
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Dalam Bab 3 ini di jabarkan langkah-langkah penelitian yang dirangkum 

dalam Metodologi penelitian. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Mulai

Penelitian Pendahuluan

Obeservasi 

Studi Pustaka

Mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian

Identifikasi Masalah

Menentukan pokok persoalan yang akan diteliti

Perumusan Masalah

“Bagaimana merancang ulang tataletak lantai produksi sehingga aliran 

manual material handling dan jarak antara mesin di PT. Delapan naga 

mas optimal?”

Penetapan Tujuan Penelitian

1. Merancang ulang lantai produksi di PT. Delapan naga mas

2. Mengetahui aliran optimal manual matrial handling di PT. 

Delapan naga mas

Pengumpulan Data

1. Profil Perusahaan

2. Proses produksi

3. Dimensi Layout

4. Data Dimensi Fasilitas di PT. Delapan 

naga mas

5. Jumlah Departemen

6. Jarak Antar Departemen

Tidak

Ada Masalah

Ya

A

Pengolahan Data

Menghitung Material Handling Kondisi Awal

OPC

 

Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian 
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Gambar 3.2 Flow Chart Metodologi Penelitian (Lanjutan) 
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3.1 Penelitian Pendahuluan 

 Tujuan dari penelitian pendahuluan adalah untuk mendapatkan informasi 

yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Informasi yang 

didapatkan dari hasil observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk 

mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi di PT. Delapan Naga Mas dan 

wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi pendukung mengenai kondisi 

pabrik dan data-data pendukung untuk pembuatan tata letak baru dengan pihak 

PT. Delapan Naga Mas. 

 

3.2 Studi Literatur 

 Dalam penelitian ini perlu dilakukan studi literatur untuk menjelaskan 

teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Teori-teori yang relevan ini 

dibutuhkan agar langkah-langkah penelitian yang diinginkan dari awal agar 

mendapatka hasil penelitian yang sesuai dengan teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian agar permasalahan yang diteliti dapat diselesaikan dengan baik dan 

benar. 

 

3.3 Identifikasi Masalah 

 Identifikasi masalah dilakukan dengan cara observasi pada PT. Delapan 

Naga Mas, hal ini dilakukan untuk mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi 

pada PT. Delapan Naga Mas, apabila tidak terdapat permasalahan yang signifikan 

maka akan dilakukan observasi ulang. Pada identifikasi masalah di PT. Delapan 

Naga Mas  permasalahan yang terjadi yaitu jauhnya jarak manual material 

handling pada proses produksi, gang yang dilalui terlalui sempit dan terjadinya 

penurunan kualitas kerja buruh akibat tata letak pabrik yang tidak baik. 

 

3.4 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan selama observasi, maka 

akan dilakukan perumusan masalah yang paling relevan untuk diteliti. Peneliti 

mengamati bahwa belum terpenuhinya kaidah-kaidah dalam tata letak pabrik yang 

baik di PT. Delapan Naga Mas sehingga menjadi permasalahan pada penelitian 

ini. 
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3.5 Penetapan Tujuan 

Guna menetapkan tujuan penelitian ini adalah “Bagaimana merancangan 

ulang tata letak fasilitas pabrik sehingga aliran manual material handling  dan 

ongkos material handling di PT. Delapan Naga Mas optimal?” 

 

3.6 Manfaat Penelitian 

  Manfaat penelitian adalah kegunaan dari penelitian yang dapat 

direkomendasikan untuk perbaikan-perbaikan pada perusahaan yang diteliti 

sebagai bahan evaluasi terhadap perusahaan tentang tata letak fasilitas pabrik yang 

menyebabkan banyaknya kegiatan operator menggunakan manual material 

handling yang menyebabkan turunnya kineja operator dalam bekerja. sebagai 

wadah penerepan materi perkuliahan terhadap perusahaan secara langsung. 

Manfaat yang dapat diambil oleh pihak lain adalah sebagai bahan referensi atau 

pembanding dalam penelitian yang berkaitan dengan perancangan tata letak 

fasilitas pabrik. 

 

3.7 Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada pihak perusahaan. 

Pengumpulan data ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu pengumpulan data primer 

dan data sekunder. Adapun data yang dikumpulkan sebagai berikut : 

1. Data Primer  

1. Data dimensi layout dikumpulkan dengan cara mengukur masing-masing 

fasilitas dengan menggunakan meteran. 

2. Data dimensi fasilitas dikumpulkan dengan cara mengukur masing-

masing fasilitas yang ada dengan menggunakan meteran. 

3. Data jumlah departemen dikumpulkan dengan cara menghitung dan 

mencatat departemen atau ruangan apa saja yang ada di perusahaan. 

4. Jarak antar departemen dikumpulkan dengan cara menghitung titik tengah 

antar departemen. 

5. Data dimensi fasilitas yang ada dikumpulkan dengan cara menghitung 

ukuran fasilitas yang ada. 
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2. Data Sekuder 

Data sekunder adalah data yang sudah dimiliki oleh perusahaan, dalam 

penelitian ini data sekunder yang dibutuhkan adalah profil perusahaan, data 

jumlah pekerja, data struktur organisasi, proses produksi. 

 

3.8 Pengolahan Data 

 Setelah melakukan pengumpulan data maka langkah selanjutnya adalah 

dilakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan untuk merancang ulang 

tata letak fasilitas pabrik dan mengetahui aliran minimum dan ongkos material 

handling di PT. Delapan Naga Mas. 

 

3.8.1 Metode Konvensional 

 Metode konvensional dimulai dengan melihat peta proses operasi (OPC), 

kemudian menentukan jarak material handling yang ada pada perusahaan, 

kemudian dilihat hubungan antar fasilitas dengan menggunakan Activity 

Relationship Chart untuk merencanakan keterkaitan kegiatan setelah itu membuat 

lembar kerja untuk membuat Activity Relationship Diagram. Ini dibuat untuk 

melihat hubungan antar aktivitas (departemen atau mesin) berdasarkan tingkat 

prioritas kedekatan agar membuat Area Allocation Diagram untuk membuat 

layout usulan dari metode konvensional, setelah itu dihitung ongkos material 

handling dari alternatif yang ada. 

 

3.9 Analisa 

 Analisa bertujuan untuk menganalisa hasil dari pengolahan data tata letak 

pabrik beserta usulannya. Analisa ini meliputi analisa pengumpulan data, analisa 

metode konvensional dan metode Dedicate Storage. 

 

3.10 Penutup 

 Penutup merupakan akhir dari sebuah penelitian yang berisikan 

kesimpulan dan saran yang di berikan oleh peneliti untuk menjawab tujuan dari 

penelitian, perbaikan pihak perusahaan dan penelitian selanjutnya.   

 


