
BAB 3 
METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian yang digunakan digambarkan dengan urutan langkah-

langkah pemecahan masalah secara sistematis dan tepat sesuai dengan 

flowchart pada Gambar 3.1. 

Gambar 3.1. Flowchart Tahap Penelitian 

e odo og pe e a ya g d gu a aa d ga ba a de ga u u a a g a

langkah pemecahan maaasasasalllah secara sistemamamatitt s dan tepat sesuai dengan 

flowchart pada Gammmbababar 3.1. 



3.1. Tahap Persiapan 
Tahap ini meliputi penentuan obyek penelitian. Obyek tersebut adalah CV. 

Yudha Havana, Yogyakarta. Pada tahap ini dilakukan tinjauan langsung ke 

perusahaan dan wawancara dengan karyawan maupun staf produksi untuk 

mengetahui sistem perusahaan secara detail, sehingga diketahui masalah yang 

timbul di perusahaan tersebut.  

3.2. Studi Pustaka 
Pada tahap ini, dilakukan studi pustaka untuk mencari referensi-referensi yang 

berkaitan dengan penelitian. Referensi yang digunakan adalah skripsi dan jurnal 

tentang tata letak perusahaan manufaktur serta teori dari buku-buku, sehingga 

diharapkan dapat memberikan kontribusi  pada penelitian ini.  

3.3. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang dilakukan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah 

dengan: 

a. Metode Observasi 

Mengumpulkan data-data dengan melakukan pengamatan langsung di CV. 

Yudha Havana, Jalan Jogokaryan No. 3, Yogyakarta yang menjadi obyek 

penelitian.  

b. Metode Wawancara 

Mengumpulkan data-data dengan cara tanya jawab dengan pihak staf 

produksi dan para penjahit di lantai produksi. Metode ini memberikan data-

data yang akurat dan detail untuk melengkapi data yang kurang dari 

observasi di lapangan. 

c. Dokumentasi 

Mengumpulkan data-data dari perusahaan dan mengambil gambar-gambar 

yang diperlukan dalam penelitian. 

Untuk mendukung penyusunan laporan tugas akhir, dikumpulkan data-data, 

seperti: data bahan baku dan produk, data mesin produksi, data produksi, data 

proses produksi, layout awal lantai produksi, fasilitas produksi dan rencana 

perusahaan.  

perusahaan dan wawancara dengagag nn karyawan maupun staf produksi untuk 

mengetahui sistem perusasasahahahaan secara detail, sesesehihh ngga diketahui masalah yang 

timbul di perusahaananan tersebut.  

3.2. Studididi PPustaka 
Pada tttahap ini, dilaalakuuukakakannn studddiii pupupu ttstakkka ununntuuukk k mememencncncarararii i referensi-refefeferensi yang 

beeerrkrkaitan deeengngngan peneenelitian. RRefefeferererenenensisisi yyyanananggg digunakaaannn adalahaa sskripsi dddaana  jurnal 

tttentang tatatataaa letetetak perereruususahaan manufaf ktur serta tteoeooririri dari bububukukuku-b-b-buku u, sehhhinini gga 

dihahaharaaapkpkpkanaa  dapppatatat mememberikan kontribubusi  pada penelitiaian ninini.ii  

3.3.3 333. PPPenggugumpulan Dataa 
PePeenngummmpulan data yang didilakukan untuk menynyeelesaikan penelitiiaaan ini aaaddadalah 

ddedengaanan:

a. MMMetode Obseervrvasasi

MMeM ngumpulkan datata-a dadatata ddeengagan mem laakukakann pepengamatan langsununng di CVVV. 

YYuY dha Havana, Jalan JoJogog kakaryan No.o 33, YYogyakarta yang menjaaadi obbbyyyek 

ppepenenelilititianan.  

b. Metodde WaWaWawawawancncncaraaraa 

Mengumpulkan data-data dengagagannn cara tanya jawab dengan pihak stststafafaf 

produksi dan para penjahit di lantai produksi. Metode ini memberikananan dddaaata-a-a-

dadd ta yanannggg akakakurur taat ddanann dddetetetaiaa l untuk mememelelelengnggkkapipipi dddatatataaa yayangg kurururanananggg dadadarrri 

observasi di lapapapananangggan.

c.cc DDDokokokumumumenenentatatasi 

Mengumpulkan data-data dararrii perusaaahah an dan mengambil gambar-gambar 

yang diperlukan dalam peneeelitian.

Untuk mendukung penyusunannn laporan ttugas akhir, dikumpulkan data-data, 

seperti: data bahan baku dan proooduk, daatata mesin produksi, data produksi, data 

proses produksi, layout awal lantatatai prprproduksi, fasilitas produksi dan rencana 

perusahaan.  



3.4. Perancangan Layout
Perancangan layout yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Analisis Material 

Metode yang digunakan dalam menganalisis aliran material adalah dengan 

diagram aliran dan MPPC. Metode tersebut digunakan untuk menunjukkan 

proses perpindahan aliran material dan kesamaan proses produksi, sehingga 

dapat menentukan permasalahan perpotongan aliran material dan 

backtracking material. 

b. Penyusunan Activity Relationship Chart (ARC) 

Penyusunan ini digunakan untuk mengetahui tingkat hubungan antar 

aktivitas produksi sehingga dapat merancang tata letak lantai produksi.  

c. Penentuan Luas Area yang Dibutuhkan 

Penentuan kebutuhan luas area didasarkan pada jumlah mesin dan peralatan 

yang digunakan dalam proses produksi. Luas area ini dihitung dari ukuran 

masing-masing jenis mesin yang digunakan ditambahkan ukuran toleransi 

mesin, selanjutnya dikalikan dengan jumlah mesin yang ditambah dengan 

kelonggaran untuk operator dan gang (aisle). 

d. Perancangan Alternatif Layout

Perancangan alternatif tata letak lantai produksi diperoleh dari informasi-

informasi seperti peta proses operasi, persentase kesamaan proses produksi 

dari MPPC, penentuan kebutuhan area, pembuatan ARC dan lain-lain. 

Penentuan alternatif terpilih ini diperoleh dari perhitungan jarak yang paling 

minimal. 

e. Perancangan Layout Usulan 

Perancangan tata letak lantai produksi ini didasarkan pada urutan proses 

produksi tiap produk dari MPPC dan hubungan kedekatan antar aktivitas 

produksi.   

f. Perhitungan Jarak Aliran Material  

Pada tahap ini ditentukan jarak antar stasiun kerja dengan melakukan 

penentuan pusat antar stasiun kerja. Kemudian dilakukan perhitungan jarak 

yang diukur antara pusat stasiun kerja dengan pusat stasiun kerja lainnya. 

Hasil perhitungan jarak terpendek akan menjadi pertimbangan tata letak 

lantai produksi usulan. 

Metode yang digunakan dalam memengngganalisis aliran material adalah dengan 

diagram aliran dan MMMPPPPPPCC. Metode tersebububuttt didd gunakan untuk menunjukkan 

proses perpindahahahan aliran material dan kesamaan prprproso es produksi, sehingga 

dapat memeennnentukan perrmamm salahan perpotongan alalaliririrana  material dan

backtrtrraaacking material.

b. PPenenenyusunan Accctitit vivivitytyty RRRelatiooonnsnshhihip ChCC art tt (A(AARCRCRC) 

Penyusunnunaanan ini digunakkananan uuuntntntukukuk mmmenenengegg tahui tingkaaattt huhh bungananan antar 

aktiviviitatatasss prprprodoo uksiii ssseehehingga dapat mmerancang tatataa llletee ak lanaa taaaii prprproduksi.  

c. Penenenenenentuan LLLuuau s ArA ea yang Dibutuuhhkan 

PeePennen ntuauauan kebutuhahan luas area ddiddasarkan pada a jjumlah mmesee in dddanann ppperee alatannn 

yang dddigunakan dalamam proses pprooduksi. Luasas area ini dihituuungnn  dararariii ukuu uran 

massising-masing jenis memesin yangg digunakkanan ditambahkan ukuuurarr n totoolelelerrar nsi

memeesin, sselelana jutnya dikallikikaan denngan jummlaah mesin yanngg did tambbbaha dddenenengagagan 

kkekelonggaran ununtutuk k operatoror ddana gganng ((aaissle). 

d. PPPerancangan Alternanatit f f LaLayoyoutu

PPeP rancangan alternatif ttatata lel tak lantai pproduksi diperoleh dari iinformamamasi-

ininnformasii sesepepertrtii pepepetatata ppprororoses s operasi, perrsesesentntntasasaseee kekesasamamaaan prosees s s ppproduksisii 

dari MPPPPPCCC, ppenenenttuannan kkkebebebutututuhan aaarerereaaa, ppeembbu tatatanan ARARARC dan lain-lainnin. C

Penentuan alternatif terpilih ini diddipepeperoleh dari perhitungan jarak yang paaalllingngng 

minimal. 

ee.e. PPPerererancanggan LaLayoyoyoututut UsUsUsulululananan 

Perancangannn tatatatatata letak lantaaii prprprodododukukuksi ini didasarararkakakan nn pada urutannn pprproososes 

prprodododukukuksisisi tttiappp pprproduk dari MPMM PC dan hhhubungan kekekededed kak tatatann n ananantatatar akakaktivitas

produksi.  

f. Perhitungan Jarak Aliran Maaaterial 

Pada tahap ini ditentukan jarak antaaar stasiun kerja dengan melakukan 

penentuan pusat antar stasiuuunnn kerja. KKKemudian dilakukan perhitungan jarak 

yang diukur antara pusat stasiiunuu kkeeerja dengan pusat stasiun kerja lainnya. 

Hasil perhitungan jarak terpendededekkk akan menjadi pertimbangan tata letak 


