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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian dilakukan sebagai langkah pertama untuk menjelaskan 

urutan langkah-langkah dalam pekerjaan studi. Ini bertujuan untuk menunjukkan 

urutan pekerjaan penelitian agar berfungsi dengan baik dan mencapai tujuan yang 

ditetapkan oleh para peneliti. Bab ini menjelaskan metode pencarian yang 

digunakan, lokasi dan waktu pencarian, data yang digunakan, langkah-langkah 

dan diagram alur dalam pencarian. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di CV. Medali Mas, berlokasi di Jalan Agus Salim 

Gang VIII no. 54, Bandar Kidul, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Penelitian 

ini dilakukan antara Februari 2019 dan April 2019. 

 

3.3 Flowchart 

Bagan metode penelitian pada skripsi ini dapat dilihat pada gambar 3.1 
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3.4 Penjelasan Flowchart 

3.4.1 Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah langkah pertama dalam mendapatkan gagasan 

tentang bagaimana kondisi nyata akan diperiksa. Dari penelitian yang dilakukan 

itu akan menghasilkan masalah yang terjadi di perusahaan. Dengan studi lapangan 

ini, dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara langsung. 

 

3.4.2 Studi Pustaka 

Dalam fase ini, ia dibuat untuk mengumpulkan beberapa informasi yang 

digunakan sebagai dasar penyelesaian berbagai masalah yang terkandung dalam 

penelitian yang dilakukan. Yang perlu dilakukan untuk mengambil langkah ini 

adalah membaca berbagai sumber dari majalah, buku, internet dan berbagai 

sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi di perusahaan. 

 

3.4.3 Identifikasi Masalah 

Pada fase ini, identifikasi masalah yang telah dihadapi oleh CV. Medali 

Mas Kediri. Ini adalah langkah pertama dalam menemukan dan memahami 

masalah untuk memberikan solusi terbaik. 

 

3.4.4 Perumusan Masalah 

Tahap perumusan masalah adalah fase penting dalam persiapan penelitian 

karena masalah yang dihadapi oleh perusahaan diidentifikasi dan dirumuskan 

secara sistematis. Masalah yang diamati oleh para peneliti adalah analisis postur 

kerja menggunakan metode Job Strain Index (JSI) dan Loading on Upper Body 

Assessment (LUBA) dalam proses pembuatan kain tenun. 

 

3.4.5 Penetapan Tujuan 

Pada tahap ini harus ditentukan agar penulisan skripsi dapat dilakukan 

secara sistematis dan tidak menyimpang dari masalah yang akan dibahas. Tujuan 

penelitian adalah ukuran keberhasilan suatu penelitian. Dimana tujuan ini harus 

sesuai dengan perumusan masalah pada fase sebelumnya. 
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3.4.6 Pengumpulan Data 

Dalam proses ini wawancara dan observasi langsung dengan pekerja 

diperlukan. Indeks deformasi kerja dan pemuatan pada metode penilaian tubuh 

bagian atas digunakan untuk menentukan keluhan tentang berbagai bagian tubuh 

pekerja. Wawancara dilakukan hanya dengan 19 pekerja tenun untuk total 50 

pekerja/hari. Pengamatan yang dilakukan dalam proses ini adalah distribusi 

kuesioner kepada karyawan yang bekerja pada kain. Metode pengumpulan data 

juga dilakukan melalui pengamatan objek penelitian dengan foto dan video. 

Sementara itu, data sekunder diambil dalam bentuk deskripsi umum tentang data 

perusahaan dan keluhan yang diderita pekerja. Dalam kegiatan ini, ada banyak 

pekerja yang menderita keluhan dan cedera pada tubuh bagian atas. 

 

3.4.7 Pengolahan Data 

3.4.7.1 Perhitungan menggunakan Metode Job Strain Index  

Langkah-langkah yang diperlukan dalam perhitungan awal dengan 

menghitung postur tubuh menggunakan indeks deformasi kerja. Ada 6 langkah 

untuk menghitung postur kerja berdasarkan metode JSI: 

1. Intensitas usaha (Intensity of Exertion) 

Variabel ini digunakan untuk memperkirakan suatu kegiatan dalam pekerjaan 

untuk melakukan pekerjaan dan untuk memberi bobot berdasarkan apa yang 

dilakukan oleh operator 

2. Durasi konsumsi energi (Duration of Exertion) 

Durasi upaya berasal dari perhitungan durasi hari kerja untuk siklus kerja. 

3. Jumlah usaha per menit (Efforts per Minute) 

Dalam upaya ini, jumlah gerakan tangan dalam satu menit dihitung. 

4. Posisi tangan (Hand/Wrist Posture) 

Posisi tangan / pergelangan tangan adalah perkiraan posisi tangan dan 

pergelangan tangan relatif terhadap posisi netral. 

5. Kecepatan kerja (Speed of Work) 

Kecepatan kerja dilakukan untuk mengetahui kecepatan pekerja melakukan 

pekerjaannya. 
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6. Durasi aktivitas kerja per hari (Duration Task per Day) 

Durasi kerja per hari menunjukkan total waktu yang dihabiskan pekerja 

dalam melakukan pekerjaannya berapa jam per hari. 

 

 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 multiplier didapat dari hasil pengamatan yang dilakukan. 

 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. 

 

3.4.1.2  Perhitungan dengan Metode Loading on the Upper Body Assesment 

(LUBA) 

Untuk menghitung nilai postur kerja yang dapat menganalisa dan 

mengevaluasi metode pemuatan pada evaluasi tubuh bagian atas, khususnya 

dengan beberapa langkah seperti : 

1. Merekam postur kerja operator untuk berbagai siklus kerja. 
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2. Pilihan postur kerja yang telah dicatat untuk evaluasi berdasarkan postur yang 

dapat menyebabkan tekanan. 

3. Tetapkan skor yang berkaitan dengan ketidaknyamanan sesuai dengan skema 

klasifikasi postural pada setiap gerakan sendi yang diamati berdasarkan 

postur yang dipilih. Di bawah ini adalah contoh daftar periksa yang 

digunakan untuk menyederhanakan dan mempercepat analisis postur kerja 

yang ditunjukkan pada Tabel 2.9. 

4. Hitung nilai indeks beban postural yang diperoleh dari jumlah nilai atau skor 

ketidaknyamanan relatif di setiap gerakan sendi. 

5. Mengevaluasi postur berdasarkan hasil dari indeks beban postural 

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

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

postural dari 5 hingga 10, kategori III: postur dengan indeks beban postural 

10 hingga 15, kategori IV: postur dengan indeks beban 15 atau lebih. 

 

3.4.8 Analisa dan Pembahasan 

Pada tahap analisis ini perhitungan di atas mungkin diperlukan yang 

mengakibatkan cedera dan bagian-bagian tubuh dalam katagorikan berbahaya. 

Fase ini dapat ditingkatkan melalui beberapa saran untuk meningkatkan sikap 

karyawan selama kegiatan produksi dan diharapkan bahwa perbaikan yang 

diusulkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan dalam proses produksi dan 

meningkatkan posisi sikap kerja dalam kegiatan produksi di untuk menjaga 

produktivitas tenaga kerja. 

 

3.4.9 Kesimpulan dan Saran 

Metode penelitian dilakukan sebagai langkah pertama untuk menjelaskan 

urutan langkah-langkah dalam pekerjaan studi. Ini bertujuan untuk menunjukkan 

urutan pekerjaan penelitian agar berfungsi dengan baik dan mencapai tujuan yang 

ditetapkan oleh para peneliti. Bab ini menjelaskan metode pencarian yang 

digunakan, lokasi dan waktu pencarian, data yang digunakan, langkah-langkah 

dan diagram alur dalam pencarian. 


