
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian perlu ditentukan di awal agar didalam mencari

solusi untuk menyelesaikan masalah menjadi lebih terarah dan mempermudah

dalam menganalisa dan tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Flow chart Penelitian
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3.1 Studi Pendahuluan

Ketika penelitian akan dilakukan maka perlu dilakukan penelitian

pendahuluan sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Penelitian pendahuluan

dilakukan dengan cara observasi dan wawancara

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan, sedangkan

untuk observasi peneliti lansung melihat ke lokasi yaitu di PT. P&P Bangkinang

2. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap pihak perusahaan untuk mendapatkan

informasi pendukung mengenai kondisi perusahaan seperti, profil perusahaan ,

dan lain sebagainya.

3.2 Identifikasi Masalah

Tujuan dari perumusan masalah ini adalah untuk memperjelas tentang

masalah yang akan diteliti dan dibahas. Setelah melakukan observasi secara

lansung maka penulis berupaya mengetahui permasalahan yang relevan untuk

diangkat. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

perancangan display keselamatan dan kesehatan kerja di PT. P&P Bangkinang

pada lantai produksi.

3.3 Penetapan Tujuan

Guna untuk menentapkan suatu tujuan penelitian, adapun tujuan yang

ingin dicapai dari penelitian ini adalah menghasilkan rancangan display

keselamatan dan kesehatan kerja yang baik display, yang dapat menyampaikan

informasi selengkap mungkin tanpa menimbulkan banyak kesalahan dari manusia

yang menerimanya ini perlu ditetapkan dalam melakukan penelitian agar penlitian

fokus pada tujuan yang kita inginkan.

3.4 Penetapan Manfaat

Adapun manfaat perancangan display keselamatan dan kesehatan kerja

adalah dapat mengetahui langkah-langkah dalam merancang display keselamatan

dan kesehatan kerja yang baik.
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3.4 Batasan Masalah

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan serta didasarkan atas teori

yang didapat dari studi literatur, maka dilakukan batasan-batasan terhadap

masalah yang akan bahas. Tujuan dari batasan masalah ini yaitu untuk memberi

ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas pada perancangan display.

3.5 Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian data digunakan sebagai bahan rujukan dalam

memecahkan pokok permasalahan dalam penelitian. Pada penelitian ini  data yang

dibutuhkan adalah data premier dan sekunder.

1. Data Priemer

Data yang diperoleh secara lansung dari tempat yang dijadikan sebagai objek

penelitian. Adapun data primer yang digunakan adalah hasil pengujian yang

dilakukan dengan menggunakan Snellen Chart.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebgai data pendukung, adapun

data sekunder yang digunkan dalam penelitian ini adalah profil perusahaan,

sejarah perusahaa dan lain sebagainya.

3.6 Pengolahan Data

Setelah melakukan pegumpulan data langkah selanjutnya adalah

melakukan pengolhab data. Adapun lamgkah- langkah dalam melakukan

pengolahan data sebagai berikut

3.6.1 Pengujian Penglihatan Operator

Uji penglihatan operator digunakan untuk mengetahui penglihatan

operator berada dalam batas kenormalan. Uji ini menggunakan Snellen

Chart, berikut hasil pengujian penglihatan karyawan PT. P&P Bangkinang

khususnya pada lantai produksi

3.6.2 Kuesioner Awal

Sebelum Display diimplementasikan terlebih dahulu dilakukan penyebaran

kuesioner  awal yang akan dijadikan tolak ukur dalam perbandingan

setelah display diimplementasikan
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3.6.3 Evaluasi Sistem/Stasiun

Analisa sistem adalah fase pengembangan sistem yang menetukan sistem

imformasi apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah yang sudah ada

dengan mempelajari sistem dan poses kerja untuk mengidentifikasi kekuatan,

kelamahan dan peluang untuk perbaikan. Menganalisa sistem pada tiap-tiap

stasion digunakan untuk mengetahui kondisi atau keadaaan dari tiap-tiap stasion

kerja  pada PT.P&P Bangkinang.

3.6.4 Menentukan Jenis Display Yang Dibutuhkan

Setelah mengetahui kondisi atau keadaan dari tiap-tiap satasion kerja

langkah selanjutnya adalah menentukan jenis display yang dibutuhkan pada tiap-

tiap stasion kerja dengan merujuk kepada toeri para ahli, artikel atau penelitian

yang terkait.

3.6.5 Penempatan Display

Setelah  melakukan perancangan display langkah selanjutnya adalah

menentukan posisi yang tepat sesuai dengan visual operator agar pemajangan

display sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

3.6.6 Dimensi Display

Dalam menetukan dimensi display ada bebrapa langkah yang harus

dilakukan antara lain adalah menetukan ukuran display, warna display, bahan

display dan aksesoris display.

3.6.7 Pengujian Display

Pengujian display megnggunakan kuesioner, kuesioner disebarkan

sebelum dan sesudah display diimplementasikan pada tiap stasiun kerja kemudian

dilakukan perbandingan antar keduanya. kuesioner disebarkan kepada seluruh

operator pada lantai produksi yang berjumlah 33 orang.

3.7 Analisis

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka selanjutnya kita

dapat menganalisa lebih mendalami hasil pengolahan data tersebut. Analisa yang

dilakukan berdasarkan atas data yang diolah dengan menggunakan perhitungan

visual operator, dan perhitungan lainnya untuk merancang sebuah display yang
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tepat guna. Maka dilakukan analisa terhadap hasil perhitungan pengolahan data

bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan display yang telah

dirancang.

3.8 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan saran berisi tentang kesimpulan penelitian setelah

dilakukan pengolahan dan analisis data. Kesimpulan ini memperkukuh hasil

penelitian yang terfokus pada penyelasaian dan jawaban dari suatu permasalahan

yang diteliti. Sementara saran berisikan saran-saran membangun bagi

penyempurnaan penelitian ini.


