
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian menguraikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan

selama kegiatan penelitian berlangsung. Adapun langkah-langkah yang akan

ditempuh dalam penelitian ini dapat dilihat pada diagram alir dibawah ini :

mulai

Penelitian pendahuluan
 Proses pengukuran antropometri di laboratorium APK & E

Jurusan Teknik Industri UIN Suska Riau

Identifikasi masalah
Kursi antropometri yang ada di laboratorium kurang

memiliki fungsi yang lengkap dan kurang ergonomis dalam
proses pengukuran antropometri

Perumusan masalah
bagaimana merancang alat ukur antropometri yang

ergonomis dan fungsional dalam pengukuran antropometri?

Pengumpulan data

Studi pustaka
Buku dan jurnal tentang
ergonomi, antropometri,
dan perancangan produk

Menetapkan tujuan penelitian
Merancang merancang alat ukur antropometri yang

ergonomis dan fungsional dalam pengukuran antropometri

Tidak Data
Normal

Normalkan

Data
Seragam

Buang Data
Ekstrim

Uji Kenormalan

Uji Keseragaman

Ya

Ya

Tidak

Menentukan Persentil

Pengolahan data

Perancangan Alat

Analisa

Kesimpulan dan saran
Hasil yang diperoleh dari penelitian, dan masukan
untuk membangun dan menambah nilai penelitian.

Selesai

Data Antropometri

Pengujian Alat

Variabel yang diukur

Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian



III-2

Metodologi juga berguna untuk mengarahkan dan mempermudah proses

analisis dalam mencari solusi dalam memecahkan masalah, merancang

manajemen penelitian secara layak serta untuk menentukan kualitas dari suatu

penelitian.

3.2. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan merupakan tahapan awal dari penelitian ini. Penelitian

pendahuluan dilakukan untuk mengetahui lebih detail tentang informasi-informasi

yang diperlukan untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut.

3.3. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh informasi pendukung yang

diperlukan dalam penyusunan laporan penelitian, yakni dengan mempelajari

literatur, makalah, penelitian penunjang dan semua pelajaran yang berkaitan

dengan masalah konsep ilmu antropometri.

3.4. Identifikasi Masalah

Untuk memudahkan arah dari penelitian maka diperlukan suatu penetapan

masalah secara jelas yang diperoleh berdasarkan studi pendahuluan.

3.5. Perumusan Masalah

Tahap ini merupakan tahapan dimana melakukan perumusan terhadap

permasalahan yang akan diteliti akan melalui penelitian yang akan dilaksanakan.

3.6. 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.
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3.7. Pengumpulan Data

Setelah tujuan penelitian ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah

melakukan pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan

data langsung dengan cara melakukan pengamatan langsung pada kursi

antropometri yang ada di laboratorium teknik industri. Peneliti juga mengamati

mekanisme pengukuran dan jenis-jenis dimensi tubuh yang dapat diukur, serta

peneliti mengambil data antropometri yang digunakan untuk merancang ulang

kursi antropometri yang memiliki fungsi lebih lengkap.

3.8. Pengolahan Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka dilakukan pengolahan

data sebagai berikut:

1. Data Antropometri

Setelah dilakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah

melakukan pengolahan data antropometri untuk mengetahui ukuran-

ukuran yang digunakan dalam merancang kursi antropometri. Adapun

langkah-langkah dalam melakukan pengolahan data antropometri adalah

sebagai berikut:

a. Uji Kenormalan Data

Uji kenormalan data bertujuan untuk menentukan data tersebut

berdistibusi normal atau  tidak yaitu dengan membandingkan

chi_square dengan chi_table menggunakan software SPSS for

Windows 12.0.

b. Uji Keseragaman Data

Perhitungan uji keseragaman data dilakukan untuk mengetahui apakah

data yang diukur pada setiap elemen pekerjaan seragam atau tidak.

Data dikatakan seragam apabila data tersebut berada pada Batas

Kontrol Atas (BKA) dan Batas Kontrol Bawah (BKB), sebaliknya

data dikatakan tidak seragam apabila data tersebut berada diluar Batas

Kontrol Atas (BKA) dan Batas Kontrol Bawah (BKB).
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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%.

3.9. Perancangan Alat

Setelah perhitungan dilakukan, maka dilakukan perancangan ulang kursi

antropometri yang memiliki fungsi lebih lengkap berdasarkan data antropometri

yang diperlukan.

3.10. Pengujian Alat

Pada tahap ini, alat yang sudah dirancang kemudian dibawa ke

laboratorium untuk di uji, hal ini bertujuan untuk melihat perubahan variabel

tubuh dan waktu pengukuran yang di ukur menggunakan kursi antropometri.

3.11. Analisa

Pada tahap ini dilakukan dengan menganalisis semua hasil yang diperoleh

pada tahap pengolahan data. Analisa tersebut akan mengarahkan pada tujuan

penelitian dan akan menjawab pertanyaan pada perumusan masalah. Analisa hasil

data pada penelitian ini adalah tentang perancangan ulang kursi antropometri.

3.12. Kesimpulan dan Saran

Pada tahap ini akan membahas kesimpulan dari hasi pengolahan data

dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian dan kemudian

memberikan saran perbaikan yang mungkin dilakukan untuk penelitian

selanjutnya.


