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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan pada perusahaan UD. Anam Putra yang 

terletak didesa Lebaksari – Karangjati, Kecamatan Pandaan Kabupaten 

Pasuruan. UD. Anam Putra ini memproduksi Tikar Eva bergambar. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan penelitian terapan atau aplikasi model. Menurut Sugiono 

(2010) penelitian terapan adalah penerapan yang menekankan pada 

pemecahan masalah-masalah praktis yang diarahkan untuk menjawab 

pertanyaan spesifik dalam rangka penentuan kebijakan, tindakan atau kinerja 

tertentu. Ada tiga jenis aplikasi model menurut Indriantoro dan Supomo 

(2011), yaitu penelitian evaluasi, penelitian pengembangan, dan penelitian 

tindakan. 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

evaluasi. Penelitian evaluasi merupakan proses pengumpulan dan analisis 

secara sistematis dengan tujuan membuat keputusan tertentu. Penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian observasi dan interview atau wawancara. Dimana 

peneliti melakukan observasi lokasi pada perusahaan UD. Anam Putra 
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kemudian peneliti juga mewawancarai pemilik perusahaan lalu 

mengumpulkan data dengan menghitung jarak perpindahan pada aliran proses 

produksinya. Dan kemudian peneliti menganalisis dan menyimpulkan data 

tersebut. Menurut Wignjosoebroto (2009), jika suatu produk secara khusus 

memproduksi suatu macam produk atau kelompok produk dalam jumlah besar 

dan waktu produksi yang lama, maka semua fasilitas produksi dari pabrik 

tersebut diatur sedemikian rupa sehingga proses produksi dapat berlangsung 

seefisien mungkin. 

C. Variable dan Devinisi Operasional. 

Operasional variabel menurut Cooper dan Schindler (2008) menyatakan, 

bahwa variabel penelitian adalah simbol dari suatu peristiwa, perbuatan, 

karateristik, sifat atau atribut yang diukur. Adapun devinisi operasional variabel 

penelitian ini adalah: 

1. Proses Produksi 

Proses produksi disini merupakan kegiatan operasional perusahaan dalam 

memproduksi produk mulai dari pemasok sampai kekonsumen yang telah 

distandartkan oleh UD. Anam Putra, untuk menciptakan produk sesuai dengan 

kualitas yang diinginkan oleh konsumen. 

2. Biaya Produksi 
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Biaya produksi disini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan UD. Anam 

Putra dalam proses produksinya dengan tujuan untuk menghasilkan suatu 

produk. 

3. Waktu Produksi 

Waktu produksi disini merupakan jangka waktu yang dibutuhkan UD. Anam 

Putra untuk menghasilkan suatu produk. 

D. Jenis Data dan Sumber data 

1.  Jenis Data 

 Adapun jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data primer, yang mana data yang dikumpulkan melalui observasi dan 

wawancara atau interview yang telah dibuat pertanyaan yang berisi 

mengenai tata letak perusahaan. Data primer yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu berupa penataan tata letak awal departemen mesin 

pada proses produksinya yang ada pada perusahaan UD. Anam Putra. 

b. Data sekunder, yang mana data yang tersedia dan dikumpulkan oleh pihak 

lain (Sanusi, 2011) atau data yang diperoleh dari sumber kedua atau 

sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berupa 

panjang lintasan atau jarak perpindahan yang dilalui oleh proses produksi 

yang dilakukan pada perusahaan UD. Anam Putra.  

E. Teknik Pengumpulan Data 
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Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari observasi dan 

wawancara atau interview, yang mana pemilik akan memberikan jawaban dengan 

respon jawaban dan hasil observasi tempat secara langsung. Responden adalah 

pemilik langsung perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data skunder, yang mana data yang dikumpulkan melalui 

observasi dan wawancara atau interview yang telah dibuat pertanyaan yang berisi 

mengenai tata letak perusahaan. Dalam usaha memperoleh data serta informasi 

yang dibutuhkan dalam menunjang penelitian ini, penulis menggunakan teknik–

teknik pengumpulan data, sebagai berikut : 

1. Metode Observasi 

  Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan 

pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian (Anwar Sanusi, 2011). 

Dengan adanya metode observasi ini dapat membantu peneliti untuk 

mengamati atau melihat langsung bagaimana kondisi atau keadaan didalam 

UD. Anam Putra ini. Peneliti juga dapat melihat bagaimana proses produksi 

yang dilakukan oleh UD. Anam Putra dan juga dapat menghitung berapa jarak 

perpindahan yang dilalui oleh material pada proses produksi yang dilakukan.  

2. Metode Wawancara atau Interview 

Metode yang memberikan pertanyaan terstruktur pada sampel dari 

populasi dan dirancang untuk memperoleh informasi (data) dari responden 
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(Widayat, 2004). Dengan adanya proses wawancara atau interview ini, 

peneliti dapat mendapatkan informai tentang penelitian yang akan dilakukan 

pada perusahaan ini. Peneliti juga dapat memberikan pertanyaan untuk 

memperolehkan data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian yang 

dilakukan. 

F. TEKNIK ANALISA DATA. 

Teknik analisa data yang dipilih peneliti dengan langkah – langkah untuk 

menentukan tata letak proses produksi yang efektif dengan menggunakan metode 

algoritma blocplan adalah sebagai berikut : (Heizer&Barry, 2015) 

1) Penentuan Panjang Lintasan Perpindahan Material Handling Tata Letak 

Fasilitas Awal. 

Panjang lintasan material handling diasumsikan, jarak perpindahan material 

selama proses produksi berlangsung. Perpindahan material mulaidari raw material, 

proses produksi permesinan sampai barang finish good. 

2) Penentuan Performansi Tata Letak Fasilitas Awal. 

Dari perhitungan jarak antar stasiun kerja di atas, dapat diketahui 

performansi tata letak fasilitas awal yaitu total jarak material handling. 

   ∑  
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Keterangan : 

D = Total jarak material handling. 

dj = jarak material handlinguntuk tiap – tiap stasiun kerja. 

n = Banyaknya stasiun kerja. 

3) Ongkos Material Handling (OMH) Tata Letak Fasilitas Awal. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan ongkos material 

handlingdiantaranya adalah : jarak tempuh dari satu stasiun kerja ke stasiun 

kerja yang lain, frekuensi perpindahan antar stasiun kerja dan ongkos 

pengangkutan per meter gerakan. Pengukuran jarak tempuh tersebut disesuaikan 

dengan kondisi yang ada. Dengan demikian, jika jarak tempuh (panjang 

lintasan) sudah diketahui dan frekuensi material handling sudah diperhitungkan 

maka  ongkos material handling dapat diketahui. Ongkos material handling per 

meter gerakan terdiri dari 2 macam, yaitu : 

Material handling dengan tenaga manusia, menggunakan perhitungan : 

OMH per meter = 
∑                      

∑                        
 

Material handling dengan perlatan , menggunakan perhitungan : 

Depresiasi peralatan = (
                                   

             
) 

OMH per meter = 
∑                      

∑                        
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Total OMH = (Ongkos per meter gerakan) × (Jarak tempuh 

pengangkutan) × (Frekuensi) 

4) Perancangan Tata Letak Fasilitas  

Perancangan dilakukan untuk memperbaiki kondisi layout awal yang 

dianggap kurang sesuai dengan kaidah aliran material.Perbaikan ini didasarkan 

pada perolehan performansi tata letak fasilitas usulan (panjang lintasan dan 

biaya material handling) yang lebih baik dibanding performansi awal. Langkah-

langkah yang ditempuh dalam perancangan tata letak fasilitas usulan adalah 

sebagai berikut : 

a. Data masukan  

Langkah awal dalam perancangan tata letak dengan menggunakan data 

yang didapatkan padatahap pengumpulan data awal langkah-langkah 

pengerjan produk yang diproduksi dan data lainya yang berkaitan dengan 

proses produksi.  

b. Analisa aliran material  

Dalam menganalisis aliran material sering digunakan diagram –

diagram sebagai berikut:  

 Peta aliran proses 

 Diagram alir 

 Peta Dari – Ke 
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 Hubungan aktivitas 

 Peta perakitan dan sebagainya  

c. Membuat Activity Relationship Chart (ARC).  

Bila dilakukan perancangan tata letak fasilitas, maka tata letak fasilitas 

usulan yang dibuat perlu mempertimbangkan Activity Relationship Chart 

(ARC) dan worksheet. ARC disusun berdasarkan alasan–alasan tertentu 

dan tingkat kepentingan yang disimbolkan dengan huruf A, I, E, O, U, dan 

X. Huruf-huruf tersebut menunjukkanbagaimana aktivitas dari setiap 

stasiun kerja akan mempunyai hubungan secara langsung atau erat 

kaitannya dengan satu sama lain.  

d. Menyusun Worksheet  

Untuk mempermudah penganalisaan selanjutnya, Activity Relationship 

Chart (ARC) tersebut dikonversikan ke dalam lembar kerja (worksheet). 

e. Luas area yang dibutuhkan  

Penentuan kebutuan luas area yang dibutuhkan Metode fasilitas 

industri adalah metode penentuan kebutuhan ruangan berdasarkan fasilitas 

produksi dan fasilitas pendukung proses produksi yang dipergunakan. 

Dalam metode ini kebutuan ruangan didasarkan atas jumlah mesin dan 

peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Luas ruangan dihitung 

dari ukuran masing masing jenis mesin atau perlatan yang digunakan 

ditambahkan ukuran teloransi mesin selajutnya dikalikan dengan jumlah 
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mesin peralan tersebut ditambah dengan kelonggaran untuk operator dan 

gang (aisle). 

f. Menentukan jarak perpindahan material handlingtata letak fasilitas

usulan.

g. Menghitung Ongkos Material Handling(OMH) tata letak fasilitas

usulan.

5) Penentuan Alternatif Tata Letak Usulan Terpilih.

Dalam penentuan altefnatif merancang tata letak yang terpilih diperoleh 

dari informasi - informasi sebelumnya diantaranya penentuan kebutuhan 

ruangan, pembuatan Activity Relationship Chart (ARC), dan worksheet. 

6) Analisis Hasil

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dari hasil pengolahan data yang 

terdiri dari :  

a. Analisis performansi tata letak awal

b. Analisis hasil perancangan ulang tata letak fasilitas produksi tata letak

fasilitas usulan.

c. Perbandingan tata letak awal dengan tata letak usulan.

d. Interpretasi hasil.


