
28 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada home industry Mr. Phyton’s yang 

berlokasi di Jalan Kerto Raharjo, Sengguruh, Kepanjen, Malang. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian terapan (Applied 

Research). Penelitian terapan merupakan tipe penelitian yang menekankan pada 

pemecahan-pemecahan masalah praktis yang diarahkan untuk menjawab 

pertanyaan spesifik dalam rangka penentuan kebijakan kinerja (Mudrajat 

Kuncoro, 2013). 

C. Definisi Operasional 

1. Alur produksi, tahapan-tahapan atau urutan dalam merubah bahan baku 

menjadi barang jadi. Berikut alur produksi yang ada di home industry Mr. 

Phyton’s : 

a. Tahap pembuatan pola 

Setelah semua perencanaan produk yang akan diproduksi, dilakukan 

pembuatan pola, pada tahap ini dilakukan pemolaan sesuai dengan 

desain atau model sepatu pada bahan dasar muka sepatu, variasi dan alas 

dalam sepatu. 
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b. Tahap pemotongan. 

Setelah tahap pemolaan, bahan baku yang dipola sesuai desain yang 

ada dipotong. Pekerja akan melakukan pemotongan bahan untuk muka 

sepatu, variasi sepatu, tatak dalam dan pola untuk sol. 

c. Tahap penjahitan. 

Pada tahap pembuatan muka atas, pekerja melakukan penjahitan 

bahan muka yang telah dipotong sebelumnya sesuai dengan model. 

Mesin yang digunakan pada tahap ini yaitu mesin jahit, pada tahap ini 

terdapat 5 pekerja dan 5 mesin jahit. 

d. Tahap pemasangan sol. 

Pada tahap ini pekerja menyatukan muka atas dengan sol, hak serta 

variasi sepatu atau sandal yang dilakukan oleh 7 orang pekerja. Sol 

sepatu sebelum ditempel dengan muka atas dihaluskan menggunakan 

mesin gerinda lalu dicat sesuai dengan warna sol, setelah cat mengering, 

dilakukan penempelan secara keseluruhan. 

e. Tahap penyemprotan 

Pada tahap ini sendal atau sepatu yang telah dirakit akan melewati 

fase penyemprotan untuk memberikan warna yang lebih tajam. 

f. Tahap finishing.  

Setelah sepatu atau sandal telah selesai melewati tahap penyatuan, 

sepatu dan sandal dibiarkan beberapa waktu agar lem-lem pada sepatu 

mengering dan selanjutnya tahap penempelan tatak dalam oleh para 
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pekerja wanita. Pada tahap ini bahan tatak yang telah dipotong 

ditempelkan pada bagian dalam 

g. Tahap packaging 

Pada tahap ini sepatu dan sendal kulit yang telah sudah di periksa 

secara keseluruhan melalui tahap finishing dan tidak ada kecacatan sama 

sekali maka siap untuk di kemas. 

2. Luas masing-masing departemen, ukuran setiap departemen yang akan 

digunakan dalam proses produksi 

3. Urutan departemen, alur yang dilalui bahan baku dalam proses produksi  

4. Jarak antar departemen, pengukuran antara dua departemen perpindahan 

antar area dalan proses produksi. 

5. Aliran material, alur atau urutan pola aliran proses produksi mulai dari 

bahan bakumasuk hingga barang jadi  

6. Hubungan aktifitas kerja, hubungan yang terjadi di setiap area satu dengan 

area lainnya. 

7. Kebutuhan luas ruangan, ukuran setiap departemen yang akan digunakan 

dalam proses produksi 

D. Sumber  Data 

Data Primer 

Data primer merupakan data yang pertama kali di catat dan 

dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama (Anwar Sanusi 2011). Data 

primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sejarah perusahaan, gambar 

tata letak (layout) pada home industry Mr. Phyton’s, luas bangunan, data jarak 
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antar departemen, jumlah departemen, luas tiap departemen, dan beberapa hal 

yang terkait dengan perusahaan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

1. Wawancara  

Nur dan Bambang (2014), menyatakan bahwa wawancara merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh dua pihak yakni 

pewawancara dan sumber informasi. Proses wawancara dilakukan untuk 

mendapatkan data terkait permasalahan yang terjadi pada perusahaan Mr. 

Python’s serta data mengenai perusahaan yang dilakukan kepada pemilik 

usaha Mr. Python’s. Adapun data yang diperoleh melalui wawancara adalah 

permasalah yang terjadi pada tata letak area produksi dan data mengenai 

perusahaan. 

2. Observasi  

Sugiyono (2013), menyatakan bahwa observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting   adalah   proses-

proses   pengamatan   dan   ingatan. Observasi dilakukan dengan cara 

mengamati langsung objek yang akan  diteliti.  Data yang diperoleh dari 

observasi adalah data pembagian stasiun kerja dan penempatan fasilitas 

pada Mr. Python’s. 
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F. Teknik Analisis Data 

Untuk melakukan pengolahan data yang diperoleh dari setiap data 

primer dan data sekunder diperlukan beberapa analisa untuk membandingkan 

permasalahan yang akan dihadapi dengan teori-teori yang digunakan untuk 

pembahasan. Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan alat analisis: 

1. From To Chart 

Tata ruang berorientasi proses merupakan suatu tata ruang yang 

menangani volume kecil, produk dengan keragaman tinggi yang seperti 

mesin dan peralatan dikelompokkan bersama. Fasilitas berorientasi proses 

mencoba meminimalisasi muatan atau perjalanan, dikalikan dengan biaya 

terkait jarak (Heizer & Render,2016). 

Menurut Heizer & Render (2016) prosedur dalam tata letak proses 

yaitu: 

a. Membuat sebuah “Matriks From To” yang menunjukkan alur produksi 

atau material dari departemen ke departemen lain 

Tabel 3.1 “Matriks From To” 

 

From  To  A B C D Total 

A      

B      

C      

D      

Total      

Sumber: Heizer & Render (2017) 
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b. Menentukan kebutuhan tempat masing-masing departemen 

Area A 

Departemen 

pengguntingan 

Area B 

Departemen 

penjahitan 

Area C 

Departemen 

pemasangan sol 

Area D 

Departemen 

penyemprotan 

Area E 

Departemen 

finishing 

Area f 

Departemen 

pergudangan 

Sumber: Heizer & Render (2017) 

c. Membuat diagram skematis yang memperlihatkan urutan depatemen 

dimana material melaluinya. Mencoba menempatkan departemen 

dengan suatu aliran berat material yang saling berurutan satu sama lain. 

d. Menentukan biaya tata ruang dengan menggunakan persamaan biaya 

penanganan material: 

Meminimalkan biaya ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 𝐶𝑖𝑗 

Dimana : 

n    = jumlah total pusat kerja atau departemen 

I, j   = departemen individual 

Xij = jumlah muatan yang dipindahkan dari departemen i ke 

departemen j 

Cij = biaya memindahkan muatan antara departemen i dan 

departemen j 

e. Memperbaiki tata letak ruangan dengan metode “trial and error” untuk 

menciptakan penataan lebih baik lagi. Metode ini menggunakan 

Systematic Layout Planning dengan langakah – langkah sebagai berikut: 

Menurut Wignjoesoebroto (2009), Berikut merupakan langkah-langkah 

dalam perancangan layout: 
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Langkah 1 : Identifikasi Aliran Material. 

Analisa aliran material dilakukan dengan menggunakan peta 

proses operasi dan diagram aliran aliran untuk mengetahui aliran 

material dari bahan baku hingga produk jadi. Setelah 

menggambarkan proses ke dalam peta kerja tersebut dilakukan 

perhitungan jarak antar stasiun kerja.  

Langkah 2 : Analisa Hubungan Aktifitas Kerja (Activity 

Relationship Chart). 

Activity Relationship Chart (ARC) dilakukan untuk 

mengetahui tingkat hubungan antar aktivitas yang terjadi di setiap 

area satu dengan area lainnya secara berpasangan. Hubungan 

tersebut dilihat dari beberapa aspek diantaranya adalah hubungan 

keterkaitan departemen, aliran material, peralatan yang digunakan 

informasi dan lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Activity Relationship Chart  

Sumber : Sritomo Wignjosoebroto (2009) 
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Langkah 3 : Activity Relationship Diagram (ARD) 

Analisis aliran material yang dibuat selanjutnya yaitu Activity 

Relationship Diagram (ARD). ARD membuat visualisasi yang lebih 

jelas terkait aliran material dan derajat hubungan aktivitas antar 

stasiun kerja. Pada ARD derajat kedekatan antar fasilitas dinyatakan 

dengan kode huruf, garis dan warna yang arti dari lambang tersebut 

dijelaskan pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Lambang Pada Activity Relationship Diagram 

Sumber : Sritomo Wignjosoebroto (2009) 

Langkah 4 : Kebutuhan Luas Area 

Dalam beberapa kasus tertentu, khususnya untuk problem 

relayout seringkali layout yang di desain harus disesuaikan dengan 

luas bangunan pabrik yang tersedia. Demikian juga untuk kasus 

yang lain dimana biaya serba terbatas, maka luas area yang bisa 

disediakan pun akan sangat terbatas sekali. Disini antara luas area 

yang dibutuhkan dan luas area yang tersedia harus dipertimbangkan 

secara seksama. 

Langkah 5 : Pembuatan Alternatif Layout Usulan 

Tahap terakhir yaitu membuat layout usulan yang 

mempertimbangkan diagram hubungan. Penempatan stasiun kerja 

No Derajat Kedekatan Kode Garis Kode Warna 

1 A 4 garis Merah 

2 E 3 garis Orange 

3 I 2 garis Hijau 

4 O 1 garis Biru 

5 U Tidak ada garis Tidak ada kode warna (putih) 

6 X Garis bergelombang coklat 
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disesuaikan dengan luas area yang tersedia dan berdasarkan ARC 

yang telah ada. Dalam pembuatan rancangan alternatif tata letak 

usulan dibuat suatu block layout atau diagram blok. Setelah 

membuat diagram blok maka dilakukan penyusunan fasilitas-

fasilitas yang ada pada tiap stasiun kerja atau membuat detail layout 

usulan. Berdasarkan alternatif layout usulan dapat ditentukan jarak 

antar stasiun kerja dengan stasiun kerja lainnya lalu dihitung OMH 

untuk setiap alternatif layout usulan. 

f. Menyiapkan suatu rencana terperinci penataan departemen agar sesuai

dengan bentuk bangunan dan area tidak bergerak (seperti tangga, toilet,

dan lain sebagainya)




