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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak pada bidang 

logistik atau pengguna jasa pengiriman barang dengan menggunakan 

kontainer besar yang berukuran 20 kaki dan 40 kaki. Pada penelitian kali 

ini, obyek tersebut bersifat open source dimana peneliti tidak memiliki 

sebuah perusahaan khusus melainkan perusahaan logistik pada umumnya. 

 

3.2.  Perbandingan Metode Penelitian 

Metode algoritma FFD digunakan oleh peneliti karena metode ini 

dapat mengurangi ruang kosong yang ada di dalam kontainer untuk 

masalah pengemasan barang dengan cara mengemas barang yang memiliki 

ukuran terbesar terlebih dahulu ke dalam kontainer. Namun terdapat 

kekurangan dari algoritma FFD dimana algoritma FFD adalah solusi untuk 

permasalahan pengemasan 2 dimensi sehingga algoritma FFD tidak 

memiliki peraturan mengenai penempatan posisi barang di dalam 

kontainer. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lodi et al. (2002) 

yang berjudul Two-Dimensional Packing Problems: A Survey 

dikemukakan bahwa dalam menyelesaikan masalah pengemasan 3 dimensi 

lebih sulit dibandingkan 2 dimensi dan pendekatan yang digunakan dalam 
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permasalahan 2 dimensi tidak dapat dikembangkan pada permasalahan 3 

dimensi. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan metode penempatan 

berikutnya yaitu LAFF. Metode LAFF digunakan oleh peneliti karena 

metode ini sudah digunakan dalam permasalahan pengemasan 3 dimensi 

dan memiliki peraturan dalam menempatkan barang di dalam kontainer 

yaitu pada pojok belakang kiri bawah container terlebih dahulu. Tabel 3.1 

akan memaparkan perbandingan antara metode LAFF dengan FFD yang 

menjadi pertimbangan peneliti dalam menggunakan kedua metode 

tersebut. 

Tabel 3.1 Perbandingan Algoritma LAFF dengan First Fit Decreasing 

Indikator Largest Area First-Fit  First Fit Decreasing 

Penentuan 

urutan 

pengemasan 

Memeriksa seluruh barang 

untuk menemukan luas 

permukaan terbesar dan jika 

ditemukan luas permukaan 

terbesar dari dua barang 

sama, akan membandingkan 

tingginya. Lalu akan menata 

barang dengan tinggi 

terendah terlebih dahulu. 

Cocok digunakan dalam 

permasalahan pengemasan 

3D. 

Memeriksa seluruh 

barang untuk 

menemukan ukuran 

terbesar dan menata 

barang mulai dari ukuran 

terbesar hingga terkecil 

tetapi tidak bisa 

menentukan letak barang 

dan hanya cocok untuk 

permasalahan 

pengemasan 2D. 

Penggunaan 

wadah 

Hanya menggunakan satu 

wadah saja dan memasukkan 

semaksimal mungkin 

berdasarkan urutan yang 

sudah ditetapkan. 

Dapat menambahkan 

wadah berdasarkan 

dengan barang yang ada. 

Kecepatan Semakin banyak barang, 

penataan barang semakin 

lama karena perhitungan luas 

barang terlebih dahulu. 

Semakin banyak wadah 

dan barang, penataan 

barang semakin lama 

karena akan 

mencocokkan dengan 

semua wadah yang ada. 
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Indikator Largest Area First-Fit  First Fit Decreasing 

Posisi barang Meletakkan barang pertama 

di pojok kiri bawah. 

Tidak mendefinisikan 

letak barang. 

Berikut ini adalah contoh perbedaan cara pengemasan dari 

algoritma LAFF dan FFD. Diberikan sebuah wadah dan beberapa barang 

dengan ukuran sebagai berikut: 

Wadah W = 3 meter x 5 meter 

 
Gambar 3.1 Wadah W 

Barang A = 1 meter x 1 meter 

 

Gambar 3.2 Barang A 

Barang B = 1 meter x 1 meter 

 

Gambar 3.3 Barang B 

Barang C = 3 meter x 2 meter 

 

 

 
Gambar 3.4 Barang C 

Barang D = 1 meter x 2 meter 

 

Gambar 3.5 Barang D 

 

A 

B 
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D 
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Barang E = 1 meter x 1 meter 

 

Gambar 3.6 Barang E 

 

Jika menggunakan algoritma LAFF, barang yang akan masuk 

pertama ke dalam W adalah barang D karena barang D memiliki lebar 

terbesar dari seluruh barang yang ada dan tinggi terendah dibandingkan 

dengan barang dengan lebar sama yaitu C. Selanjutnya, algoritma ini akan 

menghitung lebar semua barang yang belum masuk dan barang yang 

memiliki lebar terbesar dari yang lainnya adalah barang C. Selanjutnya, 

barang A, B, dan E memiliki lebar dan tinggi yang sama sehingga akan 

dimasukkan secara berurutan tetapi karena algoritma ini akan menaikkan 

tingkat berdasarkan tinggi barang tertinggi yang sudah masuk (barang C), 

barang B dan E tidak dapat dimasukkan lagi. Sehingga gambarannya 

adalah Gambar 3.7. 

 
Gambar 3.7 Hasil Penataan Algoritma LAFF 

Setelah menata barang ke dalam wadah, hasil lainnya adalah 

berupa volume used atau volume barang yang sudah dikemas ke dalam 

kontainer dan volume wasted atau volume wadah dikurangi dengan volume 

C 

A D 

E 
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used. Berikut ini adalah hasil penghitungan volume berdasarkan penaatan 

dengan algoritma LAFF: 

Volume used: 

 C= 6 m  

D = 2 m 

 A = 1 m 

 Total volume used = 9 m 

Volume wadah = 15 m 

Volume wasted = 15 m – 9 m = 6 m 

Perlu diperhatikan bahwa salah satu kekurangan algoritma LAFF 

adalah algoritma ini akan membuat sebuah tingkatan baru berdasarkan 

dengan tinggi barang tertinggi yang ada di dalam kontainer. Hal ini 

menyebabkan terdapat ruang kosong yang terbuang. Ruang kosong 

tersebut dapat terjadi karena algoritma ini menghitung barang dengan lebar 

permukaan terbesar terlebih dahulu dan tidak memperhitungkan tingginya 

kecuali terdapat dua buah barang yang memiliki lebar permukaan yang 

sama baru dibandingkan tinggi terendah yang akan masuk terlebih dahulu. 

Hal tersebut terjadi pada contoh di atas yaitu barang C langsung masuk 

karena C memiliki lebar permukaan lebih besar dibandingkan A B dan E 

padahal C memiliki tinggi yang lebih tinggi dan algoritma ini akan 

menganggap tingkat kedua mulai dari barang yang memiliki tinggi 

tertinggi. Oleh sebab itu, peneliti melihat bahwa penggunaan algoritma 

LAFF ini dapat disertai dengan penggunaan algoritma lainnya agar dapat 
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meminimalisir kekurangannya. Sehingga peneliti akan menggunakan 

algoritma FFD. 

Jika menggunakan algoritma FFD, barang yang akan masuk 

pertama ke dalam W adalah barang C karena barang C memiliki ukuran 

terbesar dari seluruh barang yang ada. Selanjutnya, algoritma ini akan 

menghitung ukuran semua barang yang belum masuk dan barang yang 

memiliki ukuran terbesar dari yang lainnya adalah barang D. Selanjutnya, 

barang A, B, dan E memiliki ukuran yang sama sehingga akan 

dimasukkan secara berurutan. Sehingga gambarannya adalah Gambar 3.8, 

oleh karena FFD tidak mendefinisikan secara pasti dimana posisi barang 

pertama di dalam kontainer, maka peneliti mengasumsikan bahwa barang 

pertama akan dimasukkan pada pojok kiri bawah seperti pada metode 

LAFF. 

 

Gambar 3.8 Hasil Penataan Algoritma FFD 

Sebagai perbandingan, peneliti akan menampilkan hasil berupa 

volume used dan volume wasted. Berikut ini adalah hasil penghitungan 

volume berdasarkan penaatan dengan algoritma FFD: 

Volume used: 

 C = 6 m3 

 D = 2 m3 
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 A = 1 m3 

 B = 1 m3 

 E = 1 m3 

 Total volume used = 11 m3 

Volume wadah = 15 m3 

Volume wasted = 15 m3 – 11 m3 = 4 m3 

Selain metode untuk pengemasan yaitu first fit decreasing dan 

largest area first-fit, peneliti akan menggunakan metode prototype untuk 

merancang sebuah website simulasi. Metode prototype digunakan oleh 

peneliti karena metode ini memiliki kelebihan dimana sistem dapat 

dibangun dengan cepat dan dapat menggunakan bahasa pemrograman 

yang sederhana. Kelebihan tersebut sesuai dengan peneliti dimana waktu 

yang dimiliki dalam pengembangan simulasi ini tidak banyak. Metode 

RAD membutuhkan kebutuhan bisnis yang sudah didefinisikan secara 

lengkap pada awal proyek sementara protoype tidak. Metode prototype 

dapat menyesuaikan dengan kebutuhkan-kebutuhan yang dapat muncul 

pada saat proyek sedang berlangsung. Selain itu, dengan menggunakan 

metode ini, perancang dan pelanggan dapat berinteraksi secara langsung 

sehingga mengurangi kesalahpahaman dalam pembuatan sistem. Tabel 3.2 

akan memaparkan perbandingan antara metode prototype dengan rapid 

application development (RAD) yang menjadi pertimbangan peneliti 

dalam memilih metode yang akan digunakan. 
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Tabel 3.2 Perbandingan Metode Prototype dengan RAD 

 Prototype Rapid Application Development 

Kelebihan Adanya komunikasi 

yang baik antara 

pengembang dan 

pelanggan. 

Sudut pandang pelanggan 

disajikan dalam sistem akhir 

baik melalui fungsi-fungsi 

sistem atau antarmuka. 

Pelanggan berperan 

aktif dalam 

pengembangan sistem. 

RAD sangat membantu 

pengembangan aplikasi yang 

berfokus pada waktu 

penyelesaian proyek. 

Menghemat waktu 

pengembangan sistem. 

Perubahan desain sistem dapat 

berpengaruh dengan cepat. 

Kekurangan Pelanggan tidak melihat 

bahwa perangkat lunak 

belum mencerminkan 

kualitas secara 

keseluruhan dan belum 

memikirkan 

pemeliharaan dalam 

jangka waktu yang 

lama. 

Untuk proyek yang berskala 

besar, RAD membutuhkan 

sumber daya manusia yang 

cukup untuk membuat tim RAD 

dengan jumlah yang tepat. 

Hubungan pelanggan 

dengan komputer 

mungkin tidak 

menggambarkan teknik 

perancangan yang baik. 

RAD menyulitkan programmer 

dan analyst untuk menguasai 

kemampuan-kemampuan baru 

sementara pada saat yang sama 

harus mengembangkan sistem. 

 

3.3.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data pada 

penelitian ini adalah dengan observasi. Observasi akan dilakukan oleh 

peneliti untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini. Data-data yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini antara lain, 

input, process, output dari algoritma FFD serta LAFF dan bagaimana 

penerapan dari algoritma FFD serta LAFF. Observasi dilakukan terhadap 

website bungkus.ml yang merupakan sebuah website Simulasi Penataan 
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Barang dalam Kontainer dimana tujuan dari website tersebut sejalan 

dengan tujuan penelitian ini. 

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti 

menemukan beberapa kekurangan pada website bungkus.ml dimana 

peneliti akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari website 

tersebut. Berikut ini adalah kekurangan yang ada pada website 

bungkus.ml: 

a. Penggunaan metode LAFF yang masih memiliki kekurangan 

pada penataan barang. 

b. Ukuran kontainer yang digunakan hanya satu ukuran yaitu 

kontainer 20 kaki. 

c. Bentuk barang yang dapat dimasukkan ke dalam kontainer 

hanya satu bentuk yaitu kubus/balok. 

d. Hasil simulasi hanya ditampilkan dalam bentuk 2D (panjang 

dan lebar). 

Oleh sebab itu, peneliti akan memperbaiki kekurangan dari website 

bungkus.ml dengan melakukan penelitian ini. Website simulasi yang akan 

peneliti buat akan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan 

www.bungkus.ml. Kelebihan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Menggunakan dua algoritma yaitu FFD untuk menentukan 

urutan barang yang masuk dan LAFF untuk menentukan posisi 

barang di dalam kontainer. 
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b. Ukuran kontainer akan ditambahkan menjadi dua macam yaitu 

20 dan 40 kaki dimana pengguna dapat memilih di antara 

kedua ukuran tersebut. 

c. Bentuk barang yang dapat dimasukkan ke dalam kontainer 

akan ditambahkan menjadi tiga bentuk yaitu tabung, bola, dan 

kubus/balok. 

d. Hasil simulasi akan ditampilkan dalam bentuk 3D (dapat 

terlihat panjang, lebar, dan tinggi). 

 

3.4.  Metode Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan kembali algoritma 

LAFF dengan tambahan algoritma FFD. Algoritma FFD akan digunakan 

dalam menentukan urutan masuknya barang. Sementara algoritma LAFF 

akan digunakan dalam penempatan posisi barang. Peneliti juga akan 

membuat simulasi yang sudah dibuat sebelumnya oleh Rusli dengan 

catatan simulasi yang peneliti buat akan memiliki beberapa kelebihan 

dibandingkan dengan simulasi yang sebelumnya dirancang oleh Rusli. 

Simulasi yang peneliti buat akan berbentuk 3D dengan 3 macam jenis 

barang yang dapat dipilih, yaitu tabung, bola, dan kubus atau balok. Selain 

itu, pada simulasi ini pengguna dapat memilih antara dua ukuran 

kontainer, yaitu 20 kaki dan 40 kaki. Gambar 3.9 akan menunjukkan alur 

kerja dari metode FFD dan LAFF dalam penelitian ini. 
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Gambar 3.9 Flowchart Metode FFD dan LAFF 
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Gambar 3.9 merupakan flowchart atau diagram alir metode yang 

akan peneliti gunakan dalam penelitian ini. Langkah pertama adalah 

metode ini akan memeriksa apakah bentuk dari barang yang ada. Jika 

bentuk barang adalah kubus, ukuran luas alas didapatkan dengan 

mengalikan panjang dan lebar. Sementara, jika bentuk barang adalah 

tabung, luas alas didapatkan dengan mengalikan diameter dan panjang. 

Sementara, jika bentuk barang adalah bola, luas alas didapatkan dengan 

mengalikan diameter dan diameter. Setelah mengalikan luas alas, maka 

hasilnya akan ditampung. Lalu, akan diperiksa apakah luas alas dari 

barang yang sedang diperiksa lebih besar dari luas alas dari barang yang 

terpilih. Barang yang terpilih adalah secara random. Jika ya, luas alas 

barang cek akan berubah menjadi luas alas barang terpilih. Jika tidak, luas 

alas barang cek akan diperiksa apakah sama dengan luas alas barang 

pilihan, jika ya maka diperiksa kembali apakah tinggi barang cek lebih 

tinggi dari pada tinggi barang pilihan. Jika ya, barang tersebut akan 

menjadi barang terpilih. Jika tidak, maka barang terpilih tidak akan 

berubah sebagai pembanding dengan barang lainnya. Setelah itu, akan 

diperiksa apakah masih ada barang yang tersedia, jika tidak akan berakhir 

tetapi jika ya akan dilakukan pemeriksaan ukuran barang dari awal 

kembali dan urutan barang dapat berubah sesuai dengan luas alas dan 

tinggi barang. 
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3.5.  Variabel Penelitian 

a. Independen 

Menurut Sugiyono (2011), variabel independen atau variabel bebas 

adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab 

berubahnya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Bentuk barang yang terdiri atas tiga macam, yaitu kubus atau 

balok, tabung, dan bola. 

 Ukuran barang yang dapat diisi oleh pengguna. 

b. Dependen 

Menurut Sugiyono (2011), variabel dependen atau variabel terikat 

adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variabel independen atau bebas. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah ukuran kontainer yang hanya dapat dipilih oleh 

pengguna dan tidak dapat berubah-ubah. 

 

3.6.  Teknik Analisis Data 

Peneliti akan menganalisa data dengan melihat hasil dari observasi 

yang sudah dilakukan terhadap penelitian terdahulu dan 

membandingkannya dengan hasil penelitian ini. Penelitian ini akan 

menggunakan dua buah algoritma yaitu FFD untuk menentukan urutan 

barang yang masuk dan LAFF untuk menentukan posisi barang dalam 

kontainer.  
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3.7.  Rencana Evaluasi 

Peneliti akan melakukan evaluasi agar dapat memastikan apakah 

permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat terjawab atau belum. 

Evaluasi akan dilakukan dengan melihat visualisasi dan testing website 

simulasi dengan sebuah perusahaan pengguna jasa logistik, yaitu CV 

Family Jaya Group. Testing ini diperlukan agar peneliti dapat mengetahui 

bagaimana pengaruh simulasi penataan barang yang peneliti rancang 

terhadap proses penataan barang pada perusahaan serta memastikan bahwa 

simulasi ini benar-benar dibutuhkan dan akan memberikan manfaat. 
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