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  BAB III 

METEDOLOGI PENELITIAN 

 

Suatu kerangka penilitian atau metodologi penelitian sangat diperelukan 

dalam menyusun penilitian ilmiah ini kerangka penilitian harus disusun secara 

sistematis dan terarah, untuk mendapatkan hasil penelitian yang tepat sasaran 

sesuai dengan rumusan masalah tujuan penelitian. Adapun langkah–langkah 

dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.1 Metedologi Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau proses yang di gunakan untuk 

menyelesaikan masalah yang ada. Dengan bantuan diagram alir atau flowchart 

maka proses indentifikasi atau penyelesaian masalah tersebut dapat digambarkan 

secara jelas dalam diagram alir tersebut, sehingga pembaca dapat dengan mudah 

memahami alur proses yang digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan 

agar menghasilkan solusi yang sesuai dengan apa yang di harapkan. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitihan dilakukan di CV. Delta Raya yang berlokasi di Jalan Hasanudin, 

Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur yang merupakan perusahaan furniture. Tahap-

tahap dalam pelaksanaan kegiatan di mulai dari tahap persiapan, observasi, 

wawancara, dokumentasi sampai dengan penulisan laporan penelitian. Penelitian 

ini di mulai pada tanggal 29 Juli 2019 – 9 Agustus 2019. 

 

3.3 Flowchart Penelitian  

Penelitian ini digolongkan sebagai penilitian deskriptif dengan jenis 

penelitian studi kasus, dimana peneliti tidak hanya memberikan gambaran 

terhadap fenomena –fenoma, tetapi juga menerangkan hubungan, melakukan 

pengujian, membuat prediksi dan mendapatkan makna dan implikasi dari suatu 

masalah yang ingi dipecahkan. Keseluruhan hal tersebut dilakukan terhadap suatu 

kasus untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang sifat dan karakter 

yang khas dari kasus. Untuk tahapan langkah-langkah dari metodologi penelitian 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut : 
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Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 
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3.3.1 Tahap Identifikasi dan Penelitian Awal 

3.3.1.1 Studi Lapangan 

Studi lapangan bertujuan untuk mendapat informasi secara lansung 

berupah aktivitas-aktivitas yang di lakukan oleh pekerja pada perusahaan untuk 

mengetahui masalah apa yang terjadi dalam perusahaan untuk mengetahui 

masalah apa yang terjadi dalam perusahaan selanjutnya di lakukan identifikasi 

masalah. 

3.3.1.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh konsep, teori serta metode 

yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dimana studi pustaka 

ini dapat berupa buku-buku penunjang, jurnal (karya tulis ilmia) dan juga 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan metode Human Error Assesment And 

Reduction Technique (HEART). 

3.3.1.3 Merumuskan Masalah dan Tujuan Penelitian 

Perumusan masalah ini berisi pertanyaan yang akan fokus pada 

permasalahn yang terjadi di perusahaan, dimana yang akan dibahas pada latar 

belakang. Penetapan tujuan dibuat untuk berfokus pada pemecahan suatu masalah 

yang ada sehingga peneliti mencari solusi yang tepat dan terbaik untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. 

 

3.4 Tahap Pengumpulan Data 

  Adapun tahapan pengumpulan data sebagai berikut: 

3.4.1 Data Primer 

Berikut adalah data-data primer untuk melengkapi pengumpulan data. 

1. Wawancara  

Dalam wawancara ini dilakukan langsung terhadap kepala unit dan 

karyawan yang bekerja disekitar area tersebut. Wawancara dalam bentuk 

tanya jawab langsung kepada kepala unit dan karyawan yang bekerja 

disekitar proses produksi furniture di CV. Delta Raya. 
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2. Observasi dan Dokumentasi 

Observasi digunakan untuk membandingkan antara kegiatan yang dilakukan 

berdasarkan standar dan kenyataan yang ada dilapangan. Observasi yang 

didapat terkadang masih ada yang belum terlaksana dengan baik. 

Mendokumentasikan proses produksi pembuatan produksi furniture. 

3.4.2 Data sekunder 

Data sekunder diolah lebih lanjut menjadi bentuk seperti tabel, grafik, 

diagram atau gambar dan sebagainya, sehingga lebih informatif oleh pihak lain. 

Data sekunder yang akan menunjang penelitian skripsi ini antara lain yaitu data 

tentang perusahaan dan data kecelakaan kerja pada perusahaan CV. Delta Raya. 

 

3.5 Tahap Pengolahan Data 

3.5.1 Analisa proses metode Human Error Assesment And Reduction 

Technique (HEART) 

3.5.1.1  Pebuatan Hierarchycal Task Analysis (HTA) 

Tahap awal yaitu melakukan pembuatan HTA yang di gunakan untuk 

menganalisis task   karena penerapannya sangat detail, mudah dan lansung 

mengenai sasaran. HTA mendiskripsikan task dari level atas dasar yang 

merupakan level operasi dari individu. Untuk pembuatan HTA ini nantinya akan 

dibuat dari proses awal sampai akhir dalam pembuatan furniture mulai dari tahap 

pemotongan kayu sampai tahap penyelesaian dari pembuatan furniture tersebut. 

3.5.1.2 Klasifikasi Task Unreliability 

Pada tahap ini dilakukan analisa menggunakan Task Categories untuk 

mengkalifikasi tugas dan human error pada sebuah tugas tertentu. Sedangkan 

untuk penentuan nilai nominal Human Unreliability dapat melihat pada tabel 2.1 

Klasifikasi Generic Task, dimana pada tabel ketetapan tersebut nantinya akan 

disesuaikan terhadap kondisi para pekerja yang sedang bekerja dengan melihat 

tipe dan kategori task untuk menentukan nilai nominal Human Unreliability. 

3.5.1.3 Penentuan Nilai EPC 

Tahap selanjutnya dari metode HEART ini adalah mengidentifikasi 

beberapa kondisi yang menyebabkan error (EPC) yang akan di aplikasikan ke 
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dalam skenario atau kegiatan yang di analisa. Dalam penentuan nilai EPC sama 

halnya dengan melihat pada tabel 2.2 tipe-tipe EPC yang disesuaikan terhadap 

kondisi pekerja (human error) untuk menentukan nilai EPC dari metode tersebut.  

 

3.5.1.4 Perhitungan Nilai Assessed Effect dan Human Error Probability 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi dari beberapa EPC’s, kemudian 

melakuakan penntuan nilai proporsi efek dari EPC’s yang telah terpilih. Nilai 

rangkingnya adalah antara 0 sampai 1 (0 = Low; 1 = High) dan didasarkan pada 

penilaian analisis subjektif. 

Selanjutnya berdasarkan EPC’s maka dilakukan perhitungan efek error 

yang akan terjadi melalui proporsi EPC’s tersebut terjadi. Perhitungan dilakukan 

dengan menggunakan persamaan (1). 

Sedangkan perhitungan probabilitas human error dilakukan dengan 

perkalian antara human unreliability sesuai dengan generic task yang diperoleh 

dengan nilai EPC’s. Perhitungan menggunakan persamaan (2). 

 

3.6 Kesimpulan dan Saran 

Langkah untuk menentukan kesimpulan dan saran adalah ketika penelitian 

sudah melakukan pengumpulan data, pengolahan data, dan menganalisa sampai 

memberikan usulan perbaikan baru kita dapat menyimpulkan inti dari penelitian 

tersebut, kemudian memberikan saran kepada penelitian berikutnya agar bisa 

lebih baik lagi dan perusahaan tersebut agar dapat menerapkan metode tersebut 

untuk dapat mengurangi kecelakaan kerja yang terjadi diperusahaan. 


