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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 3.1 Metodelogi Penelitian 

Metodelogi penelitian yaitu suatu proses atau cara  sistematis mengenai 

tahapan untuk mendapatkan data yang akan digunakan sebagai kebutuhan 

penelitian. Dalam metodelogi penelitian ini menggambarkan semua aspek tahapan 

dalam penelitian, dan dapat  juga menggambarkan semua obyek penelitian yang 

akan di teliti dengan detail dan jelas. 

Dalam penelitian terdapat langkah-langkah yang menunjukkan proses 

penelitian awal sampai akhir yang ditunjukkan pada gambar 3.1, yang penelitian 

tersebut dilakukan di CV. Defix Unggul Jaya yang terletak di kota Malang
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Gambar 3.1 Flowchat Metodelogi penelitian 
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3.2  Tahapan Penelitian 

3.2.1 Tahapan Pendahuluan 

Dalam proses penelitian yang dilakukan diperlukan beberapa tahapan dan 

proses penelitian yang lakukan, agar dalam peelitian yang dilakukan dapat 

mengetahui permasalahan yang terdapat pada perusahaan. Pada penelitian yang 

akan dilakukan dilaksakan di CV. Defix Unggul Jaya, industri konveksi. 

 

3.2.2 Tahap Penentuan Topik Penelitian 

Dalam tahap penuntun topic yang dibahas terdapat beberapa langkah yang 

harus dilakukan mengenai penelitian ini. Meliputi : 

1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah yang terdapat pada CV. Defix Unggul Jaya, industri 

konveksi. Langkah-langkah dalam identifikasi ini sangat penting dalam 

mengetahui berbagai macam cidera yang dirasakan pekerja dalam proses 

produksi, berkaitan terhadap Musculoskeletas disorders. 

2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah tahapan terpenting yang dilakukan untuk menyusun 

penelitian. Permasalahan yang terdapat pada perusahaan dapat teridentifikasi 

dan dapat diselesaikan menggunakan rumusan yang sistematis. Masalah yang 

diteliti berhubungan dengan bagaimana menentukan postur kerja yang baik 

dan benar dengan menggunakan 2 metode yaitu JSI dan LUBA serta cara 

mengurangi resiko kelelahan  Musculoskeletas disorders. 

3. Tujuan penelitian 

Dapat memberikan tujuan yang baik untuk Cv. Defix Unggul Jaya. 

 

3.2.3 Studi Pustaka 

Pada tahap ini dibuat agar dapat mengumpulkan beberapa informasi yang 

digunakan dalam dasar penyelesaian berbagai masalah yang terdapat dalam 

penelitian yang dikerjakan. Yang perlu dilakukan untuk mengerjakan tahap ini 

yaitu dengan cara membaca beberapa sumber dari jurnal, buku, internet dan 
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macam-macam sumber yang lain yang berkaitan dengan permasalahan yang 

terdapat pada perusahaan.  

 

3.2.4 Tahap Pengumpulan Data 

Dalam proses ini diperlukan macam-macam cara yang digunakan, cara yang 

dibutuhkan dalam mengerjakan metode Job Strain Index dan Loading on the 

Upper Body Assesment yaitu Penentuan perhitungan menggunakan kuisioner 

NBM yang bertujuan untuk mengetahui keluhan pada berbagai macam bagian 

tubuh pekerja. Dalam kuisioner ini terdapat berbagai macam bagian-bagian tubuh 

manusia. Bagian tersebut terbagai menjadi Sembilan bagian dalam tubuh manusia. 

 

3.2.5  Tahap Pengolahan data 

3.2.5.1 Perhitungan Hasil Nordic Body Map 

 Kuesioner ini dikerjakan untuk mendapatkan jenis-jenis keluhan yang 

dialami oleh pekerja, serta pada macam-macam bagian tubuh mana dari 

pekerja yang mengalami cidera pada proses pekerjaan. ( Tarwaka, 2011) 

Tabel 3.1 Contoh kuisioner Nordic Body Map 

No Jenis keluhan 

Tingkat keluhan sesudah 

bekerja 

Tidak Sakit Sakit 

Ya Tidak Ya Tidak 

1 Sakit kaku pada bagian leher atas     

2 Sakit kaku pada bagian leher bawah     

3 Sakit dibahu kiri     

4 Sakit dibahu kanan     

5 Sakit lengan atas kiri     

6 Sakit punggung     

7 Sakit lengan atas kanan     

8 Sakit pada pinggang     

9 Sakit pada bokong     
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10 Sakit pada pantat     

11 Sakit pada siku kiri     

12 Sakit pada siku kanan     

13 Sakit lengan bawah kiri     

14 Sakit lengan bawah kanan     

15 Sakit pada pergelangan tangan kiri     

16 Sakit pada pergelangan tangan kanan     

17 Sakit pada tangan kiri     

18 Sakit pada tangan kanan     

19 Sakit pada paha kiri     

20 Sakit pada paha kanan     

21 Sakit pada lutut kiri     

22 Sakit pada lutut kanan     

23 Sakit pada betis kiri     

24 Sakit pada betis kanan     

25 Sakit pada pergelangan kaki kiri     

26 Sakit pada pergelangan kaki kanan     

27 Sakit pada kaki kiri     

28 Sakit pada kaki kanan     

 

3.2.5.2   Perhitungan menggunakan Metode Job Strain Index 

 Tahapan-tahapan yang diperlukan dalam perhitungan awal dengan 

menghitung postur tubuh menggunakan Job Strain index. Meliputi : 

 

 Intensitas Usaha (Intensity of Exertion) 

Variabel ini digunakan untuk mengestimasi suatu kegiatan dalam kerja 

untuk melakukan suatu pekerjaan dan memberikan bobot sesuai apa yang 

dilakukan oleh operator berdasarkan tabel dibawah : 
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Tabel 3.2 Intensitas Usaha 

 

Kategori 

Presentase 

Kekuatan 

Maksimal 

Skala 

Borg 

 

 

 

Keterangan 

Ringan (Light) <10% ≤2 Kondisi tanpa usaha berarti 

Cukup berat 

(Somewhat Hard) 

10%-29% 3 Memerlukan usaha 

Berat (Hard) 30%-49% 5 Memerlukan usaha yang lebih 

Sangat berat (Very 

Hard) 

50%-79% 7 Memerlukan usaha berlebih 

Mendekati maksimal 

(Near Maximal) 

≥ 80% >7 Membutuhkan bahu dan 

punggung untuk mengeluarkan 

tenaga 

 Sumber : (Moore & Vos, 2005) 

 

 Durasi usaha (Duration of Exertion). 

Durasi usaha didapat dari menghitung berapa lama pekerjaan dalam sehari 

yang berlangsung selama suatu siklus kerja. Nilai ini didapatkan dari 

mengkalkulasikan data-data yang diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

%DE =
100×Total waktu penggunaan tenaga

total waktu observasi
........................................(1) 

 Usaha per menit (Efforts per Minute). 

Dalam usaha ini dihitung berapa jumlah pergerakan tangan dalam satu 

menit. Nilai tersebut diperoleh dari rumus sebagai berikut : 

𝐸M =
Jumlah penggunaan tenaga

total waktu observasi
........................................................(2) 

 Postur tangan (Hand/Wrist Posture). 

Parameter ini dilakukan dengan pengamatan terhadap pergelangan tangan 

pada saat exertion dan menjelaskan dengan salah satu posisi yang di 

rasakan berdasarkan tabel di bawah ini : 
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Tabel 3.3 postur tangan 

 

Kategori 

Ekstensi 

pada 

pergelangan 

tangan  

Fleksi pada 

pergelangan 

tangan 

 

 

Deviasi 

pada 

ulnar  

 

Keterangan 

Sangat baik 

(Very Good)) 

00 -100 00-50 00-10 Posisi netral  

Baik (Good) 110-250 60-150 110-150 Posisi mendekati 

netral 

Cukup baik 

(Fair) 

260-400 160-300 160-200 Posisi tidak netral 

Buruk (Bad) 410-550 310-500 210-250 Posisi sangat tidak 

netral 

Sangat buruk 

(VeryBad) 

> 600 > 500 > 250 Posisi mendekati 

ekstrim 

  Sumber : (Moore & Vos, 2005) 

 Kecepatan Kerja (Speed of Work). 

Kecepatan kerja dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat pekerja 

melakukan pekerjaanya. Setelah itu sesuaikan tabel di bawah ini : 

Tabel 3.4 kecepatan kerja 

Kategori  Perbandingan 

dengan MTM-1^ 

Keterangan  

Sangat lambat ≤ 80% Kecepatan sangat lambat 

Lambat (Slow) 81%-90% Kecepatan lambat 

Cukup cepat  91%-100% Kecepatan normal 

Cepat (Fast) 101%-115% Kecepatan yang cepat namun dapat di 

jaga kecepatanya 

Sangat cepat 

(Very Fast) 

>115% Kecepatan yang sangat cepat namun tidak 

dapat dijaga kecepatanya 

Keterangan : Nilai didapatkan dari perbandingan antara kecepatan observasi   

dengan kecepatan standar. Sumber : (Moore & Vos 2005) 
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 Waktu kerja per hari (Duration Task per Day). 

Durasi kerja yang dilakukan pekerja dalam melakukan pekerjaannya berapa jam 

per hari. 

3.2.5.3 Menentukan Nilai Multiplier 

Sesudah mendapat nilai dari tahapan proses perhitungan keenam rating  

dalam metode Job Strain Index yang didapat, selanjutnya akan diberi nilai 

multiplier. Nilai imultiplier didapat dari hasil pengamatan yang dilakukan. 

3.2.5.4 Menentukan Nilai Job Strain Index (JSI) 

 Untuk mendapatkan hasil nilai Job Strain Index , maka diperlukan tabel 

Job Strain Index Worksheet yang merupakan tabel dari semua gabungan kategori, 

rating, dan multiplier yang didapatkan dari hasil perhitungan keenam rating. Pada 

tahap akhir, hasil yang didapatkan dari tabel Worksheet dapat dikategorikan 

berdasarkan 4 tingkatan resiko, meliputi : 

1. Nilai <3 : pekerjaan yang dilakukan termasuk kategori yang aman 

2. Nilai 3-5 : pekerjaan yang dilakukan tidak dianjurkan. 

3. Nilai 5-7 : pekerjaan yang dilakukan berpotensi besar terjadinya cidera. 

4. Nilai 7 : pekerjaan yang dilakukan berbahaya. 

 

Metode JSI ini dapat digunakan sebagai evaluasi terhapat pekerjaan yang beresiko 

gangguan musculoskeletal yang terjadi pada bagian Distal Upper Extremity 

(DUE) meliputi berbagai macam bagian-bagian tubuh seperti tangan, pergelangan 

tangan, lengan, dan siku. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan metode 

LUBA untuk mengevaluasi ekstremitas tubuh bagian atas yang meliputi 

punggung, leher, siku, bahu, dan pergelangan tangan. 
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3.2.5.5 Perhitungan dengan Metode Loading on the Upper Body Assesment 

(LUBA) 

Untuk menghitung nilai postur kerja agar dapat mengevaluasi pada metode 

Loading on the Upper Body Assesment ini yaitu dengan beberapa langkah-langkah 

yang terdiri dari : 

1. Merekam postur kerja operator selama beberapa siklus kerja. 

2. Memilih postur kerja yang sudah direkam untuk dilakukan penilaian 

berdasarkan postur yang mungkin menimbulkan tekanan. 

3. Memberikan skor ketidaknyamanan relative sesuai dengan skema klasifikasi 

postural pada masing-masing gerak sendi yang diamati berdasarkan postur 

yang dipilih. Berikut ini contoh checklist yang digunakan untuk 

mempermudah dan mempercepat dalam melakukan analisis postur kerja 

ditunjukkan pada gambar table berikut. 
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Gambar 3.2. Checklist untuk Evaluasi Postur. 

 

4. Menghitung nilai indeks beban postural yang diperoleh dari hasil 

penjumlahan nilai atau skor ketidaknyamanan relative pada masing-masing 

gerak sendi. 
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5. Mengevaluasi postur berdasarkan hasil dari indeks beban postural 

menggunakan 4 kriteria kategori tindakan yaitu:  kategori I : postur dengan 

indeks beban postural 5 atau kurang, kategori II : postur dengan indeks 

beban postural 5 sampai 10, kategori III : postur dengan indeks beban 

postural 10 sampai 15, kategori IV : postur dengan indeks beban postur 15 

atau lebih. 

3.2.6 Analisa dan pembahasan 

Dalam tahapan ini dapat diperoleh analisa dari perhitungan diastas yang 

mengakibatkan bagian tubuh cidera dan di katagorikan berbahaya ini dapat 

diperbaiki melalui beberapa usulan perbaikan sikap pekerja yang dilakukan saat 

dalam aktivitas produksi dan diharapkan perbaikan yang diusulkan dapat 

memperkecil keluhan yang terdapat dalam proses produksi dan memperbaiki 

posisi sikap kerja dalam aktivitas produksi. 

3.2.7 kesimpulan dan saran 

Dapat disimpulakan dari penelitian ini diperlukan perbaikan posisi pekerjaan pada 

lini produksi dan dapat mengurangi kelelahan dalam bekerja.  


	3.1 Metodelogi Penelitian
	Gambar 3.1 Flowchat Metodelogi penelitian

	3.2  Tahapan Penelitian
	3.2.1 Tahapan Pendahuluan
	3.2.2 Tahap Penentuan Topik Penelitian
	3.2.3 Studi Pustaka
	3.2.4 Tahap Pengumpulan Data
	3.2.5  Tahap Pengolahan data
	3.2.5.1 Perhitungan Hasil Nordic Body Map
	3.2.5.2   Perhitungan menggunakan Metode Job Strain Index
	3.2.5.3 Menentukan Nilai Multiplier
	3.2.5.4 Menentukan Nilai Job Strain Index (JSI)
	3.2.5.5 Perhitungan dengan Metode Loading on the Upper Body Assesment (LUBA)
	Gambar 3.2. Checklist untuk Evaluasi Postur.


	3.2.6 Analisa dan pembahasan
	3.2.7 kesimpulan dan saran


