
BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah kesalahan manusia (human error) yang terjadi pada 

proses Press Rib dan Bridge, Departemen Assembly Upright Piano, PT. Yamaha 

Indonesia. Human error yang diteliti merupakan yang telah dilakukan oleh operator 

maupun kesalahan yang berpotensi terjadi pada saat pengerjaan proses produksi. 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini akan berperan pada proses identifikasi pekerjaan, identifikasi 

kesalahan, potensi kesalahan, dan proses pembobotan. Subjek tersebut yaitu: 

1. Operator press rib dan bridge yang berjumlah tiga orang. 

2. Expert yang dalam penelitian ini merupakan kepala kelompok press rib dan bridge, 

foreman departemen Assembly Upright Piano, dan asisten manajer departemen 

Assembly Upright Piano. 

3.3 Jenis Data 

3.3.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti. Data primer tersebut 

berupa: 

1. Proses press rib dan bridge beserta rincian pekerjaannya. 

2. Identifikasi kesalahan maupun potensi kesalahan pada proses press rib dan bridge. 
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3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari perusahaan. Data sekunder tersebut 

berupa: 

1. Profil perusahaan PT. Yamaha Indonesia. 

2. Data demografi operator press rib dan bridge. 

3. Petunjuk kerja press rib dan bridge. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Observasi 

Tahap observasi digunakan untuk mengetahui secara langsung proses produksi dalam 

tahap mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Kemudian observasi juga digunakan 

untuk mengetahui secara langsung proses produksi beserta rincian pekerjaan dari 

pengerjaan press rib dan bridge, kondisi operator, serta kondisi lapangan produksi. 

3.4.2 Wawancara 

Tahap wawancara digunakan untuk mengetahui kondisi dari operator serta rincian 

pekerjaan yang harus dilakukan (job description). Wawancara dilakukan kepada kepala 

kelompok press rib dan bridge dan kepada masing-masing operator press rib dan bridge. 

3.4.3 Survei 

Tahap survei digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan maupun potensi kesalahan 

yang dilakukan oleh operator selama proses pengerjaan press rib dan bridge. Pada tahap 

ini digunakan alat berupa kuisioner. Hasil dari kusioner digunakan untuk mengetahui 

probabilitas kesalahan. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Beberapa instrumen yang digunakan pada penelitian ini, yaitu: 

1. Alat tulis 
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Alat tulis yang digunakan berupa pena dan buku catatan untuk mencatat hasil 

wawancara yang dilaksanakan dengan beberapa narasumber. 

2. Telepon genggam 

Telepon genggam digunakan untuk dokumentasi selama proses pengambilan data 

berlangsung. 

3. Kuesioner 

Kuesioner digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan yang dilakukan oleh pekerja. 

Kuesioner tersebut berupa daftar tugas yang harus dilakukan oleh pekerja dan 

kemungkinan kesalahan atau kesalahan yang pernah terjadi. 

4. Microsoft Office 

Microsoft office yang digunakan adalah Word, Visio, dan Excel. Word digunakan 

untuk penulisan penelitian, Visio digunakan untuk membuat hierarki tugas dari 

pekerja, dan Excel digunakan untuk rekapitulasi dan pengolahan data identifikasi 

kesalahan pekerja. 
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3.6 Alur Penelitian 

Pengumpulan Data Awal

Pengolahan Data

Hierarchical Task Analysis

Job Desc

Membaca 

Petunjuk Kerja
Observasi

Wawancara 

Pihak Terkait

Mengurai Job 

Desc

Membangun 

Plans

Mengelompokan 

Sub Pekerjaan

Validasi

Membuat 

Diagram HTA

Ya

Tidak

Mulai

Studi Lapangan Studi Literatur

Identifikasi masalah

Merumuskan masalah dan 

tujuan

Menentukan batasan 

penelitian

Pengolahan Data 

SHERPA
 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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Gambar 3.2 Lanjutan Diagram Alir Penelitian (1) 
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Nilai HEP

Analisis Human Error

Analisis Rekomendasi

Kesimpulan dan Saran

Selesai
 

Gambar 3.3 Lanjutan Diagram Alir Penelitian (2) 

3.6.1 Studi Lapangan 

Studi lapangan bertujuan untuk mengetahui kondisi yang ada di tempat dilakukannya 

penelitian ini. Studi lapangan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada 

pimpinan maupun operator. 

3.6.2 Studi Literatur 

Studi literatur bertujuan untuk mengetahui masalah yang dapat terjadi dan kemungkinan 

penyelesaiannya. Studi literatur dilakukan dengan cara mencari referensi terkait dengan 

hal-hal yang akan diteliti. 

3.6.3 Identifikasi Masalah 

Setelah dilakukan studi lapangan dan studi literatur, kemudian dilakukan identifikasi 

terhadap masalah-masalah yang terjadi di tempat penelitian. 

3.6.4 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah didapatkan setelah identifikasi masalah dikerucutkan sehingga 

menjadi lebih terfokus. Rumusan masalah yang didapatkan nantinya akan menjadi tujuan 
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dari penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini, berfokus pada identifikasi 

kesalahan manusia (human error) dan analisisnya. 

3.6.5 Pengumpulan Data Awalan 

Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara melakukan wawancara lebih lanjut kepada 

kepala kelompok untuk mengetahui tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh operator. 

Wawancara juga dilakukan kepada operator press rib dan bridge. 

3.6.6 Pengolahan Data Hierarchical Task Analysis 

Hasil wawancara berupa tugas yang dilaksanakan oleh operator kemudian didekomposisi. 

Dekomposisi tersebut menggunakan metode Hierarchical Task Analysis (HTA). 

3.6.7 Pengolahan Data SHERPA 

Setelah tiap tugas digolongkan ke dalam perilaku, kemudian dilakukan pertimbangan 

mode kesalahan yang terkait dengan perilaku tersebut. Pertimbangan dilakukan oleh 

peneliti dan expert. Kemudian dilakukan consequence analysis untuk 

mempertimbangkan konsekuensi dari tiap kesalahan yang teridentifikasi, yang mana 

memiliki keterlibatan paling penting terhadap kesalahan yang dilakukan. Lalu dilakukan 

recovery analysis jika memungkinkan diadakan perbaikan. Tabulasi SHERPA dibuat 

menggunakan tabel yang terdapat keterangan probabilitas kejadian. 

3.6.8 Pengolahan Data HEART 

Pada tahapan pengolahan data menggunakan HEART, ditentukan jenis generic task, 

error producing conditions yang dilakukan bersama dengan Kepala Kelompok, dan 

assessed proportion of affect yang didapatkan dari hasil penyebaran kuisioner kepada 

operator. Kemudian dari hasil tersebut dilakukan perhitungan probabilitas human error. 
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3.6.9 Analisis dan Rekomendasi 

Pada bagian analisis membahas mengenai hasil tabulasi SHERPA berupa klasifikasi 

pekerjaan mana yang paling banyak terdapat error maupun potensi error. Kemudian 

membahas mengenai hasil perhitungan HEART yaitu HEP yang merupakan probabilitas 

terjadinya human error. Dari HEP tersebut akan diidentifikasi human error yang paling 

sering atau paling mungkin terjadi. Kemudian membahas mengenai faktor-faktor 

kegiatan yang terkait dengan kesalahan tersebut sehingga dapat diberikan rekomendasi 

yang tepat sasaran. 

3.6.10 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan menjelaskan secara ringkas hasil dari penelitian yang dapat menjawab 

rumusan dari masalah. Saran membahas mengenai potensi penelitian selanjutnya.


