangan Buah Nenas. 

Uji kecukupan data ini digunakan untuk mengetahui cukup atau 

tidaknya data hasil pengamatan yang telah terkumpul. Jika N’≤ N maka 

data mencukupi. Sebaliknya, jika N’>N maka harus dilakukan 

pengamatan kembali sampai data tercukupi. 

c. Menentukan Performance Rating. 

Performance Rating bertujuan untuk menormalkan waktu kerja yang 

disebabkan oleh ketidakwajaran operator dalam bekerja. Metode yang 
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digunakan untuk menentukan performance rating dalam penelitian ini 

adalah metode Westinghouse. 

d. Menetapkan Allowance. 

Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan faktor 

kelonggaran (allowance) seperti kebutuhan pribadi (personal need), 

menghilangkan rasa kelelahan (fatique), dan hambatan-hambatan yang 

tak terhindarkan (delay). 

e. Perhitungan Waktu Siklus 

Melakukan perhitungan waktu siklus untuk mengetahui waktu yang 

diperlukan dari awal sampai akhir dari kegiatan yang terlibat dalam 

proses pengerjaan perajangan buah nenas 

f. Perhitungan Waktu Normal 

Melakukan perhitungan waktu normal untuk menentukan waktu 

penyelesaian pekerjaan yang diselesaikan oleh pekerja dalam kondisi 

wajar dan kemampuan rata-rata. 

g. Perhitungan Waktu Baku. 

Perhitungan waktu baku bertujuan untuk menentukan waktu yang 

dibutuhkan secara wajar oleh pekerja normal untuk menyelesaikan 

pekerjaannya yang dikerjakan dalam sistem kerja terbaik saat itu. 

h. Perhitungan Output Standar.  

Menghitung Output standar untuk mengetahui jumlah produk yang 

dihasilkan dengan dasar dari perhitungan waktu baku 

2. Menyusun Konsep Rancangan 

Penyusunan konsep rancangan dalam penelitian ini merupakan tahap 

menggambarkan dan mengaplikasikan konsep produk kedalam bentuk 

gambar 2 dimensi atau gambar 3 dimensi. Adapun tahapan pengembangan 

produk untuk alat perajang buah nenas adalah sebagai berikut: 

a. Indentifikasi Kebutuhan Pengguna  

Memahami kekurangan dan kelemahan yang terdapat pada produk 

sebelumnya dan melakukan perbaikan terhadap produk tersebut. 
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b. Penyusunan konsep  

Sasaran penyusunan konsep adalah menggali konsep-konsep produk 

yang mungkin sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang mencakup 

gabungan dari penelitian eksternal, proses pemecahan masalah secara 

kreatif. 

c. Pemilihan konsep 

Pemilihan konsep merupakan kegiatan dimana berbagai konsep 

dianalisis dan secara berturut-turut dieliminasi untuk mengidentifikasi 

konsep yang paling menjanjikan. 

d. Penentuan spesifikasi akhir 

Spesifikasi yang telah ditentukan diawal proses ditinjau kembali setelah 

proses dipilih dan diuji. 

3. Antropometri 

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka dilakukan pengolahan 

data antropometri untuk mengetahui ukuran-ukuran yang digunakan dalam 

merancang alat perajang buah nenas di sentra industri keripik nenas Desa 

Kualu Nenas. Adapun langkah-langkah dalam melakukan pengolahan data 

antropometri adalah sebagai berikut : 

a. Uji kenormalan data 

Pada penelitian ini uji kenormalan data digunakan software SPSS for 

Windows 16.0. yaitu dengan melihat chi_tabel dan chi _square. Untuk 

menghitung chi_tabel tingkat ketelitian yang digunakan adalah 5%, dan 

tingkat keyakinan sebesar 95%. Hal ini berarti sekurang-kurangnya 95 

dari 100 data yang diambil memiliki penyimpangan tidak lebih dari 5 

%. 

b. Uji keseragaman data 

Pada penelitian ini uji keseragaman dilakukan dengan melihat peta 

kontrol yang diolah melalui program excel. Dimana menggunakan 

tingkat ketelitian 5% dan tingkat keyakinan sebesar 95% untuk 

menentukan nilai BKA (batas kontrol atas) dan BKB (batas kontrol 
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bawah). Hal ini berarti sekurang-kurangnya 95 dari 100 data yang 

diambil memiliki penyimpangan tidak lebih dari 5 %. 

c. Penentuan persentil 

Penggunaan persentil dalam perancangan sangat mempengaruhi 

rancangan alat bantu yang akan dirancang. Apakah alat bantu yang 

dirancang dapat digunakan oleh 95% penggunanya atau tidak 

ditentukan oleh persentil yang digunakan oleh perancang. Perhitungan 

persentil pada penelitian ini menggunakan tingkat ketelitian 5% dan 

tingkat keyakinan 95%.  

4. Data Keluhan Subjektif Pekerja 

Data keluhan subjektif pekerja digunakan untuk membandingkan 

perubahan terhadap keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pekerja antara 

cara kerja sebelum  dan setelah perancangan alat perajangan buah nenas. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui keluhan-keluhan sakit yang dinilai 

secara subjektif oleh pekerja berkaitan dengan kondisi kerja yang ada. 

 

3.9 Perancangan Alat 

 Setelah dilakukan pengolahan data ukuran antropometri dimensi tubuh 

pekerja, langkah selanjutnya yaitu melakukan perancangan sesuai dengan data-

data antropometri tersebut serta berpedoman dengan kaidah ergonomi. 

 

3.10 Pengujian Hasil Perancangan 

Pengujian alat dalam peneliti ini merupakan indikator keberhasilan dalam 

perancangan alat perajang nenas. Indikator keberhasilan perancangan alat adalah 

melakukan perbandingan waktu baku rata-rata perajangan buah nenas 

menggunakan alat manual dengan waktu baku rata-rata alat perajang nenas hasil 

rancangan. 

 

3.11 Analisa  

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka selanjutnya kita 

dapat menganalisa lebih mendalam dari hasil pengolahan data. Analisa tersebut 

akan mengarahkan pada tujuan penelitian dan akan menjawab pertanyaan pada 
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perumusan masalah. Analisa hasil data pada penelitian ini adalah tentang 

perancangan alat perajang buah nenas. 

 

3.12 Kesimpulan Dan Saran 

Tahap akhir penelitian ini adalah membuat kesimpulan dari hasil 

penelitian berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Serta saran dari peneliti untuk 

pengembangan produk yang selanjutnya agar rancangan pengembangan produk 

lebih sempurna lagi. 


