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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

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 Metodologi Penelitian
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Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian (lanjutan)

3.2 Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan merupakan tahapan awal dari penelitian ini. Studi

pendahuluan dilakukan langsung ke lapangan yaitu toko dan kedai harian yang

berada di kawasan Kecamatan Kampar, yang menjadi objek penelitian. Langkah

ini dilakukan untuk mengetahui gejala permasalahan yang ada di proses

pengemasan ulang gula pasir. Adapun studi pendahuluan yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan wawancara kepada pekerja pengemasan gula pasir.

2. Menyebarkan kuesioner.
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Dari studi pendahuluan yang dilakukan ditemukan permasalahan pada

pekerja yang melakukan pengemasan ulang gula pasir, yaitu adanya keluhan-

keluhan rasa sakit pada tubuh yang dirasakan oleh pekerja setelah bekerja, pada

proses pengisian ke kemasan yang mana terjadi gerakan berulang-ulang, waktu

yang lama dan keluhan operator seperti ketidak nyamanan saat bekerja.

3.3 Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh informasi pendukung dan

teori-teori yang berkaitan dalam pemecahan permasalahan yang ditemukan di

proses pengemasan ulang gula pasir 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.

3.4 Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan diketahui bahwa permasalahan di

proses pengemasan ulang gula pasir adanya keluhan-keluhan rasa sakit pada

anggota tubuh yang dirasakan oleh pekerja setelah bekerja. Penelitian

pendahuluan yang telah dilakukan mengidentifikasi bahwa alat yang digunakan

sekarang masih jauh dari harapan yang diinginkan pekerja pada bagian

pengemasan gula pasir, sikap atau posisi tubuh yang kurang baik dalam bekerja

dan dilakukan secara berulang-ulang yang tidak sesuai dengan kaidah ergonomi.

3.5 Perumusan Masalah

Rumusan masalah diawali dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara

kepada beberapa pekerja. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa adanya keluhan

pekerja terhadap pekerjaan yang tidak ergonomis. Untuk itu perlu dilakukan

penelitian tentang perancangan alat penakaran dan pengemasan gula pasir,

sehingga operator dapat bekerja lebih nyaman.
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3.6 Menetapkan Tujuan Penelitian

Penetapan tujuan sangat diperlukan untuk menjawab permasalahan yang

ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep produk yang akan

dirancang dan merancang alat penakaran dan pengemasan gula pasir yang dapat

memberikan kenyamanan bagi pekerja.

3.7 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

3.7.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2007).

Dalam penelitian ini populasi yang dimaksudkan adalah jumlah toko dan

kedai harian yang ada di kawasan Kecamatan Kampar.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Jumlah Toko dan Kedai Harian

No Nama Desa Jumlah Toko dan Kedai
Harian

1 Batu Belah 21

2 Tj. Rambutan 18

3 Sp. Kubu 13

4 Limau Manis 9

5 Naumbai 11

6 Tj. Berulak 7

7 Air Tiris 48

8 Ranah 5

9 Bukit Ranah 13

10 Ranah Baru 10

11 Ranah singkuang 4

12 Penyasawan 37

13 Pulau Jambu 8

14 Rumbio 26

15 Pulau Sarak 19

16 Padang Mutung 14

17 Koto Tibun 17

18 Pulau Tinggi 11

Jumlah 291

(Sumber : Hasil Survei, 2013)
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3.7.2 Sampel

Setelah melakukan pengumpulan data sekunder dapat diketahui jumlah

toko dan kedai harian yang ada di kawasan Kecamatan Kampar sebanyak 291.

Agar sampel pada penelitian ini dapat mewakili populasi maka dapat ditentukan

jumlah sampel yang dihitung dengan menggunakan rumus Slovin (Ginting, 2009):

..............................................................................(3.1)

Keterangan : n = Jumlah Sampel

N =   Jumlah Populasi

e = Persentase kelonggaran ketidaktelitian (Presesi)

kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir.

Dalam penelitian ini diketahui jumlah toko dan kedai harian yang ada di

kawasan Kecamatan Kampar adalah 291, dan nilai ”e” ditetapkan sebesar 10%.

Dengan menggunakan rumus tersebut di atas maka diketahui jumlah sampel (n)

adalah :

2(0.1).2911

291
n




91.21

291
n




n = 74,4

75n  Responden

Dengan melihat daftar tabel  Slovin dengan (e) persen kelonggaran ketidak

telitian (e) sebesar 10 %  dan jumlah populasi (N) sebesar 291 didapat ukuran

sampel adalah 75.

3.7.3 Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah random sampling

sederhana. Dimana teknik random sampling sederhana dilakukan dengan

memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk menjadi

anggota sampel.
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3.8 Pengumpulan Data

Setelah populasi dan sampel ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah

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

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

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung untuk kemudian

dilakukan pengolahan data. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini

adalah data antropometri, karena perancangan yang dilakukan menyangkut

dimensi tubuh manusia. Dalam buku Ergonomi, Studi Gerakan dan Waktu

(Wignjosoebroto, 1995) ada 26 data antropometri yang ada. Adapun data

antropometri yang digunakan untuk merancang alat bantu penakaran dan

pengemasan gula pasir dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.2 Antropomerti yang dipakai untuk Perancangan Alat Penakaran dan
Pengemasan Gula Pasir.

NO Anthropometri Gambar Cara Pengukuran Pemanfaatan

1
Lebar bahu
(Lb)

Diukur lebar dari bahu
(bisa dalam posisi
berdiri ataupun duduk)

Digunakan untuk
menentukan lebar alat
penakaran dan
pengemasan gula pasir

2
Tinggi Siku
Duduk (Tsd)

Diukur tinggi siku
dalam posisi duduk
(siku tegak lurus)

Digunakan untuk tinggi
tuas alat pengisian

3

Lebar Tangan
sampai
metakarpal
(Ltm)

Diukur posisi lebar
tangan sampai
metakarpal

Digunakan untuk
menentukan lebar
pegangan pada tuas
pengisian
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Tabel 3.2 Antropomerti yang dipakai untuk Perancangan Alat Penakaran dan
Pengemasan Gula Pasir (lanjutan).

NO Anthropometri Gambar Cara Pengukuran Pemanfaatan

4
Tinggi Siku
Berdiri (Tsb)

Di ukur dari lantai ke
siku dalam posisi
berdiri tegak

Digunakan untuk
menentukan tinggi alat
penakaran dan
pengemasan gula pasir

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pendukung data-data

primer yang telah didapatkan. Data sekunder yang dibutuhkan dalam

penelitian ini adalah observasi dan wawancara dengan operator di toko dan

kedai harian kawasan Kecamatan Kampar. Data yang diperoleh dalam

penelitian ini adalah data ukuran alat pengisian, cara kerja proses

pengemasan gula pasir.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

a. Metode wawancara dan penyebaran kuesioner

Pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan operator, mengenai

obyek  penelitian  dan  data-data  lain yang dibutuhkan.

b. Metode Observasi

Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pengukuran

secara langsung terhadap obyek penelitian.

c. Pengukuran data antropometri

Pengukuran dilakukan terhadap operator yang bekerja sebagai operator

pengemasan gula pasir di kawasan Kecamatan Kampar.

3.9 Pengolahan Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka dilakukan pengolahan

data sebagai berikut:
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3.9.1 Penyusunan Konsep Rancangan

Penyusunan konsep rancangan dalam penelitian ini merupakan tahap

menggambarkan dan mengaplikasikan konsep produk kedalam bentuk gambar 2

dimensi atau gambar 3 dimensi. Adapun tahapan pengembangan produk untuk

alat penakaran dan pengemasan gula pasir adalah sebagai berikut:

a. Indentifikasi Kebutuhan Pengguna

Tujuan dari fase ini adalah untuk memahami kebutuhan pelanggan/pengguna

dan mengkomunikasikannya secara efektif kepada tim pengembangan.

Output dari langkah ini adalah sekumpulan pernyataan kebutuhan pelanggan

yang telah diurutkan dengan pemberian tingkat kepentingan pada setiap level.

Pengidentifikasian kebutuhan pelanggan ini dapat menjadi basis untuk

menyusun spesifikasi produk.

Dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, proses ini melibatkan 5 (lima)

langkah-langkah yaitu:

1. Mengumpulkan data mentah

Mengumpulkan data melibatkan kontak dengan pelanggan dan

pengalaman dengan penggunaan lingkungan produk, tiga metode yang

biasa digunakan untuk mengumpulkan data yaitu:

a. Wawancara

b. Grup focus

c. Observasi produk pada saat digunakan

2. Menafsirkan data mentah

3. Menetapkan bobot kepentingan relatif setiap kebutuhan

4. Merefleksikan hasil dan proses

b. Spesifikasi produk

Setelah mengumpulkan banyak informasi dari wawancara dan survei,

langkah berikutnya adalah mengembangkan spesifikasi produk, spesifikasi

produk dibutuhkan untuk mewakili pernyataan yang tidak jelas untuk

memuaskan kebutuhan pengguna. Konversi kebutuhan pengguna ke

spesifikasi produk penting untuk mengekspresikan data tersebut sehingga

menjadi kuantitatif dan terukur.
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c. Pengembangan konsep

Pengembangan konsep adalah proses didorong oleh serangkaian kebutuhan

pengguna dan target spesifikasi produk, yang kemudian diubah menjadi satu

set desain konseptual dan solusi teknologi yang potensial. Solusi ini

merupakan gambaran perkiraan bentuk, prinsip kerja, dan fitur produk.

Seringkali, konsep-konsep ini disertai dengan model desain industri dan

prototipe yang membantu dalam membuat pilihan akhir.

d. Pemilihan konsep

Pemilihan konsep merupakan proses berulang yang berkaitan erat dengan

pembangkitan konsep dan pengujian konsep. Metode konsep screening dan

scoring membantu tim menyempurnakan dan memperbaiki konsep, yang

mengarah ke satu atau lebih konsep menjanjikan yang pada pengujian

selanjutnya dan kegiatan pengembangan akan difokuskan.

e. Penentuan spesifikasi akhir

Spesifikasi yang telah ditentukan diawal proses ditinjau kembali setelah

proses dipilih dan diuji.

3.9.2 Data Antropometri

Setelah dilakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah

melakukan pengolahan data antropometri untuk mengetahui ukuran-ukuran yang

digunakan dalam merancang alat penakaran dan pengemasan gula pasir. Adapun

langkah-langkah dalam melakukan pengolahan data antropometri adalah sebagai

berikut:

3.9.2.1 Uji Kenormalan Data

Pada penelitian ini uji kenormalan data digunakan software SPSS for

Windows 16.0. yaitu dengan melihat chi_table dan chi _square. Untuk

menghitung chi_table tingkat ketelitian yang digunakan adalah 5% , dan tingkat

keyakinan sebesar 95%. Hal ini berarti sekurang-kurangnya 95 dari 100 data yang

diambil memiliki penyimpangan tidak lebih dari 5 % ini dikarenakan penulis

yakin hanya 5% tingkat cacat produk yang akan dirancang.
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3.9.2.2 Uji Keseragaman Data

Pada penelitian ini uji keseragaman dilakukan dengan melihat peta kontrol

yang diolah melalui program excel. Dimana menggunakan tingkat ketelitian 5%

dan tingkat keyakinan sebesar 95% untuk menentukan nilai BKA (batas kontrol

atas) dan BKB (batas kontrol bawah). Hal ini berarti sekurang-kurangnya 95 dari

100 data yang diambil memiliki penyimpangan tidak lebih dari 5 %.

3.9.2.3 Uji  Kecukupan  Data

Uji kecukupan data digunakan untuk mengetahui apakah data yang

diambil telah cukup atau belum. Misalnya uji kecukupan data pada penelitian ini

menggunakan tingkat ketelitian 5% dan tingkat keyakinan sebesar 95%. Hal ini

berarti bahwa 95 dari 100 data yang diambil memiliki penyimpangan tidak lebih

dari 5 %.

3.9.3 Perhitungan Persentil

Perhintungan persentil dilakukan untuk mengetahui nilai yang menyatakan

bahwa persentase tertentu dari sekelompok orang yang dimensinya sama dengan

atau lebih rendah dari nilai tersebut. Misalnya 95% dari populasi adalah sama atau

lebih rendah dari 95 persentil, dan 5% dari populasi berada sama dengan atau

lebih rendah dari 5 persentil.

3.9.4 Data Waktu Baku Proses Pengemasan Gula Pasir Sebelum dan

Setelah Perancangan

Melakukan pengolahan data waktu baku proses pengemasan gula pasir

sebelum dan setelah perancangan. Adapun langkah-langkah dalam melakukan

pengolahan datanya adalah sebagai berikut:

a. Uji Keseragaman Data Waktu Proses Pengemasan Gula Pasir.

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.
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b. Uji Kecukupan Data Waktu Proses Pengemasan Gula Pasir.

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.

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.

3.9.5 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 penakaran dan pengemasan gula pasir. Hal
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ini dilakukan untuk mengetahui keluhan-keluhan sakit yang dinilai secara

subjektif oleh pekerja berkaitan dengan kondisi kerja yang ada.

3.10 Perancangan Alat

Setelah data ukuran antropometri dimensi tubuh operator terkumpul

selanjutnya merancang alat penakaran dan pengemasan gula pasir sesuai dengan

ukuran hasil perhitungan  persentil yang didapatkan sebelumnya agar alat tersebut

sesuai dengan dimensi tubuh operator yang akan menggunakannya.

3.11 Pengujian Alat Perancangan

Tahap selanjutnya adalah menguji hasil perancangan yang dilakukan pada

aktivitas pengemasan gula pasir di toko dan kedai di kawasan Kecamatan

Kampar. Pada tahap pengujian hasil perancangan ini bertujuan untuk mengetahui

perbedaan keluhan rasa sakit dan produktivitas setelah menggunakan alat

rancangan.

3.12 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 penakaran dan pengemasan gula pasir.

3.13 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 pihak pekerja untuk memperbaiki

sistem kerjanya.


