
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian menguraikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan

selama penelitian berlangsung dari awal proses penelitian sampai akhir penelitian.

Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian



III - 2

3.2 Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan di sebuah UKM yang bergerak di bidang

produksi Sendal dan Sepatu kulit “VIERO SHOES” yang berlokasi di Jl Jendral

Sudirman, Langkah ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada UKM

tersebut. Adapun studi pendahuluan yang dilakukan yaitu:

a. Melakukan wawancara kepada pemilik dan pekerja VIERO SHOES yaitu

Bapak Zulfan

b. Menyebarkan kuesioner Nordic Body Map (NBM).

Dari proses studi pendahuluan yang telah dilakukan, diketahui bahwa

permasalahan yang terjadi, yaitu adanya kelelahan dan keluhan-keluhan yang

dirasakan oleh pekerja setelah bekerja. Diantaranya adalah pada saat melakukan

proses penyemiran sepatu yang telah selesai diproduksi, proses penyemiran yang

dilakukan masih menggunakan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan semir

cream yang di poleskan ke sepatu dan di gosok menggunakan bros sepatu, pada

proses ini pekerja merasakan pegal terutama pada panggal lengan, serta otot siku

tangan, sehingga pekerja sering berhenti sejenak untuk mereganggkan tangan,

dan barulah melanjutkan proses penyemiran, dan kegiatan tersebut terjadi

berulang- ulang

3.3 Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mencari informasi pendukung dan teori-

teori yang berkaitan dalam pemecahan permasalahan yang ditemukan di Viero

Shoes 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 dan kumpulan tugas akhir

yang berhubungan dengan ergonomi, antropometri, dan perancangan produk.
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3.4 Identifikasi Masalah

Setelah permasalahan diketahui melalui penelitian pendahuluan, dan

kemudian didukung oleh teori-teori yang ada maka langkah selanjutnya adalah

melakukan identifikasi terhadap permasalahan tersebut.

Dengan mengidentifikasi masalah dapat diketahui bahwa penyebab dari

permasalahan tersebut adalah sistem kerja yang tidak ergonomis dan adanya

beberapa keluhan yang dirasakan oleh pekerja saat bekerja seperti kelelahan,

pegal pada pangkal lengan pada proses pengerjaan penyemiran sepatu, Penelitian

pendahuluan yang telah dilakukan mengidentifikasi bahwa pada aktivitas

penyemiran yang dilakukan secara Tradisional, sikap atau posisi tubuh yang

kurang baik dalam bekerja dan gerakan tekanan tangan terhadap sepatu dilakukan

secara berulang-ulang yang tidak sesuai dengan kaidah ergonomi

3.5 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 melakukan Perancangan Stasiun

Penyemiran Sepatu Yang Ergonomis, agar pada saat proses penyemiran dapat

menghindari resiko resiko dan keluhan yang timbul akibat penyemiran sepatu

secara tradisional dan dapat mempercepat proses penyemiran ?

3.6 Menetapkan 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.

Adapun tujuan penelitian ini adalah Perancangan Stasiun Penyemiran Sepatu

Yang Ergonomis.

3.7 Batasan Masalah

Dalam hal ini Batasan masalah digunakan untuk membatasi bahasan-

bahasan yang tidak dikaji dalam penelitian ini. Adapun bahasan pada penelitian
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ini, berfokus pada perancangan alat penyemiran sepatu yang ergonomi. data

antropometri yang diteliti yaitu 4 orang pengerajin sepatu kulit yang bekerja di

VIERO SHOES.

3.8 Pengumpulan Data

Data merupakan fakta-fakta ataupun angka-angka. Pada penelitian ini data

yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

3.8.1 Data Antropomtri

Data Antropomtri yang di ambil adalah data antropometri Indonesia

meliputi:

1. Tinggi bahu duduk(Tbd) yaitu tinggi bahu dalam posisi duduk.

2. Tinggi siku duduk (Tsd), yaitu tinggi siku dalam posisi duduk (siku tegak

lurus).

3. Pantat ke lutut (Pkl), yaitu panjang paha yang diukur dari pantat sampai

dengan ujung lutut.

4. Pantat popliteal (Pp), yaitu panjang paha yang diukur dari pantat sampai

dengan bagian belakang dari lutut atau betis.

5. Tinggi Popliteal (TP), yaitu tinggi lutut bagian dalam yang bisa diukur baik

dalam posisi berdiri ataupun duduk.

6. Lebar pinggul (Lp), yaitu lebar pinggul/pantat.

Panjang tangan (Pt), yaitu panjang tangan diukur dari pergelangan sampai

dengan ujung jari.

3.8.2 Pengukuran Denyut Jantung

Data denyut jantung dilakukan kepada pekerja sesudah dan sebelum

melakukan aktifitas penyemiran sepatu, Perhitungan data denyut jantung pekerja

pada saat melakukan proses penyemiran sepatu dilakukan untuk menentukan

seberapa besar konsumsi energi dari pekerjaan tersebut
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3.8.3 Pengukuran Waktu Baku

Pengumpulan data waktu Penyemiran Sepatu dilakukan dengan

menggunakan jam henti (stopwatch) karena jenis pekerjaan yang dilakukan adalah

kontinyu

3.9 Pengolahan Data

3.9.1 Pengolahan Data Denyut Jantung

Pengolahan data denyut jantung yang dilakukan konversi dari oksigen ke

energi, sehungga dapat diketahui berapa besar energy yang dibutuhkan oleh

operator

3.9.2 Pengolahan Data Waktu Baku

Proses penyemiran sepatu sebelum dan sesudah perancangan. Adapun langkah-

langkah dalam melakukan pengolahan datanya adalah sebagai berikut:

a. Uji Keseragaman Data Waktu Proses penyemiran sepatu.

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 penyemiran sepatu.

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),
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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.

f. 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

3.9.3 Pengolahan Data dengan Quality Function Deployment (QFD)

3.9.3.1 Derajat Kepentingan Atribut Keinginan Operator

Quality function deployment (QFD) merupakan sebuah penerjemahan yang

sistematis tentang produk yang diinginkan oleh operator (voice of customer)

menjadi  sebuah produk yang nyata yang diciptakan oleh perusahaan, oleh karena

itu dengan menggunakan quality function deployment, maka diharapkan produk

yang akan dirancang dapat memenuhi dengan keinginan operator, sehingga

operator dalam melakukan proses perkerjaannya dengan kondisi enak, nyaman,

aman, sehat dan efisien.

Derajat kepentingan digunakan untuk memposisikan setiap keinginan

ataupun kebutuhan operator dalam bentuk data kuantitatif dengan tujuan untuk

memprioritaskan keinginan operator. Pemberian bobot dimulai dari atribut yang

sangat penting dengan nilai (5) sampai pada atribut yang tidak penting dengan

nilai (1).
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3.9.3.2 Interaksi Antara Atribut Keinginan Operator dengan Parameter

Teknik

Tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui keeratan hubungan masing

masing komponen parameter teknik dalam memenuhi keinginan operator yang

dianggap penting oleh operator dengan parametr teknik yang telah di peroleh dari

penjabaran atribut keinginan operator lemah kuatnya inetraksi yang terjadi

dipengaruhi oleh tingkat kedekatan antara atribut dengan parameter teknik .

interaksi yang terjadi kemudian dinyatakan dalam angka dan simbol.

3.9.3.3 Nilai Matrik Interaksi Atribut Produk dengan Parameter Teknik

Nilai interaksi ini harus dikalikan dengan derajat kepentingan relatif dari

setiap atribut produk yang telah dihitung sebelumnya, sehingga menghasilkan

nilai untuk setiap parameter teknik. Nilai ini kemudian dijumlahkan sehingga

diketahui nilai absolute parameter teknik tiap atribut. Setelah diketahui nilai

absolute parameter teknik setiap atribut, maka dapat ditentukan parameter teknik

mana yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan terlebih dahulu. Interaksi

atribut keinginan operator dengan parameter teknik yang berupa angka dapat

dilihat

3.9.3.4 Hubungan Antara Parameter Teknik

Pengidentifikasian hubungan antar parameter teknik perlu dilakukan guna

mengetahui adanya pertukaran antara masing-masing atribut pada parameter

teknik tersebut adalah:

1. Hubungan positif kuat yaitu apabila dua atribut tersebut masing-masing saling

mendukung dalam pelaksanaannya dan sifat hubungan sangat kuat.

2. Hubungan positif moderat yaitu apabila dua masing-masing saling

mendukung dalam pelaksanaannya dan sifat hubungan sedang.

3. Tidak ada hubungan yaitu bila dua atribut masing-masing tidak terdapat

hubungan apapun.
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3.9.3.5 Prioritas Pengembangan Parameter Teknik

Dari nilai absolute parameter teknik sebagai pedoman utama dan

interaksi diantara parameter teknik maka dapat ditentukan parameter teknik mana

yang menjadi prioritas untuk dikembangkan terlebih dahulu.

3.9.3.6 Matrik HOQ Customer Requirements to Technical Requirements

Matrik house of quality ini menjelaskan atribut apa saja yang menjadi

kebutuhan atau harapan operator terhadap perancangan produk. Matrik ini dibuat

berdasarkan penggabungan pengolahan data dari penentuan derajat kepentingan

sampai dengan penentuan prioritas pengembangan parameter teknik.

3.10 Pemilihan Konsep Rancangan

Pemilihan konsep merupakan kegiatan dimana berbagai konsep dianalisis

secara berturutturut, kemudian dieliminasi untuk mengidentifikasi konsep yang

paling menjanjikan.Pemilihan konsep terdiri atas dua tahap, yaitu :

a. Penyaringan konsep Tujuan penyaringan konsep adalah mempersempit

jumlah konsep secara cepat dan untuk memperbaiki konsep.

b. Penilaian konsep

Pada tahap ini, tim memberikan bobot kepentingan relatif untuk setiap kriteria

seleksi dan memfokuskan pada hasil perbandingan yang lebih baik dengan

penekanan pada setiap kriteria.

3.11 Perancangan Stasiun Penyemiran Sepatu

Setelah diperoleh data  antropometri seluruh indonesia, selanjutnya yaitu

dilakukan perancangan sesuai dengan data-data antropometri tersebut dengan

melakukan perencanaan mulai dari model rancangan, spesifikasi rancangan,

hingga visualisasi rancangan yang pada akhirnya ke pengerjaan produk,

pengembangan konsep rancangan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
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3.12 Pengujian Hasil Rancangan

Yaitu melakukan simulasi terhadap rancangan Stasiun penyemir sepatu,

pengukuran terhadap waktu yang digunakan dalam aktivitas Penyemiran sepatu,

output standar, denyut jantung pekerja, dan mengetahui adakah keluhan rasa sakit

setelah menggunakan alat rancangan.

3.13 Analisa Hasil Rancangan

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 stasiun penyemir sepatu yang ergonomis.

3.14 Penutup

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 Viero Shoes untuk memperbaiki sistem kerjanya.


