
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1 Alur Penelitian 

Alur penelitian menguraikan tahapan atau alur penelitian yang dijalankan, 

mulai dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan penelitian. Adapun alur 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Studi Pendahuluan

1. Observasi

2. Wawancara

Studi  Literatur

Identifikasi Masalah

Mulai

Perumusan Masalah

Tujuan Penelitian

Pengumpulan Data

1. Data Primer                            2. Data Sekunder

- Data Nordic Body Map            - Profil IKM

- Data Postur Kerja                     - Data Antropometri Baku Indonesia

- Data Keluhan Pekerja

Pengolahan Data

Melakukan penilaian postur kerja berdasarkan Quick Exposure Checklist

Perhitungan nilai exposure score berdasarkan lembar skor QEC

Perhitungan nilai exposure level berdasarkan Metode QEC

Mengelompokkan postur kerja ke action level metode QEC

A

 
Gambar 3.1 Flowchart Tahapan Penelitian 
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A

Antropometri

 -Data Antropometri Baku Indonesia

Perencanaan Fasilitas Kerja dengan Metode RE

- Benchmarking

Tahap Pengujian 

- Postur Kerja dengan Metode QEC

Analisa Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

Selesai

 
Gambar 3.1 Flowchart Tahapan Penelitian (Lanjutan) 

 

3.2 Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan di IKM Hey Rasa sebagai objek penelitian. 

Langkah ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada. Adapun studi 

pendahuluan yang dilakukan, yaitu: 

1. Observasi: 

Melakukan observasi langsung di IKM Hey Rasa untuk data yang diperlukan, 

seperti data postur kerja operator. 

2. Wawancara 

Melakukan wawancara kepada pekerja pengupas bahan baku bumbu dan 

pemilik usaha untuk mendapatkan informasi tentang usaha ini seperti jumlah 

pekerja, jadwal produksi, target produksi, dan data umum lainnya. Setelah itu, 

melakukan penyebaran kuesioner Nordic Body Map untuk mengetahui 

keluhan-keluhan yang dirasakan pekerja pada saat bekerja. 

 

3.3 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mencari informasi dan teori-teori 

pendukung yang berkaitan dalam pemecahan masalah yang ditemukan di IKM 

Hey Rasa yang menjadi objek penelitian. Studi literatur dilakukan dengan 
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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 mengenai Perbaikan Sistem 

Kerja dan Perancangan. 

 

3.4 Identifikasi Masalah 

Setelah permasalahan diketahui melalui penelitian pendahuluan dan 

didukung oleh teori-teori yang ada maka dapat diketahui permasalahan yang 

terjadi pada usaha tersebut, sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan yang 

terjadi dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan Permasalahan yang Terjadi di Lapangan 

Setelah melakukan pengamatan secara langsung maka dapat diketahui 

permasalahan yang terjadi pada IKM Hey Rasa, yaitu mengenai beberapa 

aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan secara manual dengan postur kerja 

yang tidak sesuai dengan kaidah ergonomi. 

2. Menganalisa Masalah yang Terjadi di Lapangan 

Setelah dapat mengumpulkan data-data mengenai masalah yang terjadi di 

lapangan maka selanjutnya akan dianalisa inti dari permasalahan tersebut dan 

selanjutnya dapat menentukan judul yang tepat untuk permasalahan yang 

terjadi. 

 

3.5 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan hasil dari identifikasi masalah yakni 

berupa pertanyaan yang nanti akan diperoleh jawaban melalui tahapan pengolahan 

data dan berakhir pada kesimpulan. Rumusan masalah yang telah dibuat yaitu 

mengarah pada perbaikan sistem kerja dan perancangan alat pengupas bahan baku 

bumbu yang dapat mengurangi gangguan musculoskeletal pada pekerja. 

 

3.6 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

ditetapkanlah tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 

postur kerja pekerja pengupas dengan merancangan alat pengupas bahan baku 
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bumbu dan mengetahui resiko gangguan muskuloskeletal pada pekerja sebelum 

dan sesudah perancangan. 

 

3.7 Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah langkah untuk mendapatkan informasi 

yang berguna sebagai langkah awal dalam menyelesaikan masalah yang akan 

diteliti. Dengan adanya langkah pengumpulan data, penelitian akan dapat 

dilanjutkan kelangkah selanjutnya yaitu pengolahan data. Pada penelitian ini 

teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari pengamatan dan penelitian 

secara langsung. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan mengamati 

secara langsung dan meminta keterangan serta mewawancarai pemilik dan 

pekerja yang terlibat langsung. Adapun data yang diperoleh adalah data 

Nordic Body Map, data postur kerja dan data keluhan pekerja 

2. Data Sekunder 

Data sekuder adalah data yang digunakan sebagai data pendukung pada 

sebuah penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Profil Perusahaan 

IKM Hey Rasa merupakan salah satu IKM yang bergerak dibidang 

pembuatan bumbu yang dikelola oleh Ibuk Herlina dan berlokasi di Jl. 

Kesadaran Gg. Kesabaran No.10 Tangkerang Labuai, Pekanbaru, Riau. 

b. Data Antropometri Baku Indonesia 

 Antropometri yang digunakan adalah antropometri baku Indonesia 

sehingga ukuran yang digunakan untuk alat ini adalah Tinggi Siku Berdiri 

dengan persentil 50 (95,65 cm) dan Tinggi Tulang Ruas dengan persentil 

50 (66,51 cm). Hal ini dilakukan agar alat yang dibuat sesuai dengan 

dimensi tubuh manusia baik kategori tinggi ataupun rendah. 
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3.8 Pengolahan Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah 

pengolahan data. Adapun tahap-tahap dalam pengolahan data adalah sebagai 

berikut: 

1. Penilaian Postur Kerja Berdasarkan Quick Exposure Check 

Berdasarkan data dokumentasi (data postur kerja) yang telah didapatkan pada 

pengumpulan data, selanjutnya dilakukan penyebaran kuesioner Quick 

Exposure Check kepada 2 pekerja yang bekerja di IKM Hey Rasa. 

2. Perhitungan Nilai Exposure Score Berdasarkan Lembar Skor QEC 

Dari hasil kuesioner Quick Exposure Check, maka dapat dilakukan 

perhitungan nilai exposure score. Adapun tahap perhitungan nilai  exposure 

score adalah perhitungan Nilai Exposure Score Pada Leher Bagian Atas, Bahu 

Kanan, Punggung, Pinggang, Bokong, Pantat, Siku Kanan, Lengan Bawah Kanan, 

Tangan Kanan, Paha Kiri, Paha Kanan, Lutut Kiri, Lutut Kanan,Kaki Kiri, dan Kaki 

Kanan. 

3. Perhitungan Nilai Exposure Level Berdasarkan Metode Quick Exposure 

Check (QEC) 

Berdasarkan hasil dari nilai exposure score, maka dapat dilakukan 

perhitungan menggunakan rumus. 

4. Mengelompokkan Postur Kerja ke Action Level Metode QEC 

Hasil dari nilai exposure level dikelompokkan berdasarkan action level 

metode QEC. 

5. Antropometri 

Penetuan antropometri yang akan digunakan untuk pembuatan alat. 

Antropometri yang digunakan adalah antropometri baku Indonesia sehingga 

ukuran yang digunakan untuk alat ini adalah Tinggi Siku Berdiri dengan 

persentil 50 (95,65 cm) dan Tinggi Tulang Ruas dengan persentil 50 (66,51 

cm). Hal ini dilakukan agar alat yang dibuat sesuai dengan dimensi tubuh 

manusia baik kategori tinggi ataupun rendah. 

6. Perancangan Fasilitas Kerja 

Setelah mengetahui action level dan antropometri yang akan digunakan untuk 



24 
 

setiap postur kerja pekerja, selanjutnya yaitu menentukan perbaikan-

perbaikan yang harus dilakukan dengan tujuan meminimasi gangguan 

musculoskeletal pada pekerja, yaitu dengan melakukan perancangan alat 

pengupas bahan baku bumbu menggunakan metode RE. Adapun tahap 

perancangan dengan menggunakan metode RE ini adalah benchmarking yang 

terkonsep dan memiliki tujuan, fungsi sehingga alat yang akan dibuat menjadi 

lebih maksimal dan berfungsi dengan baik. 

 

3.9 Tahap Pengujian 

Setelah merancang alat pengupas bahan baku bumbu maka tahap 

selanjutnya yaitu melakukan pengujian. Tahap pengujian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Postur Kerja dengan Menggunakan Metode QEC 

Tahap ini yaitu mengukur kembali postur kerja setelah menggunakan alat 

pengupas bahan baku bumbu. Hasil dari penyebaran kuesioner ini akan 

menjadi perbandingan untuk melihat apakah dapat meminimasi gangguan 

musculoskeletal pada pekerja. 

 

3.10 Analisa Pembahasan 

Berdasarkan pengolahan yang dilakukan maka akan didapatkan hasil dari 

pengolahan data tersebut. Setelah hasil pengolahan data diketahui maka langkah 

selanjutnya adalah analisa berdasarkan hasil pengolahan data yang disesuaikan 

dengan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Analisa yang dilakukan 

akan menunjukan hasil dari penelitian yang dilakukan. Tentunya analisa 

dilakukan dengan panduan studi litertur yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

3.11 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. 


