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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 

Adapun diagram alir metedologi penelitian dapat dilihat pada gambar 

3.1 

 

(Sumber: Diolah) 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

3.2 Studi Pendahuluan 
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Studi pendahuluan dilaksanakan untuk memperoleh masukan mengenai 

objek yang akan diteliti. Pada penelitian perlu adanya rangkaian langkah – langkah 

yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan 

masalah atau mendapatkan jawaban terhadap permasalahan tertentu. Melalui studi 

ini, diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian dan variabel-variabel yang terkait dengan masalah tersebut. Studi 

pendahuluan juga merupakan studi yang dilakukan untuk memepertajam arah studi 

utama. Dalam hal ini studi pendahuluan berupa aktivitas atau kegiatan persiapan 

penelitian, dengan tujuan untuk menentukan objek dan subjek yang sesuai dengan 

tema penelitian yang menjadi fokus kajian permasalahan yang akan diangkat. 

3.3 Studi Literatur 

Pada langkah ini studi pustaka dilakukan untuk menggali informasi dan 

memperoleh teori-teori pendukung yang berkaitan dengan permasalahan tentang 

perbaikan tata letak penempatan material di gudang penyimpanan material pada PT. 

Eterindo Nusa Graha dengan Metode Dedicated Storage. Hal ini dapat diperoleh 

dari literatur - literatur ataupun jurnal yang membahas tentang metode-metode 

tersebut atau bisa juga diperoleh dari penelitian - penelitian yang sudah dilakukan 

dan mempunyai topik yang hampir sama. Tujuan dari studi literatur pada penelitian 

ini adalah memperkuat teori serta metode yang digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada dan sebagai  dasar teori dalam melakukan studi, 

Berdasarkan studi literatur dalam sebuah penelitian akan didapatkan gambaran 

menyeluruh metode yang akan digunakan dengan tahap – tahap untuk melakukan 

pengerjaan terkait masalah yang akan diangkat.   

3.4 Identifikasi Masalah 

Pada langkah ini dilakukan penelitian terhadap langkah studi pendahuluan. 

Dalam identifikasi masalah terdapat suatu tahap permulaan dari penguasaan 

masalah yang dimana suatu objek tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah. 

Dalam langkah pengamatan tersebut diketahui permasalahan yang sedang dihadapi 

perusahaan adalah kurang teraturnya peletakan material, tidak teralokasinya 

material dengan baik dan tidak cukupnya aksesibilitas material handling karena 
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peletakan barang yang tidak teratur di gudang sehingga menimbulkan kesulitan 

pengidentifikasian dan pengambilan material. Dengan identifikasi masalah, maka 

akan lebih mudah melakukan perbaikan dengan metode-metode terkait.  

3.5 Perumusan Masalah 

Pada langkah ini dilakukan penentuan permasalahan yang dihadapi oleh 

perusahaan yang berhubungan dengan tata letak penempatan material di gudang 

penyimpanan material serta melakukan usaha perbaikan terhadap perusahaan 

tersebut dengan metode – metode yang akan digunakan. Dengan pengamatan yang 

telah dilakukan pada gudang material PT. Eterindo Nusa Graha maka terkait 

permasalahan yang ada akan dilakukan usulan perbaikan dengan metode dedicated 

storage. Metode Dedicated Storage yang digunakan pada permasalahan yang ada 

diharapkan mampu membantu dan memberikan alternatif solusi bagi perusahaan. 

3.6 Penetapan Tujuan 

Pada langkah ini dilakukan penetapan tujuan sehingga membuat penelitan 

terfokus pada rancangan tata letak penyimpanan barang yang lebih efektif untuk 

memudahkan proses pengidentifikasian dan pemindahan barang sehingga dapat 

meminimalkan jarak transportasi (distance travelled) masuk dan keluar gudang.  

3.7 Pengumpulan Data 

Berdasarkan sumber diperolehnya data pada penelitian ini, maka data dibagi 

kedalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data primer 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Peralatan material handling yang digunakan pada gudang material PT. 

Eterindo Nusa Graha 

b. Kapasitas muatan material handling yang digunakan pada gudang material 

PT. Eterindo Nusa Graha 

c. Ukuran dimensi material handling yang digunakan pada gudang material 

PT. Eterindo Nusa Graha 
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d. Ukuran pallet yang digunakan untuk menyimpan material pada gudang 

material PT. Eterindo Nusa Graha 

e. Luas areal gudang material. 

f. Hasil wawancara langsung dengan staff, supervisior, dan manager 

departemen warehouse material. 

 

2. Data sekunder 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Sejarah perusahaan 

b. Data karakteristik jenis material 

c. Dimensi material yang disimpan pada gudang material PT. Eterindo Nusa 

Graha  

d. Jumlah slot pada gudang material PT. Eterindo Nusa Graha 

e. Kapasitas penyimpanan tiap produk dalam satu pallet dan tumpukan 

maksimum pallet dalam satu slot atau rak 

f. Layout gudang material PT. Eterindo Nusa Graha. 

g. Data jumlah in-storage, storage, dan out-storage pada gudang material 

pada tahun 2015. 

 

3.7.1 Metode Pengumpulan Data Penelitian 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan 

manager maupun staff mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topic 

penelitian, untuk menunjang pembahasan masalah. 

2. Dokumentasi perusahaan, yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan 

mencatat data-data dokumentasi perusahaan yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan. 

3. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada gudang produk 

jadi perusahaan. 
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3.8 Pengolahan Data 

Pada tahap ini, data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan diolah 

sesuai dengan teknik analisis data yang digunakan. Setelah dilakukan pengumpulan 

data, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Pengolahan data yang 

dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Perhitungan Throughput (T) 

Perhitungan throughput (T) dilakukan berdasarkan pada aktivitas 

penerimaan/pengiriman material pada gudang material PT. Eterindo Nusa 

Graha  rata - rata per bulannya. Rumus yang dipakai adalah: 

T= 
𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑚𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑘𝑎𝑙𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
+

𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑖𝑟𝑖𝑚𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑎− 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑚𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑘𝑎𝑙𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
 

 

2. Menghitung total jarak perjalanan layout gudang awal 

Perkiraan jarak perjalanan total (total distance traveled) untuk layout gudang 

awal per bulannya dapat dihitung dengan cara menjumlahkan (Tj/Sj x distance 

tiap material). Karena tidak tetapnya posisi material di gudang dan jarak 

perjalanan total yang ditempuh froklift setiap bulan selalu berbeda-beda maka  

perlu menghitung jarak setiap peletakan material ke titik I/O. Dalam hal ini 

troughput (Tj)  yang digunakan adalah troughput kumulatif semua material dan 

slot (Sj)  yang digunakan adalah jumlah rak yang dihitung pada gudang 

sekarang. 

 

3. Kebutuhan ruang / Space Requirement (S) 

Setelah dilakukan pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah melakukan 

perhitungan kebutuhan ruang (S). Space Requirement (S)  merupakan jumlah 

kebutuhan ruang yang dibutuhkan  dalam menyimpan barang. Dalam 

penyusunan barang dengan aturan dedicated storage layout, setiap barang 

ditempatkan pada lokasi yang spesifik dan juga hanya satu jenis barang yang 

ditempatkan pada lokasi penyimpanan.  

Perhitungan kebutuhan ruang dilakukan untuk mengetahui jumlah slot dan luas 

lantai yang diperlukan untuk masing-masing produk yang akan disimpan di 

gudang. Rumus yang dipakai adalah: 
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Kebutuhan Ruang (S) = 

Kebutuhan penyimpanan maksimum tiap material per bulan

Kapasitas penyimpanan material per slot 𝑥 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑡𝑢𝑚𝑝𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡

Kebutuhan luas lantai   = Kebutuhan ruang x dimensi slot. 

4. Penempatan material (Assignment)

Adapun tahapan dalam penempatan material  dengan aturan dedicated 

storage adalah: 

a. Perankingan material berdasarkan perbandingan throughput (Tj) dan

storage (Sj).

b. Perhitungan jarak perjalanan (distance traveled) antara tiap slot

penyimpanan dengan titk I/O.

Jarak perjalanan antara tiap slot dengan titik I/O diukur dengan

menggunakan metode rectilinear distance, dimana jarak diukur sepanjang

lintasan dengan menggunakan garis tegak lurus (orthogonal) satu dengan

yang lainnya.

c. Penempatan material

Penempatan material dilakukan dengan cara menempatkan material dengan

nilai T/S tertinggi pada slot dengan jarak terkecil, lalu material tertinggi

kedua pada slot  dengan jarak terkecil kedua, dan seterusnya.

d. Perhitungan jarak perjalanan total (total distance traveled)

Setelah material ditempatkan pada slot yang ditentukan dengan aturan

dedicated storage dan dihitungan jarak perjalanan (distance traveled) antara

tiap slot penyimpanan dengan titk I/O maka akan diperoleh komulatif jarak

perjalanan totalnya.
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5. Perancangan tata letak usulan untuk gudang material  

Perancangan tata letak usulan untuk gudang material didasarkan pada luas 

gudang, ukuran gang yang digunakan untuk jalur material handling, dan 

banyaknya slot yang dibutuhkan untuk material dengan ukuran tiap slot. 

Layout usulan gudang material PT. Eterindo Nusa Graha dibuat dengan 

menggunakan software visio 2007.  

 

6. Perbandingan total jarak layout gudang awal dengan total jarak layout usulan. 

Membandingan total jarak layout gudang awal dengan total jarak layout 

usulan untuk mengetahui terjadi pengurangan atau penambahan setelah 

menggunakan dedicated sotorage dalam melakukan perbaikan tata letak 

gudang material PT. Eterindo Nusa Graha. 

 

3.9 Analisa Pembahasan 

Data yang telah selesai diolah kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. 

Analisis pemecahan masalah yang dilakukan adalah untuk mengetahui total 

jarak optimal pada tata letak penyimpanan material di gudang material PT. King 

Jim Indonesia dengan menggunkan metode dedicated storage. Agar aktivitas 

pergudangan seperti pengambilan dan pengidentifikasian material lebih cepat, 

efektif dan efisien. 

 

3.10 Kesimpulan dan Saran 

Pada tahap akhir dari penelitian ini ditarik kesimpulan yang didasarkan pada 

hasil pengolahan data dan analisis yang dilakukan pada tahap sebelumnya. 

Selanjutnya akan diberikan saran-saran yang dianggap penting dan mungkin 

untuk ditindaklanjuti baik untuk kepentingan praktisi, pihak perusahaan 

maupun untuk penyempurnaan bagian penelitian selanjutnya. 

 

 


