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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Metode Penelitian 

Dalam metode penelitian ini sendiri nantinya berisi langkah awal yang 

dilakukan untuk menjelaskan langkah-langkah dalam pengerjaan penelitian ini. 

Dimana hal ini dilakukan bertujuan untuk menunjukkan urutan pengerjaan 

penelitian agar berjalan dengan baik dan mencapai tujuan atau target yang 

ditetapkan oleh peneliti sebelumnya. Dan pada bab ini juga nantinya 

menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan, tempat dan waktu 

penelitian, data yang digunakan, langkah-langkah, dan juga flowchart 

penelitian.  

3.2  Tempat dan Waktu Penelitian 

Untuk penelitian ini sendiri dilakukan di area produksi percetakan di CV 

Citra Mentari. Yang beralamat di Jalan Mertojoyo Barat No. 17, Malang. Untuk 

waktu penelitian ini sendiri dilakukan dari tanggal 10 Desember  2019 s/d 20 

Januari 2020 

3.3  Flowchart Penelitian 

 Berikut ini adalah Flowchart penelitian di CV Citra Mentari. Bada bagian 

ini menjelaskan tentang bagaimana proses penelitian ini disusun dalam bentuk 

gambar grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur. Tujuannya adalah 

agar mempermudah penyelesaian suatu masalah khususnya masalah yang perlu 

dievaluasi. Flowchart juga bertujuan untuk menggambarkan suatu 

permasalahan secara sederhana, rapi, terurai dan jelas. Berikut adalah Flowchart 

pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut : 
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Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 
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3.4  Penjelasan Flowchart Penelitian 

3.4.1 Studi Lapangan 

Studi lapangan merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk 

mendapatkan gambaran bagaimana kondisi dari objek yang akan diteliti. Dari 

studi lapangan ini nantinya akan menemukan suatu permasalahan yang terjadi 

pada perusahaan tersebut. Dan juga studi lapangan ini digunakan sebagai bahan 

evaluasi bagi perusahaan.  

3.4.2 Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan studi tentang teori-teori yang digunakan sebagai 

acuan dalam menyelesaikan studi kasusu tentang analisa dan penilaian faktor 

resiko pekerja dengan metode Posture Ergonomic Risk Assessment (PERA). 

Tahap ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan referensi-referensi yang bisa 

mendukung dalan pemecahan permasalah yang ada. Sumber pendukung dalam 

penelitian ini diambil dari jurnal penelitian lalu yang berkaitan dengan metode 

PERA dan jurnal yang memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

permasalah tersebut.  

3.4.3 Identifikasi Masalah 

Tahap ini dilakukan identifikasi terhadap keluhan/resiko yang dialami 

pekerja yang berada di percetakan. Hal ini merupakan awal agar menemukan 

serta memahami permasalahan yang ada, agar nantinya dapat diberikan solusi 

terbaik untuk menyelesaikannya. 

3.4.4 Perumusan Masalah 

Dari hasil tahap pertama studi lapangan dan juga identifikasi masalah 

maka didapatkan perumusan masalah. Pada tahap ini perumusan masalah harus 

disesuaikan dengan kondisi lapangan, yaitu menganalisa dan melakukan 

penilaian faktor risiko pekerja percetakan di CV Citra Mentari. 
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3.4.5 Penentuan Tujuan Masalah 

Pada tahap ini perlu ditetapkan agar penulisan skripsi dapat dilakukan 

secara sistematis dan tidak menyimpang dari topik permasalahan yang akan 

dibahas. Tujuan penelitian menjadi tolak ukur keberhasilan suatu penelitian. 

Dimana tujuan ini harus sesuai dengan perumusan masalah saat tahap 

sebelumnya. 

3.4.6 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan di dalam penelitian 

untuk memperoleh informasi. Data ini nantinya akan menjadi input pengolahan 

data. Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri dari : 

a) Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan dan penelitian 

terhadap objek penelitian di lapangan. Data ini dapat diperoleh pada saat 

kondidi actual dari lantai produksi, meliputi pengamatan langsung postur 

kerja operator. Data yang diperlukan adalah :  

 Data diri  pekerja yang akan dianalisa 

 Data postur kerja berupa foto pekerja ketika melakukan aktivitas 

produksi dengan postur kerja tertentu 

 Data waktu kerja 

 Data kegiatan tiap stasiun kerja  

b) Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur dan 

referensi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan juga data 

yang diperoleh dari perusahaan sepeti sejarah perusahaan, visi misi 

perusahaan, organisasi dan manajemen perusahaan 
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3.4.7 Pengolahan Metode PERA (Postural Ergonomic Risk Assessment ) 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengolah data observasi berupa video atau 

foto pekerja pada saat melakukan pekerjaannya. Setelah melakukan beberapa 

tahap pengamatan, yaitu : 

1.Penilaian pada postur kerja 

Tahap pertama dari penggunaan metode PERA adalah penilaian postur 

kerja para pekerja yang sudah didapatkan melalui observasi. Penilaian pada 

metode ini dapat dilihat pada tabel 2.1 dimana untuk menentukan skor 

postur pada pekerja disetiap stasiun kerja. Pada metode ini juga ada 

pengklarifikasian pengamatan yaitu postur, durasi, dan kekuatan. Ketiga 

risiko ini digunakan untuk pengklarifikasian tingkat risiko berada pada 

tingkat low, medium, atau high. Setelah itu skor pada postur, durasi, dan 

kekuatan tersebut akan dikalikan menjadi hasil skor pada setiap stasiun. 

Skor pada setiap stasiun akan dijumlah dan dirata-rata menjadi skor rata-

rata. 

2.Identifikasi Risk Rating 

Setelah mendapatkan skor rata-rata pada penilaian postur pekerja maka 

langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi tingkat risiko yang dialami 

oleh para pekerja. Tingkatan pada metode ini diklasifikasikan menjadi 3 

yaitu low risk, possible risk, dan high risk. 

3.Validasi hasil 

Tahap validasi merupakan langkah untuk menunjukkan tingkat kevalidan 

metode ini. Jika tingkat risiko yang didapat high risk maka tidak diterima. 

Dan jika tidak diterima maka perlu ada perbaikan pada prosedur pekerja. 

Setelah melalui proses perbaikan, akan dilakukan penilaian kembali seperti 

tahap pertama. 
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4.Mengevaluasi dan memperbaiki prosedur kerja 

Tahap ini dilakukan jika pada tahap validasi tidak diterima atau ditolak. 

Langkah selanjutnya adalah mengevalusi setiap stasiun kerja yang memiliki 

resiko cidera tinggi. Lalu mengusulkan perbaikan pada prosedur kerja yang 

lebih baik seperti memperbaiki postur kerja, meminimalisir waktu kerja, 

membuat alat untuk mempermudah pekerjaan dan meminimalisir kekuatan 

yang mereka pakai saat bekerja.  

3.4.8 Analisa dan pembahasan 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya, 

maka proses selanjutnya yaitu menganalisa lebih mendalam hasil pengolahan 

data. Analisa tersebut mengarahkan pada tujuan penelitian dan akan menjawab 

pertanyaan pada perumusan masalah. Hasil dari analisa data pasa penelitian ini 

dapat berguna untuk meminimalisir cidera yang dialami para pekerja, 

mengevaluasi postur kerja agar pekerja merasa nyaman pada saat melakukan 

pekerjaannya. 

3.4.9 Kesimpulan dan Saran 

Tahap akhir penelitian ini adalah membuat kesimpulan dari hasil penelitian 

berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil penelitian ini akan 

didapat hasil penilaian faktor risiko dan rekomendasi perbaikan postur kerja yang 

berguna untuk teteap menjaga produktifitas para pekerja di lantai produksi. 

 


