
BAB III
METODOLOGI PENELITAN

3.1 Tahapan Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan sistematis, maka perlu

dibuat tahapan-tahapan dari penelitian itu sendiri. Adapun tahapan dalam

penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Gambar 3.1 Flow Chart Tahapan Penelitian
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3.2 Studi Pendahuluan

Tahap awal ini peneliti melakukan studi pendahuluan yang berkaitan

dengan penelitian yaitu dengan cara melakukan studi literatur dari berbagai

sumber buku dan jurnal tentang ergonomi, antropometri, perancangan dan OWAS

dan juga melakukan survei langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung

objek yang akan diteliti.

3.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan di Fakultas Sains dan

Teknologi diketahui adanya beberapa keluhan yang dirasakan oleh pekerja setelah

bekerja seperti kelelahan dan keluhan-keluhan rasa sakit pada anggota tubuh.

Dengan mengidentifikasi masalah dapat diketahui bahwa penyebab dari

permasalahan tersebut adalah sistem kerja yang tidak ergonomis pada proses

pemindahan galon air mineral, yaitu pemindahan dengan cara mengangkat galon

air mineral pada lantai yang rata, menaiki anak tangga serta pemindahan ke

dispenser tanpa menggunakan alat bantu.

3.4 Perumusan Masalah

Rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan

terjawab ketika penelitian selesai. Berdasarkan observasi yang dilakukan dan

adanya keluhan dari pekerja terhadap pekerjaan yang tidak ergonomis, maka

rumusan masalahnya adalah ”Bagaimana merancang troli pemindahan galon air

mineral yang ergonomis”.

3.5 Menetapkan Tujuan Penelitian

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

terukur. Tujuan penelitian merupakan hasil yang akan atau ingin dicapai oleh

peneliti setelah laporan penelitian ini selesai. Adapun tujuan penelitian ini adalah

untuk Menghasilkan troli pemindahan galon air mineral serta menghitung estimasi

biaya pembuatannya.
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3.6 Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data langsung dengan cara

melakukan wawancara kepada pekerja pemindahan galon air mineral.

Pengambilan data dilakukan cara memberikan kuisioner Nordic body map kepada

para pekerja dan melakukan pengamatan/pengambilan gambar posisi tubuh

pekerja. Pemberian kuisioner digunakan sebagai data awal yang digunakan untuk

melihat permasalahan yang terjadi saat bekerja. Data kuisioner ini digunakan

sebagai landasan dalam untuk dapat menganalisa posisi kerja. Pada penelitian ini

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

peneliti melakukan pengumpulan data pada Fakultas Sains dan Teknologi, UIN

SUSKA RIAU.

3.6.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumbernya

melalui pengamatan dan pencatatan langsung dengan cara wawancara, penyebaran

kuisioner keluhan subjektif. Hasil dari wawancara, kuisioner dan observasi

tersebut yang merupakan data primer. Data primer pada penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan mengajukan

pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden. Pertanyaan

diajukan kepada 5 orang pekerja di bagian pemindahan galon air mineral

yang akan menggunakan alat bantu yang akan dirancang.

2. Kuisioner keluhan subjektif, pada penelitian dilakukan penyebaran

kuisioner Nordic Body Map kepada 5 orang pekerja pemindahan galon air

mineral.

3. Data hasil observasi dengan mengamati dan mencatat langsung dalam

penelitian ini meliputi ukuran anak tangga, karakteristik galon air mineral,

karakteristik dispenser.
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3.6.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pendukung data-data

primer yang telah didapatkan. Penelitian ini menggunakan ukuran data

antropometri orang indonesia perempuan, hal ini dilakukan karena ukuran yang

dipakai adalah memakai ukuran terkecil. Data yang digunakan dalam perancangan

troli pemindahan galon air mineral adalah lebar bahu sebagai pedoman untuk

lebar alat, dan panjang telapak tangan digunakan sebagai pedoman keliling

handle.

3.7 Pengolahan Data

Pada penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu, data antropometri orang

indonesia dan juga data postur kerja yang akan diolah menggunakan metode

OWAS.

3.7.1 Data Antropometri Orang Indonesia Perempuan

Pada penelitian ini digunakan data antropometri orang indonesia

perempuan, hal ini dikarenakan alat yang akan dirancang diharapkan dapat

dioperasikan secara massal dan menggunakan ukuran perempuan yang ukuran

tubuhnya lebih kecil. Penelitian ini tidak dilakukan pengukuran terhadap pekerja

pemindahan galon air mineral karena data antropometri orang indonesia

perempuan telah ada ukuran-ukurannya.

3.7.2 Pengolahan Data OWAS

Pengolahan data dengan metode OWAS yaitu peneliti menentukan postur

tubuh yang akan dianalisa nantinya. Selanjutnya melakukan pemberian nilai atau

proses coding setiap bagian punggung, lengan, kaki, dan beban dari postur tubuh

yang telah ditentukan. Kode yang didapat selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel

kategori tindakan kerja OWAS.
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3.8 Konsep Rancangan

Setelah dilakukan pengolahan data, langkah selanjutnya adalah membuat

konsep rancangan. Adapun tahapan konsep rancangan untuk troli pemindahan

galon air mineral adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan konsep

Sasaran penyusunan konsep adalah menggali konsep produk yang

mungkin sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang mencakup gabungan

dari penelitian eksternal, proses pemecahan masalah secara kreatif.

2. Pemilihan konsep

Pemilihan konsep merupakan kegiatan dimana berbagai konsep dianalisis

dan secara berturut-turut dieliminasi untuk mengidentifikasi konsep yang

paling menjanjikan.

3. Pengujian konsep

Satu atau lebih konsep diuji untuk mengetahui apakah kebutuhan

pelanggan telah terpenuhi, memperkirakan potensi pasar dari produk dan

mengidentifikasi beberapa kelemahan yang harus diperbaiki selama proses

perkembangan selanjutnya.

3.9 Estimasi Biaya Produksi

Setelah seluruh konsep rancangan troli pemindahan galon air mineral

dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah menghitung biaya yang akan

dikeluarkan untuk melakukan perancangan sebuah troli pemindahan galon air

mineral. Estimasi biaya ini meliputi biaya material langsung, biaya pekerja

langsung dan biaya overhead (Wignjosoebroto, 2003).

Untuk melakukan perancangan ini terlebih dahulu harus kita tentukan

bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat alat ini. Item bahan yang akan

digunakan untuk menghitung estimasi biaya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.1 Item yang digunakan dalam perancangan Troli Pemindahan
Galon Air Mineral

Jenis Biaya Item Ukuran Jumlah

Material Langsung

Bahan Baku:
a. Besi Petak 1 inchi 1 batang
b. Plat Roda - 1 lembar
c. Roda ϴ 10 cm 6 buah
d. Dinamo 3000 rpm 1 buah
e. Gearbox - 1 buah
f. Gear Besar ϴ 19 cm 4 buah
g. Gear kecil ϴ 5 cm 2 buah
h. Rantai - 4 buah
i. Besi As - 3 buah
j. Busa Handle - 1 pasang
k. Kapasitor - 1 buah
l. Switch - 1 buah

m. Bearing - 8 buah
Biaya Finishing:
a. Dempul - 1 kaleng
b. Amplas - 3 lembar
c. Cat - 2 kaleng

Biaya Pekerja Langsung Ongkos Pekerja 1 Orang 14 Hari
Overhead - - -

3.10 Perancangan Alat

Setelah data ukuran antropometri dimensi tubuh operator terkumpul, data

OWAS telah diolah dan rincian biaya yang akan dikeluarkan untuk pembuatan

sebuah troli telah diperoleh, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan

perancangan sesuai dengan data-data antropometri tersebut.

3.11 Pengujian Alat

Pada tahap ini, alat yang sudah dirancang kemudian dibawa ke tempat

penelitian untuk di uji, hal ini bertujuan untuk melihat perubahan postur kerja

menjadi lebih ergonomis.

3.12 Analisa Hasil

Setelah perhitungan dilakukan, selanjutnya dilakukan analisa terhadap

perhitungan yang telah didapatkan. Pada tahap ini bertujuan untuk menganalisa
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serta mengevaluasi dari perhitungan yang telah dilakukan maupun pada objek

penelitian.

3.13 Kesimpulan dan Saran

Pada tahap ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan

sebelumnya, dimana peneliti telah memperoleh kesimpulan serta memberikan

saran bagi perusahaan tempat dilakukannya penelitian dan saran bagi peneliti

sendiri untuk dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya.


