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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Prosedur Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif yang memiliki tujuan 

untuk menganalisis risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi berdasarkan potensi bahaya 

yang ada pada aktivitas-aktivitas kerja proses produksi di PG. Madukismo dengan 

menggunakan metode HIRARC yang penilaian risikonya menggunakan metode 

kualitatif. Pada metode HIRARC terbagi menjadi 3 bagian, yaitu identifikasi bahaya, 

penilaian risiko menggunakan likelihood; consequence; risk matrix; dan pengendalian 

risiko.  

 

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Mei 2018 di PT. Madu Baru, tepatnya PG. 

Madukismo, Bantul, DIY.  

 

3.3 Objek Penelitian  

Objek penelitian difokuskan pada potensi bahaya yang ada pada setiap aktivitas-aktivitas 

kerja dalam bagian proses produksi pembuatan gula di PG. Madukismo yang terdiri dari 

Stasiun Penggilingan, Stasiun Pemurnian, Stasiun Penguapan, Stasiun Masakan, dan 

Stasiun Pemutaran.  

 

3.4 Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian yang digunakan pada penelitian ini dilakukan sesuai dengan jenis 

data yang diperlukan yang diuraikan sebagai berikut ini:  



29 

 
 

3.4.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Pada 

penelitian ini data primer diperoleh berdasarkan observasi langsung ke tempat kerja 

serta wawancara kepada karyawan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

Observasi dilakukan dengan cara mengamati K3 di lingkungan tempat kerja dan pada 

aktivitas-aktivitas kerja  bagian proses produksi.  Sedangkan wawancara dilakukan 

kepada informan yaitu Sekretaris P2K3 PG. Madukismo yang juga merupakan Ahli K3 

Umum PG. Madukismo. Selain itu, dilakukan wawancara kepada beberapa pekerja yang 

terlibat langsung dalam pekerjaan pada setiap bagian proses produksi. Wawancara 

dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan mengenai K3, sehingga 

penulis memperoleh informasi yang diperlukan. 

 

3.4.2 Data sekunder 

Pada penelitian ini, data sekunder digunakan sebagai data pendukung dalam penulisan 

laporan. Data sekunder yang dibutuhkan adalah dokumen perusahaan dan referensi 

jurnal penelitian terdahulu. Dokumen perusahaan yaitu berupa data-data perusahaan 

beserta profilnya dan dokumen laporan penelitian sebelumnya di PG. Madukismo. 

Kemudian, referensi jurnal penelitian terdahulu merupakan data pelengkap untuk 

menyelesaikan penelitian. Pada penelitian ini referensi jurnal penelitian terdahulu 

berkaitan dengan HIRARC.  
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3.5 Diagram Alur Penelitian 
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A

 

Gambar 3. 1 Alur Penelitian Penelitian A 
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Gambar 3. 2 Alur Penelitian Lanjutan 
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Di bawah ini merupakan alur penelitian yang dilakukan untuk penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut :   

1) Mulai 

Penelitian dilaksanakan di stasiun kerja proses produksi PG. Madukismo. 

2) Latar Belakang Penelitian 

Membuat latar belakang penelitian mengenai K3  dan metode HIRARC yang 

akan digunakan pada PG. Madukismo.  

3) Perumusan Masalah 

Menentukan rumusan masalah yang akan menjadi jawaban di akhir penelitian.  

4) Tujuan dan Manfaat  

Menentukan tujuan dan manfaat bagi peneliti dan PG. Madukismo. 

5) Pengambilan Data HIRARC : 

a. Studi Literatur 

Pada studi literatur terbagi menjadi dua bagian yaitu kajian deduktif dan 

kajian induktif. Kajian deduktif berisikan teori-teori metode yang 

berkaitan dengan penelitian untuk mendukung dalam menyelesaikan 

permasalahan yang didapat dari buku-buku maupun jurnal nasional 

maupun internasional. Sedangkan, kajian induktif didapat dari penelitian-

penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan. Teori-teori yang 

diperlukan seperti K3, HIRARC, dan dasar hukum K3.  

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan merupakan kegiatan pencarian fakta dengan cara terjun 

langsung ke lapangan guna menghasilkan informasi yang di butuhkan.  

Sudi lapangan dilakukan melalui observasi atau pengamatan secara 

langsung serta melalui wawancara kepada pihak yang bersangkutan 

dengan penelitian.. 

6) Pengolahan Data  

Pengolahan data yaitu data yang telah didapat sebelumnya apabila telah cukup 

atau memenuhi yang dibutuhkan maka kemudian diolah dengan metode 

HIRARC.  

a. Aktivitas kerja 

Menentukan aktivitas kerja yang ada pada setiap stasiun kerja pada bagian 

proses produksi PG. Madukismo.  
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b. Potensi bahaya dan risiko 

Menganalisis potensi bahaya dan risiko yang terdapat pada setiap 

aktivitas kerja yang telah diketahui sebelumnya. 

c. Likelihood (Tingkat Frekuensi) 

Setelah menganalisis potensi bahaya dan risiko yang ada,  kemudian akan 

diberikan penilaian likelihood atau tingkat frekuensinya dengan skala 1-5 

dimana semakin tinggi angka semakin tinggi kemungkinan risiko tersebut 

terjadi pada aktivitas kerja (secara kualitatif).  

d. Consequence (Keparahan) 

Kemudian dilakukan penilaian consequence atau keparahan yang dapat 

dialami dari potensi bahaya dan risiko yang terjadi. Penilaian keparahan 

menggunakan skala 1-5 dimana semakin tinggi angka semakin parah 

cidera yang dapat disebabkan.  

e. Nilai Risiko dan Risk Level 

Nilai risiko berasal dari hasil perkalian antara likelihood dan 

consequence. Setelah mendapatkan nilai risiko, bias diketahui risk level 

dari setiap potensi bahaya yang ada.  

f. Rekomendasi Pengendalian Risiko 

Rekomendasi pengendalian risiko yang diberikan berdasar pada hirarki 

pengendalian risiko dan dasar hokum mengenai K3.  

7) Pembahasan  

Pembahasan berisi penjelasan lebih detail mengenai data yang telah didapat 

sebelumnya.  

8) Kesimpulan dan Saran 

Pada proses kesimpulan, peneliti menyimpulkan hasil dari penelitian yang 

telah dilakukan untuk menjawab tujuan dari penelitian. Selain itu, pemberian 

saran diberikan kepada PG. Madukismo terkait dengan penelitian ini, agar 

dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki diri agar lebih baik ke depannya. 

9) Penelitian selesai dilakukan.   

 

 


