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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilaksanakan untuk memperoleh masukan menganai objek 

yang akan diteliti. Melalui studi ini, diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan variabel-variabel yang terkait 

dengan masalah tersebut. 

Adapun diagram alir langkah-langkah penelitian dapat dilihat pada gambar 

 

 

(Sumber: Diolah) 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

 

3.2 Studi Literatur 

Pada langkah ini studi pustaka dilakukan untuk menggali informasi dan 

memperoleh teori-teori pendukung yang berkaitan dengan permasalahan tentang 

perancangan fasilitas kerja dengan Metode Antropometri. Hal ini dapat diperoleh dari 

literature-literatur ataupun jurnal yang membahas tentang metode-metode tersebut 

atau bisa juga diperoleh dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dan 

mempunyai topik yang hampir sama. 

3.3 Identifikasi Masalah 

Pada langkah ini dilakukan penelitian terhadap langkah studi pendahuluan. 

Dalam langkah pengamatan tersebut diketahui permasalahan yang sedang dihadapi 

perusahaan adalah fasilitas kerja yang tidak memadai sehingga meyebabkan postur 

kerja yang tidak alami dan beberapa keluhan dari pekerja kasir yang diidentifikasi 

menggunakan Nordic body map. Dengan identifikasi masalah, maka akan lebih 

mudah melakukan perbaikan dengan metode-metode terkait. 
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3.4 Perumusan Masalah 

Pada langkah ini dilakukan penentuan permasalahan yang dihadapi oleh 

perusahaan yang berhubungan dengan perbaikan fasilitas kerja serta melakukan usaha 

perbaikan terhadap perusahaan tersebut. 

3.5 Penetapan Tujuan 

Pada langkah ini dilakukan penetapan tujuan sehingga membuat penelitan 

terfokus pada perbaikan fasiltas kerja dibagian kasir pada perusahaan tersebut. 

3.6 Pengumpulan Data 

Berdasarkan sumber diperolehnya data pada penelitian ini, maka data dibagi 

kedalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya 

tanpa adanya perantara. Adapun data primer yang dibutuhkan peneliti antara lain: 

a. Keluhan tenaga kerja 

- Cepat mengalami kelahan 

- Nyeri pada bagian punggung bawah 

b. Data fasilitas kerja 

Berupa kursi kasir 
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c. Data antropometri 

Data antropometri diperlukan agar rancangan suatu produk bisa sesuai 

dengan orang yang akan mengoperasikannya. 

 

2. Data sekunder 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Sejarah perusahaan 

b. Data produksi perhari 

Griya Bebek dan ayam nelongso memiliki orderan 2400 porsi oerharinya. 

 

 

3.6.1 Metode Pengumpulan Data Penelitian 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah denagn 

menggunakan kuesioner Nordic Body Map yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara tekanan fisik dan resiko keluhan otot dan skeletal. Salah satu 

alat bantu untuk mempermudah pengukuran serta mengenali sumber 
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penyebab musculaskeletal disoder (corlett, 1992) Pada kueioner ini tubuh 

manusia dibagi menjadi 9 bagian yaitu : leher, bahu, punggung bagian atas, 

punggung bagian bawah, siku, pergelangan tangan/tangan, pinggang/pantat, 

lutut, tumit/kaki. 

Tabel 3.6.1. Contoh Kuesioner Nordic Body Map 

No Jenis Keluhan 

Tingkat Keluhan Sesudah 

Berkerja 

Tidak Sakit Sakit 

Ya Tidak Ya Tidak 

0 Sakit kaku pada bagian leher atas     

1 Sakit kaku pada bagian leher bawah     

2 Sakit di bahu kiri     

3 Sakit di bahu kanan     

4 Sakit lengan atas kiri     

5 Sakit di punggung     

6 Sakit lengan atas kanan     

7 Sakit pada pinggang     

8 Sakit pada bokong     

9 Sakit pada pantat     

10 Sakit pada siku kiri     

11 Sakit pada siku kanan     

12 Sakit lengan bawah kiri     

13 Sakit lengan bawah kanan     

14 Sakit pada pergelangan tangan kiri     

15 Sakit pada pergelangan tangan kanan     

16 Sakit pada tangan kiri     

17 Sakit pada tangan kanan     

18 Sakit pada paha kiri     

19 Sakit pada paha kanan     

20 Sakit pada lutut kiri     

21 Sakit pada lutut kanan     

22 Sakit pada betis kiri     
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23 Sakit pada betis kanan     

24 Sakit pada pergelangan kaki kiri     

25 Sakit pada pergelangan kaki kanan     

26 Sakit pada kaki kiri     

27 Sakit pada kaki kanan     

 

3.7 Pengolahan Data 

 Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode Antropometri 

1. Tahapan pertama yang dilakukan adalah pengukuran dimensi pada pekerja. 

Adapun tabeldata antropometri untuk perancangan produk atau 

fasilitas(Wignjosoebroto, 2000) 

 

2. Selanjutnya setelah mendapat data antropometri maka akan digunkan dalam 

distribusi normal. Dalam statistik, distribusi normal dapat diformulasikan 

berdasarkan harga rata-rata (mean) kali simpangan standarnya (standard 

deviation) dari data yang ada. Dari nilai yang ada tersebut, maka “persentil” dapat 

ditetapkan sesuai dengan tabel probabilitas distribusi normal.Dengan persentil, 
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maka yang dimaksudkan di sini adalah suatu nilai yang ditujukan prosentase 

tertentu dari orang-orang yang memiliki ukuran di bawah nilai tersebut 

(Wignjosoebroto, 2000). 

Tabel Jenis persentil dan cara perhitungan dalam distribusi normal 

(Wignjosoebroto, 2000) 

Persentil Perhitungan Persentil Perhitungan 
1st – 2.32 Įx 90th + 1.28 Įx 
2.5th – 1.96 Įx 95th + 1.645 Įx 

5th – 1.645 Įx 97.5th + 1.96 Įx 

10th – 1.28 Įx 99th + 2.325 Įx 

50th    

 

3. Berikutnya data persentil yang sudah di uji tadi akan digunakan untuk menentukan 

ukuran perancangan kursi dengan melakukan perhitungan persentil dari data 

antropometri yang didapat. 

 

3.8 Desain / Rancangan 

Kursi kasir akan di desain menggunakan inventor 

3.9 Pembuatan Produk 

 Bahan dasar pembuatan kursi kasir Griya Bebek dan Ayam Nelongso 

menggunakan kayu. 

3.10 Pengujian 

 Pada tahap ini akan dilakukan pengujian kembali terhadap produk yang telah 

dibuat dengan meninjau postur kerja pekerja kasir Griya Bebek dan Ayam Nelongso 

serta keluhan terhadap pekerja dengan menggunakan nordic body map. 

3.11 Kesimpulan 

Pada tahap akhir dari penelitian ini ditarik kesimpulan yang didasarkanpada 

hasil pengolahan data dan analisis yang dilakukan pada tahap 

sebelumnya.Selanjutnya akan diberikan saran-saran yang dianggap penting dan 
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mungkin untuk ditindaklanjuti baik untuk kepentingan praktisi, pihak perusahaan 

maupununtuk penyempurnaan bagian penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 


