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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Omah Daster Mbak Eva yang berlokasi 

Letjen S. Parman 35 Malang. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian adalah penelitian 

Aplikasi Model. Menurut Indrianto dan Supomo (2009) Aplikasi Model 

merupakan tipe penelitian yang menekan pada masalah-masalah parktis.. 

C. Definisi Operasional 

Definisi Operasional adalah penjelasan dari variabel secara umum 

yang telah dipilih dalam penelitian. Berikut variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Layout fasilitas, merupakan arus komponen suatu produk didalam 

sistem operasi dimana keseluruhan perancangan fasilitas yang 

berhubungan dengan pengaturan fasilitas fisik yang berupa rak, 

peralatan, meja guna mempermudah interaksi antara pekerja. 

b. Metode ARC (Activity Relationship Chart), menggunakan metode untuk 

menganalisa kedekatan antar ruang. Aktifitas antara masing-masing bagian 

yang menggambarkan penting tidaknya kedekatan ruangan. 

c. Re-layout, Penataan ulang tata letak harus memperhatikan luas, lebar, 

panjang dan tinggi pada setiap fasilitas. Luas bangunan Omah Daster 
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392 m³, panjang toko 12 m² dan lebar 8 m². Ukuran rak Omah Daster 

mempunyai panjang 2,4 m lebar 0,5 m dan tinggi 2 m. Meja kasir 

mempunyai lebar 2 m dan panjang 3,5 m. Ukuran luas bangnan, rak 

dan meja kasir tersebut digunakan sebagai standart re-layout.  

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakter tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2014). Populasi ini digunakan untuk perumusan yang kedua 

yaitu tata letak sesuai dengan tanggapan konsumen. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah semua konsumen yang pernah 

berbelanja di Omah Daster Mbak Eva. 

2. Sampel 

Menurut Widayat dan Amirullah (2002) bahwa pada setiap penelitian, 

ukuran sampel harus berkisar antara 30 sampai 500. Agar memudahkan 

dalam melakukan penelitian maka jumlah ditetapkan sebanyak 50 responden. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik nonprobability sampling yaitu teknik sampling insidental. 

Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti 

dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2014). 
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E. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang diambil langsung dari pusat 

data atau melalui survey pelanggan. Data primer yang akan digunakan 

dalam peneltian ini adalah data hasil penyebaran kuisioner berupa 

karakteristik responden dan tanggapan konsumen melalui pertanyaan 

tentang tanggapan konsumen terhadap penempatan barang pada Outlet 

Omah Daster Mbak Eva. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh 

lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan pada masyarakat 

pengguna data. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam 

penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari outlet Omah Daster 

Mbak Eva. Data yang diambil berupa sejarah singkat perusahaan, 

struktur organisasi, job description, data fasilitas dan jenis barang yang 

ada di perusahaan. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 

diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan 

(Sugiyono, 2013). Observasi dilakukan dengan cara mengamati lansung 
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objek yang akan diteliti. Observasi digunakan untuk perumusan yang 

pertama yaitu penataan layout fasilitas yang ada didalam toko Omah 

Daster Mbak Eva. 

2. Kuisioner 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada 

responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet 

(Sugiyono, 2014). Kuisioner digunakan untuk mengetahui tanggapan 

konsumen mengenai penempatan barang yang sebaiknya ada di toko 

Omah Daster Mbak Eva. Kuisioner digunakan untuk perumusan kedua 

yaitu tata letak sesuai dengan tanggapan konsumen. 

3. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2013). Wawancara 

dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara bertanya secara 

langsung pada konsumen toko Omah Daster Mbak Eva untuk 

mengetahui layout fasilitas yang sebaiknya ada pada toko Omah Daster 

Mbak Eva. 

G. Analisis Data 

1. Metode Deskriptif 

Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran 
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ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi tentang gambaran secara 

sistematis mengenai jawaban atau tanggapan dari konsumen melalui 

penyebaran kuisioner. Metode ini digunakan untuk kuisioner terbuka yang 

menjawab pada rumusan pertama. 

2. Rentang Skala 

Rentang skala merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

dan menilai variabel. Rentang skala mengacu pada pengolahan data-data 

mentah ke dalam suatu bentuk yang mudah dimengerti dengan tabel biasa.  

Rumus yang dihunakan untuk mengukur rentang skala : 

RS  =        N ( m – 1 ) 

M 

Keterangan :   

N = Jumlah Sampel 

m = Jumlah Alternatif Jawaban  

Berdasarkan rumus diatas, maka diperoleh jumlah rentang skala : 

Responden = 50 

Hasil rentang skala terendah = 50 x 1 = 50 

Hasil rentang skala tertinggi = 50 x 5 = 250 

Dari hasil perhitungan rentang skala maka hasil rentang skala tata letak 

Omah Daster dituliskan pada tabel 2.1: 
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Tabel 2.1 

Rentang Skala Tata Letak 

NILAI RENTANG SKALA 

Rentang Skala Tata Letak 

50 – 89 Sangat Tidak Setuju 
90 – 129 Tidak Setuju 

130 – 169 Kurang Setuju 

170 – 209 Setuju 

210 – 249 Sangat Setuju 
Sumber : Hasil Perhitungan Rentang Skala 

Rentang Skala ini digunakan untuk rumusan yang pertama yaitu tata 

letak sesuai dengan kebutuhan pelanggan.  

3. Hubungan Kedekatan

Hubungan kedekatan adalah mencoba untuk menggambarkan 

layout hubungan kegiatan masing-masing departemen metode 

hubungan kedekatan dilakukan dengan cara mengetahui layout fasilitas 

awal yang ada diperusahaan dan menggunakan metode hubungan 

kedekatan untuk mngetahui hubungan kedekatan antar fasilitas yang 

ada. Metode hubungan kedekatan ini digunakan untuk rumusan yang 

kedua yaitu tata letak sesuai dengan tanggapan konsumen.  


