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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan keju mozarela, CV Brawijaya 

Dairy Industri. Lokasi penelitian berada di Jalan Raya Junrejo 29, Junrejo, Kota 

Batu. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian terapan (Applied 

research). Menurut Mudrajat Kuncoro (2013) penelitian terapan merupakan 

tipe penelitian yang menekan pada pemecahan-pemecahan masalah praktis 

yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan spesifik dalam rangka penentuan 

kebijakan kinerja tertentu. Terdapat 3 (tiga) jenis penelitian terapan yaitu 

penelitian evaluasi, penelitian dan pengembangan, dan penelitian tindakan. 

Dalam penelitian ini, penelitian terapan yang digunakan yaitu penelitian 

tindakan. 

C. Sumber Data 

1. Data primer 

Menurut Sanusi (2011) data primer merupakan data yang pertama 

kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Adapun 

data primer yang dibutuhkan meliputi: aliran material, dan urutan 

departemen. 
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2. Data sekunder 

Menurut Sanusi (2011) data sekunder merupakan data yang sudah 

tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Adapun data sekunder dari 

penelitian ini yaitu profil perusahaan. 

D. Teknik pengumpulan data 

1. Observasi 

Menurut Sanusi (2011) observasi merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara melihat dan menggunkan laporan-

laporan dan catatan yang diperoleh dari perusahaan untuk diolah lebih 

lanjut. Data yang diperoleh dari observasi meliputi layout awal, kebutuhan 

luas departemen, dan jarak antar departemen. 

2. Wawancara 

Menurut Sanusi (2011) wawancara merupakan teknik pengumpulan 

data primer yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek 

penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pemilik 

usaha keju mozarela. Data yang diperoleh dari wawancara adalah 

permasalahan yang terjadi pada tata letak lantai produksi. 

E. Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 

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

bahan baku susu sapi masuk hingga menjadi produk keju mozzarella. 

2. Kebutuhan tempat, besarnya luas yang dibutuhkan tiap-tiap departemen 

atau fasilitas yang ada. 
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3. Urutan departemen, urutan yang dilalui oleh bahan baku susu sapi selama 

proses produksi 

4. Jarak, pengukuran antara dua tempat perpindahan antar area dalam proses 

produksi. Ukuran yang digunakan adalah meter (m). 

5. Aktivitas, kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam proses produksi. 

6. Derajat hubungan, keterkaitan antara departemen satu dengan yang 

lainnya. 

7. Kode alasan (kode angka), ditujukan untuk menjelaskan alasan-alasan 

pemilihan/penentuan derajat hubungan antara masing-masing departemen. 

8. Tingkat kepentingan, besarnya keperluan suatu departemen didekatkan 

atau tidak dengan departemen lainnya. 

9. Derajat nilai kepentingan, simbol huruf yang digunakan untuk menilai 

kedekatan antara departemen satu dengan yang lainya. 

10. Perumusan Alasan, pemberian alasan yang dijadikan dasar suatu fasilitas 

dapat didekatkan atau dijauhkan. 

11. Nomor departemen, pemberian lambang berupa angka romawi untuk 

setiap departemen. 

12. Nama departemen, bagian yang telah ditetapkan yang memiliki tugas 

spesifik untuk memproduksi barang. 

13. Derajat kedekatan, besarnya hubungan kedekatan antara departemen satu 

dengan yang lainnya untuk didekatkan atau dijauhkan. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah dengan teknik analisis sebagai berikut: 

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 dari ke” yang menunjukkan alur produksi 

atau material dari departemen ke departemen lain. 

b. Menentukan kebutuhan tempat masing-masing departemen 

c. Membuat diagram skematis yang memeperlihatkan urutan departemen 

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 

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

menciptakan penataan lebih baik lagi. Metode ini menggunakan 

Activity Relationship Chart (ARC) yang mana suatu cara atau teknik 
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yang sederhana di dalam merencanakan tata letak fasilitas atau 

departemen berdasarkan derajat hubungan aktivitas yang sering 

dinyatakan dalam bentuk kualitatif dan berdasarkan pertimbangan 

subjektif dari masing-masing fasilita/departemen (Wignjosoebroto, 

2009). Menurut Sritomo Wignjosoebroto (2009) langkah-langkah pada 

ARC yaitu: 

1) Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang telah didefinisikan sebagai 

fasilitas-fasilitas pabrik. 

2) Menyiapkan lembaran Activity Relationship Chart dan mengisinya 

dengan nama-nama fasilitas yang telah ditetapkan 

 

Sumber Sritomo Wignjosoebroto (2009) 

Gambar 3.1 Activity Relationship Chart 

3) Memberikan simbol derajat hubungan pada nama-nama fasilitas 

yang telah ditetapkan.  
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Tabel 3.1 Simbol Derajat Hubungan 

Tingkat Kepentingan Derajat Nilai Kepentingan 

Mutlak Penting A 

Sangat Penting E 

Penting I 

Biasa O 

Tidak Perlu U 

Tidak Dikehendaki X 

Sumber: Sritomo Wignjososebroto (2009) 

4) Merumuskan alasan-alasan yang dijadikan dasar bahwa fasilitas 

dapat didekatkan atau dijauhkan. 

Tabel 3.2 Kode Derajat Nilai Kedekatan 

Kode Alasan Deskrispi Alasan 

1 Penggunaan cacatan secara bersamaan 

2 Menggunakan tenaga kerja yang sama 

3 Menggunakan space area yang sama 

4 Derajat kontak personel yang sering dilakukan 

5 Derajat kontak kertas kerja yang sering dilakukan 

6 Urutan aliran kerja 

7 Melaksanakan kegiatan kerja yang sama 

8 Menggunakan peralatan kerja yang sama 

9 Kemungkinan adanya bau yang tidak mengenakkan, 

ramai, dll. 

Sumber: Sritimo Wignjosoebroto (2009) 

5) Merangkum hasil penelitian Activity Relationship Chart ke dalam 

worksheet. Worksheet dibuat untuk menerangkan hasil Activity 

Relationship Chart dengan tujuan mempermudah dalam membaca 

hubungan antar aktivitas. 
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Tabel 3.3 Lembar Kerja Pembuatan Activity Relationship Diagram 

Nomor & nama 

departemen 

Derajat Kedekatan 

A E I O U X 

(A) (B) (C)      

Sumber: Sritomo Wigjosoebroto (2009) 

a) Mengisi nomor departemen yang telah ditetapkan pada kolom 

(A), nomor departemen ditentukan berdasakan banyaknya 

departemen yang ada pada perusahaan 

b) Mengisi nama departemen sesuai dengan urutan nomer 

departemen pada kolom (B), nama departemen ditentukan 

berdasarkan departemen yang ada pada perusahaan 

c) Merangkum hasil departemen yang saling berkaitan atau tidak 

pada kolom (C) 

6) Menyiapkan blocktemplate sejumlah fasilitas yang akan dirancang 

tata letaknya. Tiap-tiap template akan menjelaskan mengenai 

departemen yang bersangkutan dan hubungannya dengan aktivitas 

dari departemen yang lain. 

7) Menyusun Activity Relationship Diagram berdasarkan tingkat 

hubungan. Activity Relationship Diagram (ARD) visualisasi yang 

lebih jelas terkait aliran material dan derajat hubungan aktivitas 

antara stasun kerja. Pada ARD derajat kedekatan antara fasilitas 

dinyatakan dengan kode huruf, garis, dan warna yang arti dari 

lambang tersebut dijelaskan pada tabel 3.4. 
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Tabel 3.4 Lambang Activity Relationship Diagram 

Derajat Kedekatan Kode Garis Kode Warna 

A 

 

Merah 

E  Orange 

I  Hijau 

O  Biru 

U Tidak ada garis Tidak Berwarna 

X  Cokelat 

Sumber: Sritimo Wignjosoebroto (2009) 

8) Membuat Area Allocating Diagram (AAD) sebagai tata letak akhir 

rancangan. AAD akan memperlihatkan formasi akhir tata letak 

pabrik. 

f. Menyiapkan suatu rencana terperinci penataan departemen agar sesuai 

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

tempat pembuangan dan lain sebagainya). 

2. Menganalisis hasil dari metode from to chart tersebut, selanjutnya 

digunakan untuk mengetahui kondisi tata letak yang ada pada perusahaan 

apakah sudah baik atau belum. Metode from to chart ini digunakan untuk 

menjawab rumusan yang pertama
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