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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

   Lokasi penelitian yang digunakan adalah Usaha  tahu yang 

beralamat di Jalan kepil Pakintelan RT O2/RW 05, alasan memilih lokasi 

tersebut karena dimana penempatan peralatan yang mendukung dalam 

kegiatan proses produksi masih ada yang jauh sehingga bisa menyebabkan 

penguluran waktu, selain itu adanya arus bolak balik  pada proses 

penggilingan dan proses pemasakan yang menyebabkan ketidaknyaman 

bekerja dalam karyawan. 

3.2 Jenis data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Data Primer 

1. Jarak angkut yang di butuhkan untuk mengahsilkan produk. 

2. Waktu angkut yang di butuhkan untuk mengahasilkan produk. 

3. Luas area yang di butuhkan. 

4. Desain jarak baru yang digunakan dalam proses produksi. 

5. Desain waktu baru yang digunakan dalam proses produksi 

b. Data sekunder 

1. Proses pembuatan tahu. 

2. Peralatan yang di gunakan untuk proses produksi. 
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3. Data total jumlah produksi 

4. Jam kerja produksi. 

5. Gaji pegawai. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan pengumpulan data, metode yang peneliti gunakan 

adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab dengan pemilik industri 

tahu dan karyawan yang memproduksi tahu sebagai mencari dan 

menggali informasi perpindahan gerak angkut proses produksi mulai 

dari bahan baku hingga bahan yang sudah jadi, penempatan area 

peralatan yang di gunakan dalam produksi tahu, jumlah waktu yang di 

butuhkan dalam memproduksi tahu. 

b. Observasi 

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung setiap 

proses produksi dari industri tahu tersebut setiap perpindahan dari 

bahan baku hingga produk jadi dan menghitung jarak perpindahan 

tahap-tahap alur produksi tahu. 

c. Dokumentasi 

Dilakukan untuk mendapatkan data berupa volume produksi, jenis 

produk, jenis peralatan,gaji karyawan dan proses produksi. 
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3.4 Analisis Data 

3.4.1 Analisis Studi Gerak dan Waktu 

Dalam analisis studi gerak dan waktu dapat menggunakan 

rumus berikut Barnes (1984) : 

J = ( t – t1 )     W = (s – s1)  

J (%)= ( t – t1 ) x 110% ÷ t   W (%) = (s – s1) x 100% ÷ s 

Keterangan: 

J = Jarak angkut yang dihemat 

J(%) = Jarak angkut yang dihemat dalam persentase (%)  

T = Jarak sekarang yang digunakan dalam proses produksi 

t1 = Desain jarak baru yang digunakan dalam proses produksi 

W = Waktu angkut yang dihemat 

W(%) = Waktu angkut yang dihemat dalam persentase (%)  

S = Waktu sekarang yang digunakan dalam proses produksi 

S1 = Desain waktu baru yang digunakan dalam proses produksi 
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Tabel 3.1 Perhitungan Layout Jarak dan Waktu 

No 
Pemindahan 

Bahan 

Frekuensi 

Angkut 

per hari 

Jarak 

Perpindahan 

barang 

(meter ) 

Waktu 

perpindahan 

barang 

(detik) 

Total Jarak 

perpindahan 

barang 

(meter) 

Total waktu 

perpindahan 

barang 

(detik) 

1 PBB-PC      

2 PC- MP      

3 MP-WR      

4 WR-TP1      

5 TP1-TP2      

6 TP2-PJ      

7 PJ-TA      

  Total      

 

Tabel tersebut akan diisi berdasarkan layout alternatif yang telah di 

buat. Kemudian akan dihitung berdasarkan rumus studi gerak dan waktu. 

Kemudian, hasilnya akan dibandingkan antar layout alternatif 

3.4.2 Analisis Kualitatif 

Ada beberapa faktor perencaan dalam menentukan layout, Analisis 

kualitatif digunakan unutuk memberikan suatu penilaian terhadap layout 

awal dan layout alternatif, berikut adalah faktor yang di gunakan sebagai 

berikut: 

1. Aliran Material 

Merupakan arus atau aliran yang dilewati dalam pembuatan suatu 

produk pada waktu yang di tentukan. 

2. Produk 

Merupakan jenis produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. 
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3. Peralatan dan mesin – mesin 

Merupakan sifat dan karakteristik dari peralan dan mesin – mesin yang 

digunakan dan sesuai dengan kondisi perusahaan dalam menghasilkan 

produk.  

4. Minimum Movement 

Merupakan gerakan atau perpindahan yang dilakukan dalam melakukan 

proses produksi dimana jika gerakan atau perpindahan yang minim akan 

membuat biaya lebih rendah. 

5. Sequence 

Adalah urutan dalam proses produksi yang akan mempengaruhi output 

yang dihasilkan  dan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan 

dalam proses produksi dalam suatu perusahaan. 

6. Maintenance dan replacement 

Adalah penempatan mesin yang mempertimbangkan aktivitas dalam  

melakukan  maintenance atau replacement dengan mudah pada mesin. 

7. Employee area 

Adalah lokasi atau tempat kerja yang nyaman bagi karyawan dengan 

mempertimbangkan faktor keselamatan, kesehatan dan kelancaran 

dalam proses produksi. 

8. Service area 

Adalah area yang di butuhkan sehingga peralatan bisa didekatkan 

dengan tempat kerja. 
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9. Plant climate 

Adalah kondisi udara yang di atur sedemikian rupa agar keadaan produk 

dan keryawan tidak terganggu. 

3.4.3 Analisis Biaya 

Biaya adalah pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan   dalam proses produksi  berupa satuan uang dalam bentuk 

rupiah. Biaya yang dikeluarkan oleh Usaha Tahu Pakintelan  adalah 

biaya tenaga kerja langsung. Dimana proses produksi yang dilakukan 

dan waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi akan mempengaruhi 

jumlah biaya yang dikeluarkan.  

Analisis biaya digunakan untuk menentukan layout optimal dari 

tiga layout alternatif. Layout yang memiliki biaya yang paling kecil 

adalah layout yang akan mempengaruhi keputusan dalam pemilihan 

layout optimal. Berikut adalah perhitungan yang digunakan dalam 

menghitung biaya: 

 Biaya / Detik= Gaji Per Hari (Rp) / Jam Kerja (Detik) 

Setelah melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif pada studi 

gerak ,waktu dan biaya maka akan dilakukan perhitungan peringkat 

dalam tabel layout optimal sebagai berikut 
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Tabel 3.2 Perhitungan Layout Optimal 

Tipe Layout 

Studi Gerak dan 

Waktu Biaya 

(Rp) 
Ranking 

Jarak 

(meter) 

Waktu 

(detik) 

Layout  

awal 
    

Layout 

alternatif 1 
    

Layout 

alternatif 2 
    

Layout 

alternatif 3 
    

 

Setelah dilakukan perhitungan dan pengisian dari tipe layout alternative 

diatas, maka layout  yang memiliki penghematan dalam jarak, waktu, dan 

analisis kualitatif yang memiliki ranking paling tinggi akan menjadi layout 

yang paling optimal. 

 

 

 

 
 

 


