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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Flowchart Tahapan Penelitian 

Berikut merupakan flowchart kerangka pemecahan masalah dari penelitian 

yang akan dilakukan:  

 

Gambar 3.1 Flowchart Tahapan Penelitian 
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3.2 Tahap Pendahuluan 

Langkah awal dalam melakukan penelitian adalah melakukan beberapa 

tahapan pendahukuan sebagai identifikasi awal penelitian yang dapat 

digunakan sebagai pedoman awal penelitian agar penelitian berjalan baik 

dan lancar. 

3.2.1 Studi Lapangan 

Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melaksanakan 

studi lapangan pada perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan 

informasi terkini dari kondisi perusahaan yang dapat dijadikan sebagai 

acuan awal dalam membuat beberapa keputusan ataupun hipotesis tertentu.  

3.2.2 Studi Pustaka 

Setelah melaksanakan studi lapangan kemudian akan dilanjutkan dengan 

tahap berikutnya yaitu studi pustaka. Studi pustaka merupakan suatu tahapan 

yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang beberapa teori atau 

literatur sebagai pedoman atau pendukung untuk melaksanakan tahap 

pengolahan data. Literatur-literatur tersebut dapat berupa buku penunjang 

akademik, jurnal atau karya tulis dan penelitian-penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan manual material handling, OWAS dan perancangan 

fasilitas kerja.   

3.2.3 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah telah ditetapkan pada tahap pertama yaitu saat 

melaksanakan studi lapangan. Setelah melakukan pengamatan dapat 

diperoleh tentang permasalahan apa yang terjadi di perusahaan tersebut. 

Perumusan masalah juga merupakan pernyataan atau pertanyaan yang 

menjadi kajian yang akan dibahas sebagai objek penelitian.     

3.2.4 Penetapan Tujuan Penelitian 

Tahap berikutnya setelah melakukan pengamatan awal dan merumuskan 

masalah adalah menetapkan tujuan penelitian berdasarkan latar belakang 

yang merupakan pokok permasalahan yang terjadi. Hal ini dilakukan dengan 
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tujuan agar penelitian yang akan dilakukan tetap fokus dan mengarah 

kepada permasalahan yang telah ditetapkan serta tidak melenceng dari topik 

pembahasan. 

3.3 Tahap Pengumpulan Data 

Langkah ini merupakan tahap yang wajib dilakukan sebelum melakukan 

pengolahan data. Adapun jenis data yang akan diobservasi dan dikumpulkan 

diantaranya adalah data primer yang berupa data keluhan pekerja 

dokumentasi sikap/postur kerja, dan dimensi tubuh pekerja. 

3.3.1 Pengumpulan Dokumentasi Sikap/Postur Kerja 

Metode pengumpulan data sikap/postur kerja dilakukan dengan cara 

mendokumentasikan objek permasalahan kedalam sebuah media. Metode 

dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan merekam 

aktivitas pekerjaan selama bekerja menggunakan kamera perekam. Pada 

penelitian ini dari data dokumentasi ini akan digunakan untuk melakukan 

analisa dan perhitungan dengan menggunakan metode OWAS.  

3.3.2 Pengumpulan Data Dimensi Tubuh Pekerja 

Data dimensi tubuh pekerja digunakan sebagai bahan rujukan untuk 

perhitungan data antropometri yang akan dilakukan di tahap pengolahan 

data. Pengambilan data dimensi tubuh pekerja ini dilakukan dengan cara 

mengukur langsung ukuran tubuh pekerja sesuai dengan dimensi tubuh 

yang akan digunakan dalam data antropometri kemudian. 

3.3.3 Pengumpulan Data Keluhan Pekerja 

Pengumpulan data keluhan kerja didasarkan pada semua jenis keluhan 

yang dirasakan oleh pekerja selama melakukan aktivitas pekerjaannya 

sehari-hari. Metode yang digunakan dalam proses ini dilakukan dengan 

memberikan kuesioner Nordic Body Map (NBM) kepada para pekerja 

yang berisi pertanyaan yang akan diisi oleh pekerja untuk menjelaskan 

anggota tubuh mana saja yang dirasakan mengalami keluhan. Kemudian 

data keluhan pekerja tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan fokus 
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objek pengamatan penelitian agar lebih terarah dan menghasilkan hasil 

yang lebih relevan. Berikut adalah kuesioner NBM yang akan digunakan, 

yaitu: 

Gambar 3.2 Kuesioner NBM 

3.4 Tahap Pengolahan Data  

3.4.1 Identifikasi Postur Kerja dengan Menggunakan OWAS 

Berikut ini merupakan tahapan dalam identifikasi dan analisa postur kerja 

dengan menggunakan metode OWAS: 

1. Proses Coding Postures 

Proses ini menterjemahkan postur kerja dari hasil perekaman sesuai 

dengan postur kerja menurut kode empat digit. Kode tersebut meliputi 

 

KUESIONER NORDIC BODY MAP 
(Tulislah identitas saudara ) 

1. Nama                      : ……………………… 

2. Umur/Berat Badan : ……………………… 

3. Jenis Kelamin         : ……………………… 

4. Masa Kerja             : ……………………… 

(Petunjuk pengisian) 

1. Mohon saudara mengisi pertanyaan dibawah ini sesuai dengan keluhan Anda saat ini 

2. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda silang (X) pada kolom di samping pertanyaan yang 

sesuai dengan kondisi/perasaan saudara) 

 

(Berikut adalah contoh 

penampakan tubuh 

saudara) 
 

 

 

NO. Jenis Keluhan 

Apakah Anda merasakan 

keluhan pada anggota tubuh 

yang ditunjuk? 

Ya Tidak 

1 Sakit/kaku di leher    

2 Sakit/kaku di leher bagian bawah   

3 Sakit di bahu kiri   

4 Sakit di bahu kanan   

5 Sakit pada lengan atas kiri   

6 Sakit di punggung   

7 Sakit pada lengan atas kanan   

8 Sakit pada pinggang   

9 Sakit pada bokong   

10 Sakit pada pantat   

11 Sakit pada siku kiri   

12 Sakit pada siku kanan   

13 Sakit pada lengan bawah kiri   

14 Sakit pada 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 pergelangan kaki kiri   
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postur tubuh bagian punggung, lengan, kaki dan berat beban. Berikut 

kode postur kerja menurut metode OWAS pada tabel 3.1: 

Tabel 3.1 Kode Postur Kerja Menurut Metode OWAS 

Punggung 

Kode Postur Punggung 

1 Lurus 

2 Bungkuk kedepan atau kebelakang 

3 Memutar atau miring ke samping 

4 Bungkuk dan memutar atau bungkuk kedepan dan menyamping 

Lengan 

Kode Postur Lengan 

1 Kedua lengan berada di bawah bahu 

2 Satu lengan berada pada atau di atas bahu 

3 Kedua lengan berada pada atau di atas bahu 

Kaki 

Kode Postur Kaki 

1 Duduk 

2 Berdiri bertumpu pada kedua kaki lurus 

3 Berdiri bertumpu pada satu kaki lurus 

4 Berdiri bertumpu pada kedua kaki dengan posisi kedua lutut ditekuk 

5 Berdiri bertumpu pada satu kaki dengan lutut ditekuk 

6 Berlutut pada satu atau kedua lutut 

7 Berjalan 

Beban Kerja 

Kode Berat Beban 

1 1 W ≤ 10 Kg 

2 2 10 Kg < W ≤ 20 Kg 

3 3 W > 20 Kg 

 

2. Pengkategorian Level Resiko 

Kemudian setelah proses pengkodingan selesai tahap selanjutnya 

adalah perhitungan dengan cara memasukkan kode postur kerja ke 

dalam tabel kategori tindakan kerja OWAS seperti pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Kategori Tindakan Kerja OWAS 

 

Untuk melihat atau mencocokkan nomor hasil dari kombinasi 

klasifikasi sikap dari punggung, lengan, kaki dan berat beban, perlu 

melihat tabel penilaian sikap kerja, yang ditunjukkan pada tabel 3.3: 

Tabel 3.3  Penilaian Sikap Kerja 

 

Sebagai contoh pada tabel 3.2. diatas menjelaskan mengenai 

klasifikasi postur-postur kerja ke dalam kategori tindakan. Sebagai 

contoh postur kerja dengan kode 2352, maka postur kerja ini merupakan 

postur kerja dengan kategori tindakan dengan derajat perbaikan level 4. 

Nilai kategori level 4 menunjukkan aksi dari penilaian OWAS yaitu 

pada sikap ini berbahaya bagi sistem musculoskeletal (sikap kerja ini 

mengakibatkan resiko yang jelas). Perlu perbaikan secara langsung atau 

saat ini. 

Pada penelitian ini telah ditetapkan standar baku agar hasil dari 

identifikasi postur kerja denga metode OWAS dapat dilanjutkan ke proses 

perbaikan berikutnya. 
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3.4.2 Perhitungan Data Antropometri 

Tahapan yang dilakukan setelah setelah mengukur dimensi tubuh pekerja 

yang telah dijelaskan pada sub bab 3.32 adalah menginputkan nilai data 

antropometri berupa ukuran dimensi tubuh manusia yang telah ditentukan 

anggota tubuh mana yang akan diukur. Setelah itu melakukan pengolahan 

data-data tersebut dengan berbagai tahap yang akan dijelaskan sebagi 

berikut, yaitu: 

1. Menghitung nilai rata-rata dari kelompok (�̅�) dengan menggunakan 

rumus: 

di mana:  

 ∑ Xi adalah jumlah data dari setiap sampel atau populasi  

 n adalah jumlah pengamatan yang dilakukan per siklus kerja. 

2. Menghitung standar deviasi (𝛔) dengan menggunakan rumus: 

3. Menentukan batas kontrol atas (BKA) dan batas kontrol bawah 

(BKB),dengan menggunakan rumus: 

4. Menghitung persentil dengan menggunakan rumus:  

 𝛔 = √
∑(𝐗𝒊−�̅�)𝟐

𝐧−𝟏
 

 

 𝐁𝐊𝐀 =  �̅� + 𝒌𝛔   

 

 𝐁𝐊𝐀 =  �̅� + 𝒌𝛔   

 

�̅� = 
∑ Xi

n
   

 

Untuk persentil 5th (𝐏𝟓) = �̅� − (𝟏, 𝟔𝟒𝟓 )𝛔 

Untuk persentil 50th  = �̅� 

Untuk persentil 95th (𝐏𝟗𝟓) = �̅� + (𝟏, 𝟔𝟒𝟓 )𝛔 
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3.5 Tahap Analisa 

3.5.1 Perancangan Usulan Perbaikan Postur dan Fasilitas Kerja 

3.5.1.1 Penentuan Keputusan Pemberlakuan Perancangan 

Tahapan ini dikerjakan dengan mengacu kepada hasil evaluasi postur 

kerja dengan menggunakan OWAS apakah menunjukkan perlunya 

perbaikan postur kerja atau tidak. Bila ditemukan perlunya perbaikan 

postur kerja, maka akan ada beberapa pemberlakuan perancangan atau 

perbaikan kondisi fasilitas kerja agar pekerja yang melakukan aktivitas 

tidak lagi merasakan keluhan pada anggota tubuh. 

3.5.1.2 Metode Perancangan Perbaikan Postur dan Fasilitas Kerja 

Pada tahapan ini akan dilakukan perancangan atau perbaikan kondisi 

fasilitas kerja Kemudian akan dilakukan pengumpulan data antropometri 

yaitu yang berupa tinggi badan, panjang jangkauan tangan, dan tinggi siku 

dalam posisi berdiri tegak serta penentuan persentil sesuai dengan ukuran 

dan kenyamanan bagi para pekerja. Data antropometri yang telah tersedia 

akan digunakan sebagai input data pada pemrograman software CATIA 

untuk menghasilkan permodelan simulasi perbaikan fasilitas kerja yang 

dinginkan. 

3.6 Analisa Hasil Perancangan Fasilitas Kerja 

Pada tahap ini dilakukan dengan menganalisis hasil yang diperoleh pada 

tahap pengolahan data dan analisa data yaitu hasil rancangan fasilitas kerja. 

Pada tahap analisis pertama, yang akan dikaji adalah data yang berasal dari 

output perhitungan dengan metode OWAS dan kemudian hasil perhitungan 

perancangan fasilitas kerja menggunakan pengolahan data antropometri 

beserta desain fasilitas kerja yang telah didapat. Berdasarkan hasil 

pengumpulan dan pengolahan data, telah diperoleh sebuah permasalahan 

bahwa harus dilakukannya upaya perbaikan terhadap cara kerja metode awal 

dengan metode perbaikan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai efisiensi 

waktu penyelesaian kerja dan kenyamanan dalam bekerja. 
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3.7 Kesimpulan dan Saran 

Dengan mengacu pada hasil analisa pada tahap sebelumnya, maka pada 

tahap ini akan menghasilkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan 

dan saran yang dapat berguna bagi perusahaan sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian ini. 


