
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian menguraikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan

selama penelitian berlangsung dari awal proses penelitian sampai akhir penelitian.

Gambar 3.1 Flow Chart Tahapan Penelitian
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3.1 Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan di CV. Riau Pallet yang menjadi objek

penelitian. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui gejala permasalahan yang

ada. Adapun studi pendahuluan yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan wawancara kepada mandor dan pekerja CV. Riau Pallet.

2. Menyebarkan kuisioner Nordic Body Map (NBM).

3. Menghitung konsumsi energi pekerja sebelum dan sesudah melakukan

pekerjaan.

Dari studi pendahuluan yang dilakukan, diketahui bahwa permasalahan

pada pekerja CV. Riau Pallet, yaitu adanya keluhan-keluhan rasa sakit pada

anggota tubuh yang dirasakan oleh pekerja serta kenaikan konsumsi energi setelah

bekerja mengangkat pallet, hal tersebut diakibatkan oleh proses pengangkatan

pallet masih dilakukan secara manual dengan cara memikul beberapa buah pallet

sekaligus diatas bahu para pekerja dan tidak adanya alat yang ergonomis.

3.2 Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh informasi pendukung dan

teori-teori yang berkaitan dalam pemecahan permasalahan yang ditemukan di CV.

Riau Pallet 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, pengukuran waktu kerja dan perancangan.

3.3 Evaluasi Kondisi Awal

Evaluasi kondisi awal dilakukan guna melihat mengevaluasi cara kerja

awal pekerja menindahkan pallet di CV. Riau Pallet

3.4 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian pendahuluan diketahui bahwa permasalahan di

CV. Riau Pallet, adanya beberapa keluhan-keluhan rasa sakit pada anggota tubuh
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yang dirasakan oleh pekerja serta kenaikan konsumsi energi setelah bekerja

mengangkat pallet. Penelitian pendahuluan yang telah dilakukan mengidentifikasi,

bahwa pada aktivitas pengangkatan pallet yang dilakukan secara manual, sikap

atau posisi tubuh yang kurang baik dalam bekerja dan dilakukan secara berulang-

ulang yang tidak sesuai dengan kaidah ergonomi.

3.5 Pengumpulan Data

Setelah tujuan penelitian ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah

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

1. Data Primer

Data ini adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya melalui

pengamatan dan pencatatan langsung yaitu keluhan subjektif pekerja, denyut

jantung, temperatur suhu, dan waktu kerja pengangkatan pallet sebelum dan

sesudah perancangan alat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga penulis tinggal

mencari dan mengumpulkan data tersebut. Adapun data sekunder yang

digunakan adalah data antropometri Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  metode pengumpulan data, yaitu:

a. Metode Interview dan penyebaran kuesioner

Adapun pengumpulan data dengan metode interview adalah dengan cara

tanya jawab dengan operator, perusahaan, mengenai  objek  penelitian  dan

data-data lain yang dibutuhkan. Sedangkan penyebaran kuesioner untuk

mengetahui keluhan subjektif pekerja.

b. Metode Observasi

Pengumpulan  data  dengan  melakukan  pengamatan dan pengukuran

secara langsung pada obyek penelitian. Adapun data yang didapat dengan

menggunakan observasi adalah pengukuran denyut jantung, temperatur

tubuh pekerja dan waktu proses pengangkatan pallet.
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3.6 Pengolahan Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka dilakukan pengolahan

data sebagai berikut:

1. Data Antropometri

Data antropometri yang digunakan pada penelitian ini adalah data

antropometri Indonesia. Adapun data antropometri yang digunakan pada

perancangan alat angkut ini adalah :

Tabel 3.1 Data Antropometri yang digunakan pada Perancangan Alat Angkut

NO Bagian Alat Data Antropometri

1 Tinggi Handle saat di dorong Tinggi Pinggul

2 Tinggi Handle Perebah saat Keadaan Tegak Tinggi Bahu Berdiri

3 Lebar Handle Perebah Lebar Bahu

4 Diameter Genggaman Handle Alat Angkut
Diameter Genggaman

Tangan

Setelah data didapat maka langkah selanjutnya adalah :

a. Menentukan 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.

b. Perancangan Alat

Setelah persentil ditentukan maka langkah yang dilakukan selanjutnya

yaitu melakukan perancangan alat angkut (material handling) pallet, yang

mana nantinya alat yang dirancang sesuai dengan data-data antropometri

yang telah didapat. Selain itu alat yang dirancang juga harus berpedoman

dengan kaidah ergonomi. Adapun tahapan yang dilakukan pada

perancangan alat angkut (material handling) pallet adalah sebagai berikut:

i. Penyusunan konsep produk

Dalam penyusunan konsep produk ini, menghasilkan ukuran alat

angkut yang akan dilakukan perancangan, yang mana ukuran tersebut

didapat dari data antropometri yang telah didapat. Ukuran
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antropometri ini dihasilkan oleh perhitungan persentil. Sasaran

penyusunan konsep adalah menggali konsep produk yang mungkin

sesuai dengan kebutuhan pengguna nantinya yang mencakup

gabungan dari penelitian eksternal, proses pemecahan masalah secara

kreatif.

ii. Pemilihan konsep

Pemilihan konsep merupakan kegiatan dimana berbagai konsep

dianalisis dan secara berturut-turut dieliminasi untuk mengidentifikasi

konsep yang paling menjanjikan.

iii. 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.

2. Data Denyut Jantung dan Temperatur Tubuh Pekerja Sebelum dan Sesudah

Bekerja.

Melakukan pengolahan data denyut jantung dan temperatur pekerja sebelum

dan sesudah bekerja untuk mengetahui beban kerja dan perubahan temperatur

tubuh yang diterima dan dialami pekerja sebelum dan sesudah perancangan

alat. Untuk data denyut jantung, setelah data didapat langkah selanjutnya

yang dilakukan adalah menghitung rata-rata dari seluruh denyut jantung

pekerja dan dilakukan interpolasi dengan tabel konsumsi O2 yang nantinya

akan dikonversikan dari O2 ke konsumsi energi pekerja.

3. 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 angkut (material handling) pallet. Hal

ini dilakukan untuk mengetahui keluhan-keluhan sakit yang dinilai secara

subjektif oleh pekerja berkaitan dengan kondisi kerja yang ada.
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4. Data Waktu Baku Proses Pengangkatan Pallet Sebelum dan Sesudah

Perancangan.

Melakukan pengolahan data waktu baku proses pengangkatan pallet sebelum

dan sesudah perancangan. Adapun langkah-langkah dalam melakukan

pengolahan datanya adalah sebagai berikut:

a. Uji Keseragaman Data Waktu Proses Pengangkatan Pallet.

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 Pengangkatan Pallet.

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

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 Normal

Melakukan perhitungan waktu normal untuk menentukan waktu

penyelesaian pekerjaan yang diselesaikan oleh pekerja dalam kondisi

wajar dan kemampuan rata-rata.
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f. 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.

g. Perhitungan Output Standar.

Menghitung Output standar untuk mengetahui jumlah produk yang

dihasilkan dengan dasar dari perhitungan waktu baku

h. Perhitungan Efisiensi dan Produktivitas

Menghitung Efisiensi dan Produktivitas untuk mengetahui apakah

efisiensi dan produktivitas pekerja meningkat setelah dilakukan

perancangan alat.

3.7 Pengujian Hasil Perancangan

Tahap selanjutnya adalah menguji hasil perancangan yang dilakukan pada

aktivitas pengangkatan pallet di CV. Riau Pallet. Pada tahap pengujian, alat yang

sudah dirancang kemudian dibawa ke tempat penelitian untuk di uji, hal ini

bertujuan untuk melihat perubahan cara kerja menjadi lebih nyaman dan

ergonomis. Adapun uji yang akan dilakukan yaitu pengukuran terhadap waktu

yang digunakan dalam aktivitas pengangkatan pallet, output standar, denyut

jantung dan temperatur tubuh pekerja, dan mengetahui adakah keluhan rasa sakit

setelah menggunakan alat rancangan.

3.8 Analisis Hasil

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

perumusan masalah. Analisa hasil data pada penelitian ini adalah tentang

perancangan alat angkut (material handling) pallet. Selain itu juga dilakukan

analisa aspek-aspek ergonomi (ENASE) terhadap alat yang telah dirancang.
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3.9 Penutup

Hasil akhir dari suatu penelitian adalah sebuah kesimpulan, yang akan

menjelaskan secara ringkas hasil dari penelitian. Kesimpulan yang dibuat harus

sesuai dengan tujuan, yang artinya tujuan dari sebuah penelitian dapat tergambar

dan diukur dari kesimpulan yang diuraikan. Sedangkan saran merupakan

masukan-masukan yang penulis berikan kepada CV. Riau Pallet untuk

memperbaiki sistem kerjanya.


