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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, yaitu 

menggunakan analisis data secara mendalam dalam bentuk angka yang didapat 

dari pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti atau lama kendaraan 

distributor disetiap station di PT Tirta Investama Tanggamus. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan penulis adalah 

Lokasi : PT Tirta Investama Tanggamus Jl. Ir. H. Juanda Teba, Kota Agung 

Timur, Tanggamus, 35384. 

Waktu : 10 Mei – 26 Mei 2021 

 

3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek dari penelitian ini adalah kendaraan distributor melakukan proses 

bongkar dan muat (loading – unloading) produk Aqua 5 galon (19 liter) di 

PT Tirta Investama Tanggamus 

2. Objek dari penelitian ini adalah sistem pelayanan kendaraan distributor di 

PT Tirta Investama Tanggamus 

 

3.4 Sumber Data 

Terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber pertama 

atau tempat objek penelitian dilakukan dengan tujuan dapat menyelesaikan 

permasalahan yang ada. Waktu pengambilan data pukul 08.00 – 14.00 WIB. 

2. Data Sekunder  

Data Sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui buku, artikel, 

jurnal, dan situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Pengumpulan data dengan mengamati secara langsung dan menggunakan 

teknik pengambilan sample nonprobability sampling jenis accidental 

sampling (pengambilan sampel yang ditemui saat itu) disetiap station di PT 

Tirta Investama Tanggamus agar mendapat data yang otentik dan spesifik. 

2. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi, yaitu dengan mempelajari 

dokumen-dokumen atau arsip yang berkaitan dengan permasalahan dari  

penelitian mencakup data pengiriman produk Aqua 5 galon (19 liter) 

3. Wawancara 

Pengambilan data dengan cara berdialog langsung untuk menggali informasi 

dari responden atau pihak PT Tirta Investama Tanggamus terkait data 

dokumentasi yang diperoleh belum cukup jelas. 

4. Studi Pustaka 

Pengambilan data dengan cara mencari data pendukung berupa dokumen-

dokumen baik tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik pendukung 

seperti jurnal. 

 

3.6 Variabel Penelitian 

Adapun beberapa variabel dari penelitian ini adalah: 

a. Waktu antar kedatangan 

Waktu antar kedatangan, yaitu waktu antara kedatangan dua pelanggan yang 

berurutan pada suatu fasilitas pelayanan. 

b. Waktu pelayanan 

Waktu pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan 

kendaraan distributor 

c. Jumlah kendaraan 

Banyaknya kendaraan distributor yang mendapat pelayanan  
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3.7 Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui 

waktu kendaraan terlayani, dan untuk mengetahui rata-rata waktu pelayanan. 

Penelitian ini menggunakan data primer dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Pemodelan Matematika  

Pada tahap ini mengkaji Teori Antrian, adapun beberapa model antrian yaitu 

Single Channel – Single Phase, Single Channel - Multi Phase, Multi 

Channel - Single Phase, dan Multi Channel Multi Phase. Untuk mengetahui 

model apa yang paling tepat maka perlu diketahui jumlah pelayan dan 

banyak fase pada sistem antrian tersebut. Jika terdapat pelayanan tunggal 

dan fase tunggal maka model antriannya Single Channel – Single Phase, 

jika terdapat pelayanan tunggal dan fase berganda maka Single Channel - 

Multi Phase. Apabila terdapat jumlah pelayanan berganda dan fase tunggal 

maka model anriannya Multi Channel - Single Phase. Dan apabila terdapat 

pelayanan berganda dan fase berganda maka model antriannya Multi 

Channel Multi Phase. Kemudian, melihat distribusi kedatangan dan 

distribusi pelayanan untuk menentukan bentuk notasi kendal-lee yang 

digunakan pada sistem antrian tersebut. Selanjutnya adalah melihat disiplin 

antriannya, apakah  menggunakan disiplin antrian First In First out (FIFO), 

Last In First Out (LIFO), Service in Random Order (SIRO), atau Shortest 

Operation Times (SOT). Kemudian lihat ukuran populasi atau sumber 

pelanggan apakah tidak terbatas atau terbatas. 

2. Pada tahapan selanjutnya adalah pengumpulan data, penulis menggunakan 

data primer yaitu data waktu kendaraan datang dan waktu kendaraan keluar 

dari station 1, 2, dan 3 dilapangan 

3. Setelah data dikumpulkan, maka penulis memvalidasi asumsi pada tahapan 

pertama. Kemudian penulis menentukan model antrian yang sesuai. 

4. Tahap selanjutnya, mengkonstruksikan model antrian yang sesuai dengan 

fenomena yang terjadi. 

5. Memvalidasi apakah hasil yang dihitung pada model antrian sesuai dengan 

data di lapangan. 

6. Tahap berikutnya adalah interpretasi dari hasil yang didapatkan. 
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7. Selanjutnya, penulis melakukan pemodelan ulang untuk melakukan 

penambahan ataupun pengurangan pelayanan.  

8. Penarikan kesimpulan. 

  


