
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kerangka dari pemikiran mulai dari

menetapkan suatu permasalahan, pengumpulan data, dan sampai penarikan

kesimpulan. adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini

dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian
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Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian (lanjutan)

Pada metodologi penelitian atau tahap-tahap penelitian ini akan diuraikan

yang dilalui dari awal sampai akhir. untuk mendapatkan hasil penelitian yang

baik, diperlukan tahapan penelitian yang tepat dan jelas. Pada penelitian ini,

tahap-tahap yang akan dilakukan adalah :
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3.1 Studi Pendahuluan

Sebelum mulai melakukan penelitian, langkah pertama yang harus

dilakukan adalah studi pendahuluan, studi pendahuluan dilakukan untuk

mengetahui secara langsung informasi-informasi yang dibutuhkan dalam

pengolahan data. Studi pendahuluan dilakukan di CV. Riau Pallet yang berada di

Jalan Kubang Jaya no. 87 Kecamatan Siak Hulu Kampar. Dalam langkah ini

penulis menentukan topik yang menjadi permasalahan yaitu perancangan ulang

lantai produksi untuk meminimalkan jarak material handling Adapun metode

yang dilakukan dalam studi pendahuluan ini adalah :

a. Observasi

Mengamati langsung tentang Proses produksi pembuatan Pallet mulai dari

awal hingga menjadi sebuah pallet. Serta melakukan wawancara dengan

pemilik CV.Riau pallet. Dari hasil pengamatan yang dilihat pada proses

pembuatan pallet mengalami alur kerja yang bolak-balik, sehingga

membuat jarak dilantai produksi menjadi panjang.

b. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk mengetahui informasi-informasi secara

teoritis tentang pokok permasalahan dan teori-teori pendukung yang

digunakan sebagai dasar pemikiran untuk membahas permasalahan yang

ada. Studi literatur yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal yang

berkaitan dengan Tata letak fasilitas pabrik.

3.2 Identifikasi Masalah

Setelah melakukan observasi pada pendahuluan, maka peneliti harus

mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di perusahaan sehingga masalah yang

akan diteliti bisa fokus pada satu pokok permasalahan saja. Identifikasi masalah

dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada proses pembuatan pallet

di CV. Riau Pallet kemudian setelah mendapat permasalahan yang ingin diteliti

penulis melakukan perumusan masalah yang berhubungan dengan identifikasi

masalah dari hasil pengamatan.
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3.3 Rumusan Masalah

Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya merumuskan masalah

yang ada dan menetapkan tujuan. Tujuan dari perumusan masalah adalah untuk

memperjelas tentang masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini

serta tidak melebar sehingga mempermudah pemecahan masalah demi tercapainya

tujuan penelitian. Dari identifikasi masalah yang ada, maka didapatlah suatu

permasalahan. Setelah masalah dirumuskan, langkah selanjutnya menetapkan

tujuan penelitian.

3.3 Tujuan Penelitian

Setelah permasalahan dapat teridentifikasi maka langkah selanjutnya adalah

menetapkan tujuan. Dimana tujuan penelitian ini yaitu merancang ulang tata letak

lantai produksi pada CV.Riau Pallet sehingga jarak perpindahan bahan dapat

menjadi kecil (dapat diminimalkan).

3.4 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. Dalam

penelitian ini metode yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai

berikut :

a. Data Primer

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah hasil dari

observasi. 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 biaya material handling.

b. Data Skunder

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang

telah ada pada CV. Riau Pallet. Data sekunder adalah data yang sudah
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tersedia pada perusahaan yaitu profil perusahaan, data proses produksi,

jumlah tenaga kerja, jumlah jam kerja yang tersedia, dan jumlah

permintaan produk tiap bulan.

3.5 Pengolahan Data

Langkah selanjutnya mengolah data dengan menggunakan metode yang

sudah ditetapkan yaitu metode Systematic layout planning dan blocplan. tujuan

dilakukannya pengolahan data yaitu data mentah yang diperoleh diolah sehingga

akan didapatkan rancangan dari jarak tata letak lantai produksi pada pembuatan

pallet ini menjadi lebih minimal.

3.5.1 Metode Systematic layout planning

Urutan atau tahapan-tahapan pada metode Systematic layout planning

(SLP) adalah sebagai berikut :

a. Peta Proses Operasi

Pada peta ini digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah

proses pembuatan pallet meliputi urutan proses operasi ,pemeriksaan.

b. Peta perakitan

Digunakan tempat pengumpulan part-part atau komponen-

komponen yang nantinya akan dirakit, untuk menghasilkan sebuah pallet.

c. Production Routing

Production Routing adalah sebuah lembar kerja yang memaparkan

dan menjelaskan secara teperinci tentang operasi kerja dalam pembuatan

sebuah produk. Dalam hal ini menjelaskan tentang, nomor operasi kerja,

yang terjadi pada produk, lama pengerjaannya serta mesin dan peralatan

yang digunakan dalam membuat produk tersebut.

d. Multy Product Process Chart (MPPC)

Merupakan sebuah peta yang menjelaskan pola aliran material

dalam perencanaan sebuah tata letak fasilitas yang lebih efesien.

Umumnya MPPC ini dibuat berdasarkan OPC dan Production Routing.
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e. Perencanaan Kebutuhan Bahan, Mesin dan Operator

Perhitungan ini digunakan untuk menentukan besaran dan luas area

yang dibutuhkan oleh masing-masing operator. Selain perhitungan juga

dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah bahan dan mesin

yang dibutuhkan dalam satu tahapan proses produksi. Berdasarkan hasil

perhitungan ini nantinya akan diperoleh data jumlah bahan yang akan

ditumpukan serta jumlah mesin dan operator yang dibutuhkan oleh

perusahaan.

f. Perencanaan Luas Area Gudang

Perencanaan luas area gudang dilakukan untuk menentukan luas

area gudang yang dibutuhkan perusahaan dalam kelancaran proses

produksinya, baik itu gudang bahan baku (storage) maupun gudang untuk

menampung produk jadi (warehouse).

g. Perencanaan Sumber Daya Manusia

Sebuah perusahaan memiliki tenaga kerja yang dapat menunjang

kelancaran aktivitas produksi baik didalam lingkungan perusahaan

maupun diluar lingkungan perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia

yang baik nantinya akan dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja

dari karyawan itu sendiri.

h. Perencanaan Luas Area Lantai Produksi

Lantai produksi di CV. Riau Pallet merupakan tempat dimana

produk pallet yang dibuat dan diproses dari bahan baku menjadi produk

yang memiliki nilai jual. Perhitungan luas area ini dibuat untuk

menentukan kebutuhan luas lantai berdasarkan stasiun kerja dan fasilitas

yang ada.

i. Perencanaan Luas Lantai Kegiatan Pelayanan Pabrik

Perencanaan luas lantai dan kegiatan pelayanan  merupakan unsur

terpenting dalam sebuah pabrik. Diantaranya meliputi kantor, toilet,

parkiran dan sebagainya, dimana setiap area tersebut membutuhkan space

masing-masing serta menyesuaikan terhadap kebutuhan pihak perusahaan

itu sendiri.
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j. Perencanaan Luas Lantai Kegiatan Pelayanan Produksi

Dilakukan perhitungan pada perencanaan luas lantai kegiatan

pelayanan produksi ini bertujuan untuk memudahkan dan melancarkan

kegiatan pelayanan produksi, karena kegiatan pelayanan produksi sangat

berpengaruh pada kelancaran aktivitas produksi.

k. Perencanaan Luas Kantor

Merencanakan luas kantor digunakanan untuk melihat aktivitas-

aktivitas kerja yang dilakukan oleh SDM yang ada dalam kantor tersebut

dengan fasilitas-fasilitas yang digunakannya, sehingga kantor tersebut bisa

mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada.

l. Perencanaan Kebutuhan Material Handling

Pada perencanaan kebutuhan material handling untuk

mengidentifikasi dan menghitung kebutuhan dalam kegiatan material

handling, dan menggunakan from to chart. Pada From to Chart ini

nantinya digunakan untuk mengitung jarak dari setiap kegiatan pada

proses produksi

m. Perencanaan Activity Relationship  Chart (ARC)

Peta hubungan aktivitas (ARC) adalah suatu teknik yang cukup

tepat dan ideal untuk merencanakan hubungan antara setiap kelompok

aktivitas yang saling berkaitan. ARC ini digunakan untuk melihat

hubungan keterkaitan pada lantai produksi dan ARC yang nantinya

digunakan sebagai inputan pada blocplan.

n. Perhitungan TCR (Total Closeness Rating)

Perhitungan TCR dilakukan dengan menjumlahkan perkalian

antara bobot kedekatan sebuah  departemen dengan departemen yang lain

dan jumlah nilai kedekatan pada departemen tersebut.

o. Work Sheet (Lembar Kerja)

Work sheet (lembar kerja) sangat berguna untuk perencanaan dan

analisis hubungan aktivitas antar masing-masing departemen. Sebagai

hasilnya maka data yang didapat selanjutnya akan dimanfaatkan untuk

penentuan letak masing-masing departemen tersebut.
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p. Membuat Blok Template

Pada Blok Template ini, data yang telah dikelompokkan dalam

work sheet kemudian dimasukkan ke dalam suatu activity template.

q. Membuat Alternatif Activity Relatiaonship Diagram (ARD)

Setelah Activity Relationship  Chart dibuat, langkah selanjutnya

adalah membuat Activity Relatiaonship Diagram. Dalam ARD setiap

aktivitas digambarkan dalam bentuk persegi empat yang sama, dimana

pada ARD Melihat hubungan derajat kepentingan berdasarkan hasil

rekapitulasi dari block template. Dan merancang berdasarkan hubungan

keterkaitan. untuk sementara luas area diabaikan. Pembuatan ARD adalah

beradasarkan informasi yang diperoleh di ARC.

3.5.2 Blocplan

Program ini membuat dan mengevaluasi tipe-tipe tata letak dalam

merespon data masukan. Langkah-langkah dalam menjalankan program blocplan

yaitu:

a. Memasukkan input data. Informasi yang digunakan untuk

menjalankan blocplan ini antara lain jumlah departemen, nama-

nama departemen, dan luas area masing-masing departemen. Kode

atau symbol keterkaitan yang digunakan menggunakan symbol

yang dikembangkan oleh Muther (SLP), masukkan data keterkaitan

(ARC) beserta luas area tiap departemen.

b. Hasil dari inputan ARC dan luas area adalah nilai score pada setiap

departemen.

c. Memilih ratio yang dikehendaki.

d. Membuat beberapa alternatif (maksimun 20 alternatif).

Departemen-departemen akan ditempatkan pada area tata letak

tertentu secara random. Dari hasil perandoman nilai adj score

tertinggi yang nantinya diusulkan sebagai alternatif layout.
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3.5.3 Alternatif Layout

Alternatif layout ini dilihat berdasarkan hasil Activity Relatiaonship

Diagram (ARD) pada metode Systematic layout planning (SLP)dan hasil output

Blocplan yang berupa bloc templet. Dari hasil kedua metode ini yang nantiya akan

dibandingkan dari tiap-tiap alternatif, dan alternatif yang mampunyai hasil

material handling yang kecil nantinya akan terpilih sebagai alternatif terbaik.

3.6 Analisa

Setelah didapat hasil pengolahan data kemudian dilakukan analisa untuk

mendapatkan solusi dari permasalahan yang ditimbulkan dan mengetahui

permasalahan utama yang terjadi pada tata letak lantai produksi pallet. Analisa di

lakukan pada alternatif layout yang terpilih.

3.7 Kesimpulan dan Saran

Setelah data diolah dan dianalisa, langkah selanjutnya yaitu menarik

kesimpulan dari hasil pengolahan data dan analisa tersebut. Kesimpulan ini

merupakan jawaban dari tujuan penelitian, apabila semua tujuan penelitian sudah

terjawab pada kesimpulan, berarti penelitian ini sudah sesuai dengan penelitian .

Setelah membuat kesimpulan, Kemudian dibuat saran-saran yang bertujuan

sebagai masukan kepada pihak perusahaan dan pihak-pihak yang membutuhkan.


