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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

   Proses Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapat 

informasi atau data yang diperlukan untuk sebuah penelitian. Metodologi 

penelitian juga disebut flowchart/alur dari penelitian, dimana dari flowchart 

tersebut akan menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis 

dan urutan dihubungkan dengan arah panah. Di dalam flowchart penelitian akan 

ada simbol dari tahap awalpenelitian sampai akhir dari penelitian.  

3.1 Identifikasi Masalah  

  Identifikasi masalah adalah tahap sebuah penelitian dimana dari objek amatan 

diharuskan menemukan sebuah permasalahan dan mencari solusi dari 

permasalahan yang ada.  

3.2 Studi Literatur 

    Didalam mengidentifikasi permasalahan dibutuhkan literatur yang 

berhubungan sama dengan masalah dari penelitian yang dilakukan. Untuk 

mendapat kajian teori, konsep dan metode dari literatur yang sudah dipelajari.  

3.3 Studi Lapangan  

   Studi lapangan adalah sebuah tahap akan dilakukannya sebuah observasi atau 

wawancara langsung dengan konsumen atau orang-orang yang terkait dengan 

objek amatan. Studi lapangan adalah salah satu pembelajaran yang sangat baik 

untuk mendapatkan data-data yang sangat akurat dan juga bisa langsung 

berinteraksi dengan orang-orang sekitar dalam object amatan.  

3.4 Perumusan Masalah  

   Adalah rumusan masalah yang nantinya akan dicarikan jawaban dari sebuah 

masalah. Perumusan masalah ini sangat penting, dimana dari objek penelitian 

harus dilakukan perumusan masalah yang nantinya akan menemukan inti 

permasalahan dari sebuah penelitian. Dalam perumusan masalah ini peneliti 
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diharuskan menemukan inti dari permasalahan dan juga harus mendapatkan data-

data yang diperlukan dalam penelitian tersebut. 

3.5 Tujuan Penelitian  

   Adalah tujuan dari sebuah penelitian, dari tujuan penelitian ini akan diketahui 

permasalahan apa yang akan dituju dan diselesaikan. Tujuan penelitian ini juga 

jadi sebuah hasil dari permasalahan yang akan diselesaikan  

 

3.6 Pengumpulan Data  

Penelitian ini terdapat dua data yang digunakan yaitu data primer dan 

data sekunder. 

a. Data Primer 

1. Data ukuran  lantai pabrik  

Tabel 3 1 ukuran lantai pabrik 

No Departemen/Fasilitas Jumlah 
Ukuran Luas 

(M2) P1 L1 P2 L2 

        

        

2. Urutan Proses Produksi (OPC) 

  Peta proses operasi akan menunjukkan langkah dari semua 

operasi proses produksi; 
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3. Spesifikasi Mesin dan peralatan produksi  

Berisi tenang spesifkasi mesin dan jumlah mesin pada lantai 

produksi; 

 

 

 

Tabel 3 2Data Mesin 

No  Nama 

Mesin  

Model/merk Jumlah  Ukuran (m) 

P L 

      

      

b. Data Sekunder  

1) Data Permintaan dan Kapasitas Produksi 

Tabel ini berisi tentang data permintaan dan kapasitas produksi 

tiap bulannya. 
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Tabel 3 3 Data Produksi 

Data Produksi Pada 

CV. BKS 

Tipe 

Produk 

Nama Produk & 

Ukuran 

Kapasitas 

(unit) 

Jumlah 

(unit) 

    

    

 

2) Spesifikasi mesin dan peralatan produksi 

Berisi tentang spesifikasi mesin dan juga jumlah mesin pada lantai 

produksi. 

 

Tabel 3 4Spesifikasi Mesin dan Peralatan Produksi 

No Nama Mesin Model/mer

k 

Jumlah 
Ukuran 

(m) 

P L 

1      

2      

 

 

    

 .  

3.7  Pengolahan Data  

1. Analisa From To Chart Setelah perhitungan persentase volume handling, maka 

langkah selanjutnya yaitu menganalisa hasil dari persentase volume handling 

dengan analisa from to chart seperti pada tabel berikut : 

Tabel 3 5Analisa From To Chart P 
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Tabel 3 6Menghitung Volume Produk dan Momen Produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pembuatan Metode Activity Relation Chart 

 Activity Relationship Chart atau Peta hubungan aktivitas merupakan 

cara atau teknik yang sederhana didalam merencanakan tata letak fasilitas 

atau departemen berdasarkan derajat hubungan aktivitas yang sering 

dinyatakan dalam penilaian “kualitatif” dan cenderung berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan yang bersifat subjektif dari masing-masing 

fasilitas/departemen. 



38 

 

 

 

 

GAMBAR 3 1 Activity Relationship Chart 

3.8 Analisis Data  

  Analisis data adalah sebuah cara atau upaya untuk mengolah data menjadi 

informasi sehingga data yang telah di analisis tersebut dapat dipahami dan bermanfaat 

untuk solusi permasalahan yang berkaitan dengan sebuah penelitian yang 

dilakukan.Flowchart Penelitian 

3.9 Kesimpulan dan Saran  

   Berdasarkan hasil Analisa data selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan 

sesuai dengan tujuan dari penelitian. Saran-saran diberikan untuk pengembangan 

lebih lanjut dari penelitian ini agar penelitian menjadi lebih sempurna. 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

3.10 flow chart 

 
GAMBAR 3 2 Flow Chart 
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3.11 Tempat penelitian 

 Penelitian tersebut dilaksanakan di tempat  CV.Berkat Kharisma Sejahtera 

yang lokasi di dekat kelurahan Tenggilis mejoyo,Jl.tenggilis mejoyo selatan 1 no.4-7 

kecamatan Rungkut ,kota Surabaya 

 

 3.12 Waktu penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada pertengahan Maret 2021 – Juni 2021 
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