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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1  Flowchart Metodologi Penelitian

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian
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3.1.1 Tahap Identifikasi dan Penelitian Awal

Tahap ini merupakan tahap awal untuk melakukan penelitian yang terdiri

dari:

3.1.1.1 Study Lapangan

Tahap awal yang dilakukan adalah melakukan obeservasi pada perusahaan

atau biasa disebut study lapangan. Dalam proses studi lapangan ini, bertujuan

untuk mendapatkan informasi secara real dari kondisi perusahaan saat ini.

Pengamatan meliputi proses operasi dan kondisi perusahaan. Bertujuan untuk

mengetahui masalah apa yang terjadi dalam perusahaan tersebut dan akan

dirumuskan ke tahap selanjutnya yaitu perumusan masalah.

3.1.1.2 Study Pustaka

Study pustaka disebut juga dengan tahap study literature. Tahap study

pustaka ini dilakukan untuk mencari informasi tentang teori-teori yang

mendukung untuk tahap pengolahan data. Literatur dapat berupa buku-buku

penujang, jurnal (karya tulis ilmiah), dan penelitian-penelitian terdahulu yang

berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja dan human error.

3.1.1.3 Perumusan Masalah

Rumusan masalah ini didapatkan dari tahap pertama yaitu study lapangan.

Setelah melakukan observasi, dapat disimpulkan masalah apa yang terjadi dalam

perusahaan tersebut. Perumusan masalah berisi masalah atau pertanyaan yang

akan fokus di bahas sebagai obyek penelitian.

3.1.1.4 Penetapan Tujuan Penelitian

Setelah melakukan observasi dan menemukan masalah yang terjadi, maka

tahap selanjutnya merupakan penetapan tujuan penelitian berdasarkan latar

belakang masalah yang diangkat. Penetapan tujuan ini ditujukan agar tetap

berfokus pada pemecahan suatu masalah yang diangkat supaya mendapatkan

solusi yang terbaik tanpa keluar dari topik pembahasan.
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3.1.2 Tahap Pengumpulan Data

 Data Historis Kecelakaan Kerja

Pengolahan data menggunakan metode SHERPA dan HEART, langkah

pertama adalah mengumpulkan data kecelakaan kerja. Data kecelakaan kerja

diperoleh dari tahun 2011 hingga tahun 2015, dimana ditujukkan dalam tabel

3.1 berikut:

Tabel 3.1 Data Jumlah Kecelakaan Kerja

Tahun Jumlah Kecelakaan

Kerja / tahun
2011 4

2012 5

2013 6

2014 4

2015 5

Jumlah 24
Sumber: PT. Malang Indah Genteng Rajawali

Tabel 3.1 menunjukkan data kecelakaan kerja pada tahun 2011 hingga 2015,

dimana dapat dilihat pada tahun 2011 ada 4 kali terjadi kecelakaan kerja, tahun

2012 kecelakaan kerja terjadi 5 kali dalam setahun, tahun 2013 terjadi 6 kali

dalam setahun, 2014 terjadi 4 kali dalam setahun, dan 2015 terjadi 5 kali dalam

setahun. Karena data telah dianggap cukup, maka dapat dilakukan ke proses

selanjutnya.

 Data Proses Produksi

Data proses produksi sangat diperlukan dalam pengerjaan metode ini,

karena data dianalisis berdasarkan proses operasi produk. Dimana data ini

menjelaskan produk diproses dari barang mentah hingga menjadi produk jadi.

Data ini sangat membantu dalam proses Human Task Analysis.

 Data Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasi dijabarkan jabatan-jabatan apa saja yang terdapat

dalam perusahaan tersebut beserta penjelasan tentang job description dari

masing-masing jabatan. Job description ini menjadi bahan pertimbangan
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kepada siapa akan dilakukan wawancara berkaitan dengan kecelakaan kerja

yang terjadi.

3.1.3 Pengolahan Data

3.1.3.1 HTA (Hierarchical Task Analysis)

Hierarchical  Task  analysis (HTA) merupakan  salah  satu  metode  yang

digunakan dalam proses analisa task. Dalam HTA pekerjaan diklasifikasikan dan

diuraikan ke dalam level-level hingga level terendah. Penggambaran HTA seperti

sebuah bagan, seperti ditunjukkan pada bagan 3.1 berikut.

Gambar 3.2 Contoh Pengerjaan Hierarchi Task Analysis

Sumber: Buchari, dkk (2013)

Gambar 3.2 merupakan gambar bagan Hierarchi Task Analysis, seperti yang telah

dijelaskan bahwa task diuraikan ke dalam level-level hingga level terendah.

3.1.3.2 Mengkategorikan Pekerjaan Berdasarkan Tabel GTC (Generic Task

Categories)

Tahap ini  adalah tahap pengolahan metode HEART. Data dari human task

analysis lalu dikelompokkan ke dalam tabel GTC. Pengelompokkan bertujuan

untuk mengetahui probabilitas ketidak mampuan operator terhadap task yang

diberikan. Tabel 3.2 berikut merupakan contoh tabel pengerjaan dalam tahap ini.

Task 1 Task 2 Task 3

Process Name

Task 1.1 Task 1.2
Task 3.1

Level 0

Level 1

Level 2
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Tabel 3.2 Contoh Pengerjaan Generic Task Category
Nomor

Kegiatan

Deskripsi Error Tipe Generic Task

(Tabel GTC)

Nilai Nominal Human

Unreliability

1.

.

.

.

n

…

.

.

.

n

…

.

.

.

n

…

.

.

.

n

Sumber: Buchari, dkk (2013).

Tabel 3.2 merupakan contoh pengerjaan pada tabel GTC, dimana pada kolom task

number di isikan nomor urut pekerjaan yang dilakukan operator sesuai dengan

HTA, kemudian pada kolom generic task type diisikan tipe-tipe pekerjaan yang

memungkinkan human error berdasarkan tabel GTC dan pada kolom nominal

human error probability diisikan nilai nominal human unreliabilitynya

berdasarkan tabel GTC.

3.1.3.3 Menghitung Nilai Assesed Effect dan Human Error Probability

Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat menyebabkan

human error tersebut terjadi. Pengidentifikasian dengan melihat tabel EPC’s

(Error Producing Condition). Selanjutnya menentukan proportion of affect,

dimana bernilai ∑ ≠ 1. Kemudian menghitung nilai Assesed Effect. Tahap

selanjutnya adalah menghitung nilai Human Error Probability, merupakan tahap

terakhir dari metode HEART. Probabilitas human error akan dihitung

menggunakan persamaan rumus. Kemudian dari perhitungan human error

dibandingkan dan dipilih probabilitas terbesar penyebab human error. Tabel 3.3

berikut merupakan contoh tabel pengerjaan pada metode ini.
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Tabel 3.3 Contoh Tabel Perhitungan Assessed Effect

No.
Task

No. Tabel (Tabel

EPC’s)

Efek

Maksimum

(Nilai EPC’s)

Proporsi

EPC

Nilai Assesed Effect
{((EPC – 1)x PoA) + 1}

Probabilitas Human Error

{GT x EPC’1 x EPC’2 x

EPC’3 x …. EPC(i)}
1.

.

.

.

n

…

.

.

.

n

…

.

.

.

n

…

.

.

.

n

…

.

.

.

n

…

.

.

.

n
Sumber: Buchari, dkk (2013)

Tabel 3.3 merupakan contoh tabel pengerjaan perhitungan Assessed Effect dan

Human Error Probability dimana pada kolom Number Tabel diisikan nomor urut

yang tertera pada tabel EPC, pada kolom Maximum Affect diisikan nilai EPC,

kemudian dilakukan pehitungan untuk memperoleh nilai pada kolom Assessed

Effect. Juga terdapat contoh kolom pengerjaan HEP, dimana dilakukan

perhitungan untuk memperoleh nilai Human Error Probability pada kolom

selanjutnya.

3.1.3.4 Identifikasi Error Berdasarkan Tabel Mode Error dan Konsekuensi

Error

Tahap ini dinamankan tahap HEI (Human Error Identification). Human

error diklasifikasikan ke dalam tabel mode error. Tahap ini bertujuan untuk

mengetahui, apakah error yang dilakukan oleh operator termasuk action error,

checking error, retrieval error atau communication error. Berikut tabel 3.4

merupakan contoh tabel pengerjaan tahap Human Error Identification.

Tabel 3.4 Contoh Tabel Pengerjaan Mode Error dan Konsekuensi Human Error
No.

Kegiatan
Mode Error (Tabel Mode

Error)
Deskripsi error Konsekuensi

1.
.
.
.
n

…
.
.
.
n

…
.
.
.
N

…
.
.
.
n

Sumber: Buchari, dkk (2013)

Tabel 3.4 merupakan contoh pengerjaan pada tabel Human Error Identification,

dimana Number Task berisi urutan pekerjaan, kolom Error Mode berisi kode dari
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tiap-tiap mode error dan pada kolom Error Description berisi jenis-jenis atau

deskribsi pekerjaan apa saja yang menimbulkan terjadinya error tersebut.

Menentukan konsekuensi dari human error disebut juga konsekuensi analisis.

Data-data human error dianalisa akibatnya terhadap perusahaan. Seberapa parah

akibat yang ditimbulkan dari human error dan seberapa besar dampaknya

mempengaruhi proses produksi.

3.1.3.5 Menentukan Probabilitas Jenis Error

Terdapat tiga jenis probabilitas error yang ada dalam metode ini, L (Low),

M (Moderate), H (High). Penentuan probabilitas jenis error ini berdasarkan

brainstorming dan wawancara dengan pakar yang ada di bidangnya. Probabilitas

didapatkan dari seberapa sering error tersebut terjadi. Tahap ini digunakan untuk

mengetahui tingkat kekritisan human error.

3.1.4 Analisa Pembahasan

3.1.4.1 Analisis Strategi

Membuat strategi-strategi apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan guna

mengurangi human error dan resiko kecelakaan kerja. Pembuatan analisis strategi

ini harus melewati tahap diskusi dengan pihak perusahaan yang ahli diidangnya.

3.1.4.2 Menentukan Nilai Human Error Probability (HEP) Terbesar

Penentuan nilai HEP terbesar dimaksudkan agar solusi yang diberikan

dapat terfokus pada error yang paling berpengaruh dalam suatu proses. Penentuan

menggunakan diagram pareto, karena terdapat konsep 80/20 dimana error yang

akan dilakukan perbaikan merupakan 80% penyumbang error terbesar dalam

suatu proses tersebut.

3.1.4.3 Rancangan Perbaikan

Tahap ini merupakan tahap analisa sekaligus merupakan tahap terakhir dari

metode SHERPA. Usulan dibuat berdasarkan analisa human error terbesar.

Usulan ini juga merupakan solusi dari masalah kecelakaan kerja dan human error

yang terjadi di perusahaan selama ini. Pemberian solusi difokuskan pada daerah
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daerah yang memiliki probabilitas human error terbesar atau daerah yang

memiliki resiko kecelakaan terbesar. Usulan perbaikan  berupa perancangan alat

bantu untuk mengurangi human error tersebut.

3.1.5 Kesimpulan dan Saran

Pada tahap ini dapat ditarik kesimpulan berdasarkan analisa dan usulan

perbaikan yang telah dilakukan untuk menjawab tujuan yang ingin dicapai dan

saran diberikan untuk proses peningkatan kinerja / performansi perusahaan serta

penelitian selanjutnya.


