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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Berdasarkan sumbernya maka data yang diperlukan adalah data primer

dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung

melalui pengamatan dan pencatatan di BRI Majenang. Data- data

tersebut berupa :

Jumlah fasilitas pelayanan yang disediakan.

- Tingkat kedatangan nasabah yang masuk ke dalam fasilitas

pelayanan

Tingkat pelayanan dari fasilitas pelayanan yang melayani para

pelanggan.

Waktu yang ditolelir nasabah menunggu dalam antrian.

2. Data sekunder

Data sekunder diperlukan untuk penelitian terdiri dari :

1) Data Internal

Data yang diperoleh dari catatan-catatan instansi yang berkaitan

dengan pelaksanaan penelitian.
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b. Observasi

Kegiatan pengamatan dan pencatatan langsung dilakukan untuk

memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.3 Analisa Data

Dalam penelitian ini baik data waktu antar kedatangan dan waktu

pelayanan yang diperoleh akan diolah terlebih dahulu untuk mengetahui distribusi

data tersebut. Distribusi dan data tersebut akan menjadi input untuk menjalankan

simulasi dengan sistem Arena 3.0 Student version.

3.4 Metode Analisis

Langkah langkah yang diperlukan dalam penelitian adalah

1. Mengidentifikasi masaiah

Setiap studi selalu dimulai dengan pernyataan yang jelas tentang

tujuan yang akan dicapai, karena kita tidak dapat membuat solusi suatu

masaiah yang belum jelas.

2. Menetukan variabel

Scbelum mengumpulkan data, kita harus mengetahui variabel -

vnabel yang akan terlibat, yaitu :

a. Jumlah fasilitas pelayanan yang disediakan.

b. Tingkat kedatangan nasabah yang akan masuk dalam sistem

antrian pelayanan.
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cstimasi distribusi dan pengujian distribusi sampai ditcmukan distnbusi

yang sesuai.

8. Aplikasi

Jika model sudah dianggap valid maka pemodcl dapat melakukan

berbagai ekspenmen terhadap model tersebut sesuai dengan tujuan

penelitian.

9. Analisa data output

Teknik teknik statistik digunakan untuk melakukan analisa data

yang dihasiikan dan mengetahui apakah output yang dihasilkan valid atau

tidak. Langkah langkah yang dilakukan adalah membandingkan antara

output sistem dengan output model dengan melakukan uji hipotesis

statistik yaitu uji hipotesis statistik.

Input data historis : Input data historis

V 1 "

Sistem aktual I Model simulasi

i

T T

Output sistem *
bandingkan

•J Output model

Gambar 3.1. Validasi Model

Uji statistik untuk menguji keabsahan dari output yaitu :

Uji Rata - rata

a. Uji hipotesis

Ho : p I ^ ii2. tidak ada perbedaan rata - rata data hasil observasi

dengan data teoritis.
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Hi : y 1 + u2, ada perbedaan rata - rata data hasil observasi dengan data

teoritis.

b. Statistik uji :

i. — -

1 ]

c. Tingkat signifikansi a. = 0.05

d. Daerah kritis

Ho diterima jika -Z, ^ < Z < Zt ^ dimana Z, ^ didapat dari

daftar normal baku dengan peluang •/,(! - <r)

e. Kesimpulan

Jika Z/H.ft(HJ, jatuh pada daerah penolakan, maka Ho ditolak.

Jika Zhi jatuh pada daerah pcncnimaan, maka Ho diterima.

10. Kesimpulan
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