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3.1 Objek Penelitian

Penelitian dengan judul "Menentukan Jumlah Fasilitas Pelayanan Scrvis Sepeda

Motor dengan Menggunakan Teori Antrian" merupakan studi kasus di bengkel

AHASS 426 Ngabean Motor, jalan Brigjen Katamso 153 Yoyakarta yang

dilaksanakan mulai tanggal 1 - 30 April 2004.

3.2 Alat yang digunakan

Alat-alat yang digunakan untuk menunjang kclancaran dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Lembar pengamatan

2. Alat tulis yang berupa pensil dan pena

3. Stop watch

3.3 Data yang diperlukan

Data yang diperlukan akan disesuaikan dengan kasus-kasus yang ditemui selama

masa observasi. Jenis-jenis data tersebut yaitu :

1. Data primer, diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap obyek

penelitian, antara lain :

a. Data jumlah kedatangan pelanggan tiap hari

b. Waktu pelayanan tiap sepeda motor
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c. Jumlah fasilitas pelayanan (mekanik dan peralatannya)

d. Rata-rata sepeda motor yang dapat dilayani tiap hari

2. Data sckunder, diperoleh dari sumber-sumber yang bcrhubungan dengan

penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, dimana data ini merupakan

hasil dari penelitian kepustakaan dan data baku dari perusahaan. Data tersebut

antara lain referensi penelitian yang pernah dilakukan, arsip perusahaan dan

Iain-lain

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian dari kegiatan pengumpulan data dan

merupakan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian.

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data ini adalah:

1. Wawancara

Langkah yang kami gunakan adalah dengan melakukan wawancara langsung

kepada karyawan atau pihak lain dalam perusahaan. Dari sini dapat diketahui

bagaimana kondisi sebenarnya mengenai keadaan, hambatan dan masalah

yang dihadapi bengkel.

2. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung

ke obyek penelitian untuk mengetahui kejadian sesungguhnya di perusahaan.

Disini dilakukan pengamatan mengenai kondisi dan situasi kerja, keadaan

antrian, proses pelaksanaan pelayanan dan lainnya.
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3. Pengukuran

Dalam hal ini dilakukan pcnghitungan peneatatan langsung terhadap jumlah

kedatangan pelanggan tiap hari, Waktu pelayanan tiap sepeda motor, jumlah

fasilitas pelayanan (mekanik dan peralatannya), rata-rata sepeda motor yang

dapat dilayani tiap hari.

Pengumpulan data yang bersifat kuantitatif dilakukan dengan pengamatan

langsung pada obyek penelitian, yang meliputi data primer dan data sckunder.

Data primer berupa data waktu operasi penyelesaian pekerjaan, diperoleh dengan

melakukan peneatatan waktu pelayanan, waktu antrian, waktu menunggu serta

jumlah antrian yang terjadi dalam selang waktu tertcntu dengan menggunakan alat

ukur stopwatch. Sedangkan data sekunder berupa data-data pendukung, diperoleh

dari arsip yang dimiliki oleh bengkel atau dengan melakukan interview dengan

personil yang terkait dengan penelitian.

Pengumpulan data yang bersifat kualitatif dilakukan dengan mengadakan

pengamatan langsung pada obyek penelitian, yang meliputi kinerja atau

performansi kerja operator serta kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada

operator sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja.

3.5. Metode Pengolahan Data

Dalam tahap pengolahan data dilakukan dengan beberapa metode pcnghitungan,

antara lain :
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a. Pengujian Cbi Square

Penelitian empiris menunjukkan distribusi-distribusi teoritis sering kali tidak

valid. Melalui tes goodness offit (kebaikan suai) menggunakan distribusi Chi

Kuadrat dapat dipakai untuk memeriksa dan menentukan scjauh mana

distribusi teoritis sesuai yang diperoleh dari data sampel.

b. Uji distribusi data (Poisson, eksponensial)

Pengujian distribusi data waktu kedatangan dan waktu pelayanan pelanggan

dimaksudkan untuk menentukan model dari sistem antrian yang ada.

c. Metode tingkat aspirasi

Penentuan tingkat asiprasi dimaksudkan untuk menyeimbangkan keinginan

dari pelanggan yang berupa waktu pelayanan dan dari pihak perusahaan

berupa waktu menganggur selama proses pelayanan.

3.6. Metode Analisa Data

Distribusi data mengikuti pola yang tertentu, untuk waktu antar kedatangan

mengikuti pola distribusi Poisson. Sedangkan data waktu pelayanan mengikuti

pola eksponensial. Apabila syarat tersebut telah terpenuhi selanjutnya dilakukan

proses pengolahan berikutnya dengan persamaan Teori antrian model saluran

berganda untuk input Poisson dan waktu pelayanan Eksponensial.
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3.7.Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi pustaka

Studi pustaka dimaksudkan untuk mendapatkan referensi dari buku-buku atau

lileratur lain yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti teori antrian,

statistik dan sebagainya.

2. Penelitian pendahuluan

Melakukan observasi di Bengkel AHASS Ngabean Yogyakarta untuk

mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Tujuan penelitian pendahuluan

ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang situasi dan

kondisi bengkel servis motor, terutama yang berkaitan dengan topik dan

masalah yang akan diteliti.

3. Mengidentifikasi masalah

Setiap studi selalu dimulai dengan suatu pcrnyataan yang jelas tentang tujuan

yang hendak dicapai, karena tidak dapat membuat solusi suatu masalah yang

belum jelas.

4. Penetapan tujuan

Menetapkan tujuan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh bengkel

servis motor sebagai hasil dari penelitian pendahuluan

5. Pemilihan Metode dan variabel

Sebelum mengumpulkan data, harus diketahui dulu variabel-variabel yang

akan terlibat, dalam hal ini adalah :

a. Jumlah fasilitas pelayanan yang disediakan
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b. Tingkat kedatangan pelanggan yang akan masuk dalam sistem antrian

c. Tingkat pelayanan server yang melayani pelanggan

Dari variabel-variabel yang terlibat diatas, merupakan variabel yang bcrubah

dalam satuan waktu tertentu dan variabel-variabel lainnya diasumsikan tetap.

Dan jika ada fasilitas pelayanan yang disediakan maka juga diasumsikan

masing-masing faasilitas pelayanan mempunyai tingkat pelayanan yang sam

untuk setiap proses yang sama.

6. Mengumpulkan data

Setiap studi selalu mclibatkan pengumpulan data dan pada langkah ini akan

dilakukan pengamatan pada variabel yang dianggap berubah/random

Identifikasi data yang dibutuhkan

Data yang diperlukan antara lain :

a. Data jumlah kedatangan pelanggan tiap hari

b. Waktu pelayanan tiap sepeda motor

e. Jumlah fasilitas pelayanan (mekanik dan peralatannya)

d. Rata-rata sepeda motor yang dapat dilayani tiap hari

7. Pcngolahan dan analisa Data

Pada tahap ini dilakukan pcngolahan data yang telah dilakukan sebelumnya.

Pcngolahan data ini dilakukan untuk menentukan distribusi dari waktu antar

kedatangan dan waktu proses

a. Pengujian Chi Square

b. Identifikasi variabel untuk persamaan model antrian

c. Menghitung rata-rata kedatangan, rata-rata pelayanan,
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d. Membandingkan waktu tunggu dengan waktu tunggu pelanggan

e. Menentukan jumlah fasilitas

f. Validasi

Adapun uji yang dipakai antara lain :

Uji Chi Square;

Uji hipotesis

Ho : Frekuensi relatif pengamatan sesuai dengan bentuk

distribusi frekuensi tertentu.

Hi : Frekuensi relatif pengamatan tidak sesuai dengan sebuah

bentuk distribusi frckucnsi tertentu.

Tingkat signifikasi a =0,05

Statistik uji

x*-£kz5L

Pembahasan

Dari hasil analisis data yang menjadi aeuan adalah waktu aspirasi pelanggan

dan prosentase waktu menganggur server.IIasil yang diperoleh dapat

digunakan sebagai tolok ukur pihak perusahaan untuk menetukan jumlah

server yang optimal.
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9 Kesimpulan

Jika X2 hitung > X2 tabel, maka Ho ditolak.

Jika X2 hitung < X2 tabel, maka Ho diterima.

Jika Ho diterima berarti frekuensi relatif pengamatan sesuai dengan sebuah

bentuk distribusi frekuensi tertentu, dan jika ditolak maka sebaliknya. Dan jika

Ho ditolak, maka proses estimasi distribusi dan pengujian distribusi harus

diulang sampai dilentukan distribusi yang sesuai.



3.8. Diagram Alir Penelitian

Muiai

Sludi Puslaka

Penelitian pendahuluan

Identifikasi Masalah

Pcninuisan masalah

Penetapan Tujuan
Penelitian

Pemillihan rncloile

T

Pengumpulan Data

1. Waklu kedatangan

2. Waklu pelayanan
3 Kapasitas Sistem

Aspirasi

Pclanggan

Pengolahan Data, Uji Chi Square

Menentukan Waklu

Tunggu
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Pembahasan
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Ya
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Fasilitas
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Perusahaan
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Gambar 3.1. Tahapan Penelitian
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