
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian menguraikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan

selama kegiatan penelitian berlangsung dari awal proses penelitian sampai akhir.

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini dapat dilihat

pada Gambar 3.1.
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Gambar 3.2 Flowchart Metodologi Penelitian (Lanjutan)

Metode penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang

tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari

gejala tertentu. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian tugas akhir ini

adalah sebagai berikut:

3.1 Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan di PT. Sejahtera Panca Jaya yang bertujuan

untuk mengetahui lebih detail tentang informasi-informasi yang diperlukan untuk

menentukan variabel penelitian dan untuk mengetahui permasalahan yang akan

diteliti lebih lanjut.
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3.2 Studi Pustaka

Setelah menemukan masalah yang akan diangkat dalam penelitian,

langkah selanjutnya adalah melakukan studi pustaka. Studi pustaka adalah

mengumpulkan referensi-referensi atau teori-teori yang dibutuhkan dalam

pengidentifikasian masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini referensi yang

dibutuhkan antara lain buku-buku dan karya ilmiah seperti jurnal-jurnal, skripsi

yang berhubungan dengan Perancangan tata letak fasilitas produksi, Teknik

Konvensional, CRAFT, ALDEP dan yang berhubungan dengan penelitian.

3.3 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian pendahuluan sebelumnya, peneliti melakukan survey dan

wawancara ke perusahaan dan karyawan guna mendapatkan topik yang akan

diteliti serta data-data penguat akan permasalahan tersebut. Setelah melakukan

survey dan wawancara dengan pemilik perusahaan dan karyawan, didapatlah

beberapa masalah pada perusahaan tersebut yaitu kondisi tata letak yang tidak

teratur karena besarnya besarnya jarak material handling yang berdampak pada

ongkos material handling. Sehingga dapat memperlambat proses produksi, mesin

rusak yang diletakkan pada lantai produksi, parkir kendaraan bermotor pada lantai

produksi yang dapat mengganggu aliran produksi. Setelah permasalahan dapat

teridentifikasi maka langkah selanjutnya adalah merumuskan suatu permasalahan.

3.4 Perumusan Masalah

Pada tahap perumusan masalah ini, masalah yang sudah diidentifikasi

kemudian dianalisa untuk mencari sumber dari permasalahan tersebut. Analisa

permasalahan ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh permasalahan terhadap

rancangan tata letak fasilitas yang baru. Hasil dari analisa permasalahan

dirumuskan dalam bentuk gambaran permasalahan secara khusus untuk dicarikan

solusi pemecahan masalah yang tepat, guna menyelesaikan masalah yang ada.

3.5 Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, akan ada hasil yang akan dicapai. Suksesnya

penelitian dapat dilihat dari tujuan penelitian apakah sudah sesuai dengan yang



III-4

diharapkan atau tidak. Oleh karena itu, penetapan tujuan penelitian merupakan

suatu hal yang sangat penting ditetapkan agar arah dari penelitian sesuai dengan

target yang diinginkan peneliti. Dengan menjawab seluruh permasalahan yang ada

pada perusahaan. Dalam suatu penelitian perlu ditetapkan suatu tujuan yang jelas,

nyata dan terukur.

3.6 Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan penelitian yang ilmiah dan bisa dipertanggung

jawabkan, data merupakan hal yang sangat signifikan dan krusial. Oleh sebab itu

data yang dikumpulkan haruslah benar-benar riil dan bukan rekayasa.

3.6.1 Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung pada perusahaan yang diteliti

yaitu ukuran-ukuran fasilitas yang menyangkut di lantai produksi, frekuensi

pemindahan bahan antar mesin, jarak antar mesin dan urutan proses produksi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang telah

ada pada PT. Sejahtera Panca Jaya. Data sekunder adalah data yang sudah

tersedia pada perusahaan yang digunakan sebagai pendukung data primer

yaitu profil perusahaan, data proses produksi, jumlah tenaga kerja dan jumlah

jam kerja yang tersedia.

3.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan

observasi secara langsung. Guna melihat dan menganalisis keadaan sekitar lantai

produksi. Pada observasi ini dilakukan proses pengukuran atau dimensi dari setiap

mesin, produk dan lantai produksi. Selain itu juga dilakukan dokumentasi berupa

foto dan video yang menggambarkan keadaan lantai produksi PT. Sejahtera Panca

Jaya dari awal proses hingga akhir.
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Selain observasi, pengumpulan data pada penelitian ini juga dilakukan

dengan proses wawancara dengan manager serta karyawan PT. Sejahtera Panca

Jaya. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan profil perusahaan dan struktur

organisasi perusahaan.

3.7 Pengolahan Data

Langkah selanjutnya mengolah data dengan menggunakan metode yang

sudah ditetapkan yaitu Metode ALDEP dan CRAFT. Tujuan dilakukannya

pengolahan data yaitu data yang diperoleh diolah sehingga akan didapatkan hasil

tujuan dari penelitian yang telah ditetapkan. Berikut tahapan-tahapan yang akan

dilakukan dalam pengolahan data. Berikut tahapan-tahapan yang akan dilakukan

dalam pengolahan data.

3.7.1 Operation Proses Chart (OPC)

Untuk mengetahui secara detail tahapan-tahapan dalam proses fulkanisir

maka, perlu adanya OPC. Adapun software yang digunakan dalam pembuatan

OPC adalah Software Visio 2007.

3.7.2 Perhitungan Material Handling Kondisi Awal

Perhitungan material handling kodisi awal dilakukan dengan cara

mengukur jarak antas stasiun. Kemudian dikalikan dengan frekuensi perpindahan

antar stasiun. Sehingga didapatlah total material handling kondisi awal.

3.7.3 Perhitungan Ongkos Material Handling Kondisi Awal

Langkah awal yang dilakukan yaitu dengan melakukan perhitungan

ongkos perpindahan permeter nya. Setelah di dapat ongkos material handling

permeternya langkah selanjutnya iyalah mengalikan total jarak material handling

dengan ongkos. Adapun rumus yang digunakan untuk mendapatkan ongkos

perpindahan permeter dapat dilihat pada rumus 2.2.
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3.7.4 Metode ALDEP

Automated layout design program (ALDEP) merupakan salah satu jenis

metode tata letak yang menjadikan derajat hubungan kedekatan antar stasiun

sebagai input. Pengolahan dilakukan dengan bantuan Software ALDEP. Namun

sebelum itu perlu untuk membuat ARC, Work Sheet dan TCR.

3.7.4.1 Activity Relationship Chart (ARC)

Membuat diagram hubungan dalam bentuk Activity Relationship Diagram

(ARC). Mempertimbangkan hubungan kedekatan antar masing-masing stasiun

dengan melambangkannya menggunakan simbol hubungan kedekatan.

3.7.4.2 Work Sheet

Work Sheet merupakan lembar kerja yang mendeskripsikan hubungan

keterkaitan pada ARC menjadi bentun table. Sehingga dapat diketahui secara rinci

hubungan saling keterkaitannya antar stasiu.

3.7.4.3 Total Closenness Rating (TCR)

Total Closenness Rating merupakan nilai bobot yang menggambarkan

hubungan kedekatan antar departemen. Pembuatan TCR ini guna sebagai input

pada software ALDEP.

3.7.4.4 Software ALDEP

Software ALDEP merupakan salah satu Software penunjang tata letak

komputer. Software ini hanya dapat dioperasikan pada Windows XP. Output dari

Software ALDEP berupa nilai Total Closenness Rating dan AAD. Berikut adalah

langkah-langkah dalam mengoprasikan Software ALDEP.

1. Membuka Software ALDEP.
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Gambar 3.2 Tampilan Awal Software ALDEP

2. Langkah kedua ialah melakukan input pada Software ALDEP, data-data yang

dibutuhkan seperti panjang dan lebar lantai produksi, jumlah departemen

pada lantai produksi, kedekatan terkecil pada lantai produksi, TCR minimum,

jumlah iterasi yang diharapkan dan unit square lantai produksi.

Gambar 3.3 Input ALDEP

3. Langkah selanjutnya ialah input luas dari tiap departemen lantai produksi.

Data yang dimasukkan ialah data berdasarkan kondisi nyata.

Gambar 3.4 Input Luas Departemen
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4. Selanjutnya ialah melakukan input berupa peta keterkaitan antar departemen,

data yang dimasukkan ialah data ARC yang telah dibuat pada teknik

konvensional.

Gambar 3.5 Input Peta Keterkaitan

5. Output berupa Area Allocation Diagram dengan nilai TCR Optimum. Output

pada ALDEP memerlukan penyesuaian oleh penulis. Hal ini dikarenakan

output ALDEP hanya berupa kotak-kotak yang menggambarkan keterkaitan

antar stasiunnya, belum memiliki ukuran departemen yang pas dan gang antar

stasiun.

3.7.4.5 AAD Berdasarkan ALDEP

AAD berdasarkan ALDEP dirancang guna untuk menghitung nilai ongkos

material handling. AAD dirancang dengan mempertimbangkan kondisi

dilapangan dan memperhitungkan jarak antar stasiun agar tidak mengganggu

kelancaran produksi. Pada penelitian ini dibuat sebanyak 2 alternatif untuk

memilih usulan AAD terbaik.

3.7.4.6 Perhitungan Material Handling Usulan

Perhitungan material handling dilakukan kepada ke 2 alternatif AAD

berdasarkan ALDEP. Perhitungan dilakukan dengan mengukur jarak masing-

masing stasiun kerja terlebih dahulu. Kemudian mengalikanmjarak masing-

masing stasiun kerja dengan frekuensi material handling antar stasiun.
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3.7.4.7 Perhitungan Ongkos Materiah Handling

Perhitungan ongkos material handling dilakukan dengan mengalikan total

jarak tempuh material handling dengan ongkos material handling per meternya.

3.7.4.8 AAD Terpilih.

AAD Terpilih pada metode ALDEP yaitu AAD yang memiliki total jarak

dan ongkos material handling paling minimum. Hal ini dikarenakan semakin

rendah ongkos perpindahan material maka semakin mengurangi beban perusahaan

dalam mengeluarkan ongkos material handling.

3.7.5 Metode CRAFT

Computerized Relative Allocation of Facilities Technique (CRAFT)

merupakan salah satu metode tata letak dengan tolak ukur ongkos perpindahan

material sebagai acuan untuk melakukan perancangan ulang. Dalam

pengolahannya dilakukan dengan bantuan Software WinQSB yang membutuhkan

input berupa matriks ongkos material handling dan titik koordinat antar stasiun.

3.7.5.1 Matriks Ongkos Material Handling kondisi Existing.

Pada tahap ini hal yang dilakukan yaitu membuat tabel matrik From To

Chart ongkos material handling kondisi awal. Matriks ini nantinya digunakan

sebagai iput pada Software WinQSB.

3.7.5.2 Menentukan Titik koordinat.

Titik koordinat ditentukan dengan melakukan pengukuran langsung

dengan menggunakan Software Autocad. Sudut kiri bawah pada lantai produksi

menjadi pusat titik koordinat X,Y (0,0) dan menjadi acuan pengukuran koordinat.

Jarak pada titik koordinat dibagi dengan skala sebesa 1:3. Hal ini dilakuakn

karena keterbatasan luas pada Software WinQSB.

3.7.5.3 Software WinQSB.

Berikut merupakan langkah-langkah pengolahan metode CRAFT:

1. Siapkan tabel From To Chart ongkos material handling kondisi awal.
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2. Bukan Software WinQSB dengan menu Facility Location and Layout.

Gambar 3.6 Tampilan Menu Facility Location and Layout

3. Mengisi menu problem specification. Pada problem type dipilih fungsional

layout. Pada objective criteration dipilih minimation dikarenakan output yang

diharapkan berupa ongkos perpindahan minimum. Problem title merupakan

judul dari permasalahan. Number of fungsional departemen yaitu jumlah

departemen aktif pada studi kasus. Number of rows in layout area dan

number of culomns in layout area merupakan luas area lantai produksi dalam

satuan kotak, kemudian klik ok.

Gambar 3.7 Tampilan Menu Problem Specification

4. Input data ongkos perpindahan material handling dan titik koordinat masing

masing departemen.

5. Solve Problem with Software WinQSB.

6. Output berupa Area Allocation Diagram dan nilai ongkos material handling.
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3.7.5.4 AAD Terpilih.

AAD yang dipilih tentunya AAD dengan nilai ongkos terkecil.

3.7.6 Perbandingan Ongkos Material Handling Kondisi Awal, Metode

ALDEP dan CRAFT.

Pada perbandingan ongkos material handling inilah dilakukan pemilihan

layout terbaik. Adapun yang dibandingkan disini yaitu ongkos material handling.

Maka layout dengan material handling dan ongkos terkecil yang terpilih menjadi

layout usulan.

3.8 Analisa

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka selanjutnya kita

dapat menganalisa lebih mendalam dari hasil pengolahan data tersebut. Analisa

tersebut akan mengarahkan pada tujuan penelitian dan akan menjawab pertanyaan

pada perumusan masalah. Analisa dilakukan pada layout awal pada PT. Sejahtera

Panca Jaya, hasil rancangan dengan menggunakan metode Konvensional dan

CRAFT. Terakhir menganalisa pemilihan layout terbaik dari beberapa metode

yang telah dilakukan.

3.9 Penutup

Penutup berisi kesimpulan dari penelitian dan saran. Kesimpulan ini

merupakan jawaban dari tujuan penelitian yang tercantum pada BAB I, apabila

semua tujuan penelitian sudah terjawab pada kesimpulan, berarti penelitian ini

sudah benar. Sedangkan saran merupakan masukan kepada pihak perusahaan dan

sebagai langkah perbaikan pada penelitian selanjutnya.


