
40 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek penelitan pada 

Toko Mubarok yang bergerak di bidang usaha dagang toko grosir yang 

berlokasi di Desa Buwek Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah aplikasi model. Menurut 

Indriantoro & Supomo (2002), aplikasi model merupakan jenis penelitian yang 

menekankan pada pemecahan masalah praktis yang diarahkan untuk menjawab 

pertanyaan spesifik dalam penentuan kebijakan kinerja tertentu. 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

Operasional variabel merupakan beberapa definisi yang di buat oleh 

peneliti itu sendiri yang merupakan penerjemahan gabungan dari definisi 

kamus dan definisi mengenai maksud penelitian atau objek yang diteliti. 

Berikut merupakan masing-masing operasional variabel dalam penelitian ini 

sekaligus dengan definisi operasionalnya masing-masing. 

1. Utilitas Ruang 

Merupakan pemanfaatan ruang gudang penyimpanan pada toko 

Mubarok. 
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a. Area Blok/Rak yang Terpakai 

Merupakan luas area yang digunakan atau terpakai oleh blok atau 

rak pada gudang penyimpanan barang toko Mubarok. 

b. Area Gudang Penyimpanan 

Merupakan luas keseluruhan area gudang yang di gunakan untuk 

penyimpanan seluruh barang yang dimiliki oleh toko Mubarok. 

2. Relayout 

Merupakan kegiatan penataan ulang tata letak gudang penyelesain 

masalah pada tata letak gudang toko Mubarok. 

3. Kendala Gudang 

Merupakan permasalahan yang terjadi pada gudang penyimpanan toko 

Mubarok, seperti barang tidak tertampung dan berada pada lorong serta 

penataan barang yang acak sehingga pencarian dan pengendaliaan 

persediaan menjadi sulit. 

4. Pemanfaatan Fasilitas Penyimpanan 

Suatu kegiatan pemanfaatan fasilitas baik itu rak atau pallet, guna 

memudahkan penyimpanan barang dan lebih tertata serta dapat menampung 

seluruh barang pada gudang toko Mubarok. 

5. Penataan barang 

Suatu kegiatan penataan barang pada fasilitas penyimpanan yang 

tersedia dengan metode tertentu agar dapat memudahkan pencarian dan 

pengendalian barang pada gudang toko Mubarok. 
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D.  Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Menurut Arikunto (2008), data primer adalah data yang dibuat oleh 

pihak yang melakukan penelitian untuk maksud khusus menyelesaikan 

permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri 

langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.  

Data primer yang dibutuhkan dari penelitian ini adalah data mengenai 

area penyimpanan yang terpakai, data ukuran setiap jenis barang, gambar-

gambar penataan barang pada gudang. Data ini diperoleh dengan cara 

observasi langsung dan wawancara langsung pada pemilik toko. 

2. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2005), data sekunder adalah data yang tidak 

langsung memberikan data kepada pihak penelitian. Data ini biasanya telah 

dikumpukan oleh lembaga pengumpul data yang di publikasikan kepada 

pengguna data atau masyarakat. 

Adapun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah  

profil toko Mubarok, catatan yang berhubungan dengan kuantitas dan 

ukuran gudang, ukuran blok dan lorong, struktur organisasi, arus barang 

pada gudang. Data ini diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Menurut Kuncoro (2003), wawancara merupakan teknik pengumpulan 

data dengan cara tanya jawab dengan responden yang diarahkan oleh 

pewawancara untuk tujuan memperoleh data yang relevan.  
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Adapun data yang diperoleh melalui wawancara adalah sebagai 

berikut, permasalahan yang terjadi, mengetahui seluruh kegiatan dalam 

gudang baik pada proses receiving, shipping, sistem penempatan barang 

pada gudang, struktur organisasi dan tugas, data ukuran gudang, blok, dan 

lorong. 

2. Obervasi Langsung 

Menurut Widayat (2004), observasi merupakan kegiatan pengumpulan 

data dengan cara mengamati objek secara langsung dan kejadian-kejadian 

dalam fenomena yang sedang diamati.  

Hasil data yang diperoleh dari observasi langsung adalah sebagai 

berikut yaitu ukuran pada setiap jenis barang, mengetahui kondisi langsung 

penempatan barang. 

3. Dokumentasi 

Menurut Herdiansyah (2010), dokumentasi merupakan cara yang 

dilakukan dalam pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat atau 

menganalisis dokumen-dokumen yang telah dibuat oleh subjek sendiri atau 

orang lain mengenai subjek. 

Hasil yang dibutuhkan dari dokumentasi ini adalah berupa transkip 

pembelian toko mengenai data barang dalam mengetahui jumlah barang 

dengan pembelian terbanyak, dan foto-foto pada gudang penyimpanan toko 

mubarok dalam menyimpan barang. Guna menjadi bahan analisa data 

kuantitatif dalam penempatan barang dalam gudang. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pencatatan 

untuk menggambarkan atau mengidentifikasi keadaan suatu objek yang diteliti 

yang berhubungan dengan tata letak gudang pada toko Mubarok mulai dari 

mengetahui pemanfaatan utilitas gudang pada saat ini, hingga sistem 

penempatan barang pada gudang. 

1. Utilitas Gudang 

Perhitungan utilitas gudang dilakukan untuk mengetahui seberapa 

optimal pemanfaatan ruang gudang saat ini. Rumus mengukur utilitas 

gudang adalah sebagai berikut:  

                           
                            

                       
 

 Sumber: Sugiharto (2010) 

2. Analisa Kendala Pada Gudang Penyimpanan 

Selanjutnya menganalisa penyebab optimal tidaknya pemanfataan 

gudang penyimpanan. Analisis yang dilakukan menggunakan analisis 

kuantitatif. Menurut Asep Suryana (2007), analisis kuantitatif merupakan 

pendekatan yang juga disebut dengan investigasi dengan melakukan 

pengumpulan data pada penelitian dengan cara bertatap muka secara 

langsung dan berinteraksi dengan orang-orang dalam penelitian. Langkah-

langkah dalam tahap analisis kendala pada gudang penyimpanan sebagai 

berikut:  

a. Menganalisis Permasalahan. 

b. Menentukan Cara Penyelesaian Permasalahan. 
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3. Relayout 

Pada tindakan relayout ini dilakukan cara-cara pemecehan masalah 

terutama pada pemanfaatan ruang gudang agar optimal serta masalah yang yang 

ditimbulkannya. Dengan menambahkan dan menata kembali fasilitas-fasiltas 

gudang adalah salah satu cara untuk meningkatkan utilitas ruang gudang, serta 

perbaikan sistem penataan barang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh 

perusahaan. Berikut tahap relayout yang dilakukan pada penelitian ini: 

a. Penambahan Rak 

Penambahan fasilitas alat penyimpanan adalah salah satu cara 

peningkatan utilitas pada ruangan gudang yang digunakan untuk 

penyimpanan barang (Anggi Pramudhita, dkk. 2014). Penambahan 

fasilitas yang dapat dilakukan yaitu penggunaan rak penyimpanan. Hal 

ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan gudang dengan 

memanfaatkan luas gudang atau tinggi gudang sehingga dapat menambah 

kapasitas ruang penyimpanan barang pada gudang. Pada tahap 

penambahan rak ini, langkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut:  

1) Menentukan Lebar Lorong 

2) Menentukan Ukuran Rak Dan Jumlah Rak 

3) Menghitung Daya Tampung Rak 

b. Penataan Barang 

Setelah dilakukanya perbaikan pada utilitas gudangnya dan 

mengetahui penambahan rak untuk menampung seluruh barang, tahap 

selanjutnya yaitu perbaikan pada sistem penempatan barang dalam 
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gudang. Penempatan barang begitu sangat penting jika gudang memiliki 

banyak jenis barang. Pada tahap ini metode yang digunakan dalam 

penempatan barang yaitu metode Class-Based Storage. Tahap yang dapat 

dilakukan dengan metode Class-Based Storage yaitu sebagai berikut: 

1) Pengelompokan Barang

2) Penempatan Barang

c. Utilitas Setelah Penambahan

Setelah dilakukannya penambahan rak dan penataan barang, maka 

hal selanjutnya yaitu menghitung kembali utilitas gudang setelah 

dilakukannya perbaikan atau relayout. 

Dengan penjelasan dan analisa yang dilakukan tersebut, dengan hal 

ini rumusan yang akan digunakan dan tahapan yang akan dilakukan 

dalam menyelesaikan masalah pada toko Mubarok dapat digambarkan 

pada gambar 3.1. Sebagai berikut: 

  Gambar 3.1. Tahapan Analisis Data 

Utilitas Gudang 

Analisa Kendala Pada Gudang 

Perbaikan Tata Letak Gudang 

(Relayout): 

1. Pemanfaatan fasilitas/rak

2. Penataan barang

3. Utilitas ulang

Sumber: Data Primer (2016) 


