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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini masyarakat Indonesia sudah mulai selektif dalam memilih dan 

membeli makanan yang mereka konsumsi. Berbeda dengan zaman dahulu, orang 

dalam membeli makanan hanya berpedoman pada rasanya yang enak dan 

harganya yang murah. Dalam kegiatan sehari-hari banyak sekali aktivitas yang 

dijalani orang-orang dengan mobilitas yang padat. Dengan aktivitas yang semakin 

padat, masyarakat kini cenderung memilih makanan bukan hanya bergizi dan 

bersih saja namun juga praktis dan mudah ditemukan dimana saja. Salah satu 

makanan yang dapat menjadi pilihan adalah roti. Menurut Survei Data Sosial 

Ekonomi (Susenas) 2007 (BPS,2007) yang dikutip oleh situs online 

http://kulinologi.biz/index1.php?view&id=257 diakses pada 22 Maret 2010,  

bahwa rata-rata belanja rumah tangga perkapita perbulan untuk belanja roti adalah 

Rp. 3.198,- di daerah perkotaan dan Rp. 1.272,- di daerah pedesaan. Data tersebut 

merupakan data 6 tahun yang lalu, saat ini tentu saja labih besar lagi, dan pada 

kelompok ekonomi menengah-keatas bisa jadi 3-5 kali lebih besar. Tidak heran, 

saat ini roti sangat mudah ditemukan dimana-mana seperti supermarket, 

minimarket, pasar bahkan warung. 

Berdasarkan fenomena diatas, tentu saja persaingan antar perusahan roti 

menjadi semakin ketat. Saat ini saja sudah ada beberapa perusahaan yang 

bergerak dibidang bakery khususnya di kota Tasikmalaya, seperti Bread Talk, 

Ramona, Lemona, Saera, Delisen dan masih banyak lagi. Mereka berusaha 

meningkatkan penjualannya dengan menggunakan berbagai metode seperti 

menyediakan varian rasa yang bermacam-macam, harga yang murah, kemasan 

yang menarik, memiliki geray-geray yang terletak dilokasi yang strategis, dan 

sebagainya.  

Salah satu perusahaan yang memproduksi roti di kota Tasikmalaya adalah 

perusahaan Sari Dewi. Perusahaan roti Sari Dewi merupakan  sebuah perusahaan 

http://kulinologi.biz/index1.php?view&id=257
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yang bergerak dibidang produksi roti berbagai rasa yang telah berdiri selama 14 

(empat belas) tahun. Perusahaan Sari Dewi Tasikmalaya didirikan oleh Bapak 

Emon Muhamad Saleh di Jl. Raya Indihiang gg. Ciropoh RT 004 RW 001 

Kelurahan Sukamaju Kidul, Tasikmalaya. Saat ini Sari Dewi telah memproduksi 

sekitar 10.000 (sepuluh ribu) roti dalam satu hari dan telah mengirimkan hasil 

produksinya di beberapa kota Parahiyangan Timur. Produk yang dihasilkan 

terdapat dua jenis dari tempat pendistribusiannya, yaitu roti pasar dan roti geray. 

Persaingan pada bidang bakery cukup ketat sehingga perusahaan dituntut untuk 

memberikan produk yang terbaik kepada konsumen agar dapat mengalahkan 

pesaingnya. Saat ini Sari Dewi memiliki permintaan yang cukup banyak dan 

meningkat sehingga dibutuhkan peningkatan produksi dari yang sudah ada. Oleh 

sebab itu perusahaan berencana untuk memperluas lahan pabrik. Namun setelah 

penulis melakukan observasi ke pabrik Perusahaan Sari Dewi Tasikmalaya, 

penulis melihat bahwa konsidi layout yang digunakan kurang maksimal. Dengan 

penggunaan layout yang maksimal maka akan membantu peningkatan output. 

Melihat kondisi demand  Perusahaan Sari Dewi Tasikmalaya saat ini, maka sudah 

seharusnya perusahaan Sari Dewi memaksimalkan hasil produksinya. Salah satu 

cara untuk memaksimalkan hasil produksi adalah dengan menerapkan layout yang 

baik dan benar. 

Penerapan layout atau tata letak pada sebuah pabrik bertujuan agar segala 

fasilitas yang dimiliki perusahaan baik mesin maupun tenaga kerja dapat 

digunakan secara efektif dan efisien Hal ini bukan hanya berarti bahwa susunan 

mesin yang dimiliki pabrik tertata rapih dan enak dilihat, namun susunan layout 

tersebut harus mendukung kenyamanan ruang gerak pekerja dan dapat 

memaksimalkan hasil produksi. Dengan menerapkan layout yang baik diharapkan 

tidak ada space pabrik dan tenaga pekerja yang terbuang sia-sia, dalam kata lain 

apabila perusahaan dapat menerapkan layout yang optimal bukan tidak mungkin 

perusahaan dapat mengurangi biaya dan memaksimalkan pendapatannya.  

Saat ini di lantai produksi terdapat proses yang masih menggunakan 

tenaga manusia, seperti beberapa jenis selai isian roti yang belum bisa 

menggunakan mesin, selain itu terdapat lahan kosong yang ukurannya cukup luas 
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belum digunakan secara maksimal, ditambah lagi adanya dinding pembatas  

diantara ruang pabrik yang sekarang sedang digunakan dengan lahan kosong 

tersebut, hal ini membuat gerak para pekerja terbatas. 

Latar belakang dari pemilihan tugas akhir ini didasari oleh adanya rencana 

perusahaan untuk memperluas pabrik yang ada. Selain itu, terdapat lahan yang 

belum digunakan secara maksimal dan belum terdapatnya gudang penyimpanan 

bahan baku yang baik dan benar. Pengaturan ulang pabrik yang baru perlu 

didukung oleh fasilitas yang baik agar dapat memaksimalkan hasil produksi dan 

ruang gerak pekerja. Untuk mengatasi masalah yang ada maka perlu diberi usulan 

mengenai rancangan tata letak fasilitas yang baru karena walaupun perusahaan 

memiliki peralatan yang canggih tetapi tidak didukung oleh tata letak kerja yang 

baik maka proses produksi tidak berjalan secara optimal. Dengan adanya usulan 

mengenai tata letak fasilitas ini efisiensi dan efektivitas proses produksi 

perusahaan menjadi lebih maksimal, sehingga waktu dan biaya yang dikeluarkan 

untuk material juga menjadi berkurang. Efesien itu sendiri menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah dengan tidak membuang-buang waktu, tenanga dan 

biaya. Sedangkan efektif menurut Kamus Ilmiah Populer adalah tepat guna atau 

berhasil. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengagkat 

permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul “ANALISIS 

IMPLEMENTASI LAYOUT PADA PERUSAHAAN SARI DEWI 

TASIKMALAYA” 

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Dengan latar belakang penelitian tersebut diatas, dapat diidentifikasikan 

masalah penelitian yaitu bahwa, penerapan layout dapat berdampak pada 

kelancaran proses produksi yang berujung pada peningkatan output yang 

dihasilkan oleh Sari Dewi Tasikmalaya. Faktor tersebut mau tidak mau harus 

diperhatikan oleh Sari Dewi Tasikmalaya, mengingat Sari Dewi akan memperluas 
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pabrik yang sudah ada. Tentu saja hal ini membutuhkan upaya-upaya terobosan 

baru karena faktor layout perusahaan salah satu pendukung keberhasilan 

peningkatan hasil produksi perusahaan Sari Dewi Tasikmalaya. Karena itulah, 

permasalahan ini hanya akan dilihat dari segi layout perusahaan dan dampak 

penggunaan layout yang baik dan benar pada perusahaan Sari Dewi Tasikmalaya. 

 

1.2.2 Rumusan masalah  

Berdasarkan judul penelitian diatas, rumusan masalah yang menjadi fokus 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana layout yang ada pada perusahaan roti Sari Dewi ? 

2. Bagaimana kendala yang sehubungan dengan layout perusahaan  roti Sari 

Dewi saat ini ? 

3. Apakah masih memungkinkan untuk dilakukan upaya perbaikan dan 

bagaimana usulan perbaikan layout pada perusahaan roti Sari Dewi 

Tasikmalaya ? 

4. Bagaimana usulan implementasi layout pada perusahaan roti Sari Dewi 

Tasikmalaya setelah dilakukan upaya perbaikan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan perkuliahan S1 Jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan 

Manajemen di Universitas Widyatama. Dengan diperolehnya informasi dari 

penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat bagi pihak-pihak yang 

bersangkutan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui layout yang ada pada perusahaan roti SARI DEWI Tasikmalaya. 

2. Untuk mengetahui masalah/kendala yang dihadapi perusahaan sehubungan 

dengan layout yang digunakan saat ini. 

3. Untuk mengetahui apa masih memungkinkan untuk dilakukan upaya 

perbaikan apabila terjadi masalah/kendala terhadap layout tersebut. 
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4. Untuk mengetahui dampak pada perusahaan roti Sari Dewi Tasikmalaya 

setelah dilakukan upaya perbaikan. 

 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Kegunaan Akademis 

- Hasil penelitian ini dapat memperkaya hazanah ilmu pengetahuan dalam 

bidang manajemen oprasi, terutama layout. 

- Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dalam penelitian 

selanjutnya, dan dapat mengembangkan konsep-konsep pembelajaran 

penerapan layout pada pabrik. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan 

bagaimana menerapkan layout yang baik dan bener sehingga lahan pabrik, tenaga 

kerja dan hasil produksi dapat dikelola secara optimal. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran  

Pengaturan tata letak pasti diperlukan pada suatu pabrik yang 

menggunakan banyak mesin dalam kegiatan operasinya, hal tersebut bertujuan 

agar proses produksi yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar dan 

meminimalisasi hambatan. Maka dari itu, diperlukan pengaturan yang tertata 

dengan baik sesuai dengan alur proses produksi dan fungsinya. 

Pengetian layout itu menurut Sritomo Wignojosubroto mengemukakan 

dalam bukunya “Tata Letak Pabrik dan Pemindahan Bahan” (2003;67), Plant 

Layout adalah : “Tata cara pengaturan fasilitas-fasilitas pabrik guna menunjang 

kelancaran produksi.” 

Tujuan penerapan layout menurut Sritomo Wignjosoebroto (2009:68), 

secara garis besar tujuan utama dari tata letak pabrik ialah mengatur area kerja dan 
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segala fasilitas produksi yang paling ekonomis untuk operasi produksi yang aman, 

dan nyaman sehingga akan dapat menaikan moral kerja dan performance dari 

operator. 

Pada dasarnya terdapat banyak jenis layout menurut alur proses produksi 

dan fungsinya, namun yang umum digunakan menurut Russel dan Tylor 

(2009;256) ada tiga jenis, yaitu : 

1. Proccess Layout, atau dikenal juga dengan sebutan layout fungsional, yaitu 

pengelompokan aktivitas berdasarkan proses atau fusngsinya, dimana mesin-

mesin atau peralatan yang sama terletak disatu daerah, contohnya barang-

barang pada dapartement store dikelompokan sesuai dengan jenisnya seperti 

sepatu-sepatu dikumpulkan pada lokasi yang sama. 

2. Product Layout, atau dikenal juga dengan sebutan layout garis, yaitu 

pengaturan aktivitas dalam satu line berdasarkan urutan oprasi yang 

dibutuhkan untuk membuat atau merakit produk tertentu, dimana mesin-mesin 

atau peralatan disusun menurut urutan proses, dengan demikian suatu 

pekerjaan akan diikuti oleh pekerjaan berikutnya, sesuai dengan urutan-urutan 

prosesnya. 

3. Fixed – Position Layouts, yaitu pengaturan tata letak yang dimana produk 

yang dikerjakan tetap tinggal pada tempatnya, dengan demikian semua 

fasilitas yang dibutuhkan seperti manusia, mesin-mesin atau peralatan dan 

bahan bergerak menuju produk, hal ini dapat terjadi karena  produk yang 

dihasilkan mudah rusak / rapuh, besar, atau berat sehingga sulit untuk 

dipindahkan. Contohnya pabrik pembuatan mobil dan kapal. 
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Sumber : Penulis 

Gambar 1.1 

Kerangka Penelitian 

 

1.6 Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 

metode deskriptif. Menurut Moh. Nazir (2003 ; 54), pengertian metode deskriptif 

yaitu : 

“Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, 

suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa 

pada masa sekarang” 

Ditinjau dari masalah yang diteliti, serta waktu dan tempat penelitian dilakukan, 

penelitian yang dilakukan terbagi atas: 

1. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan ini merupakan sumber informasi terbaik bagi penulis 

karena penelitian kepustakaan dapat memberikan landasan teoritis dan 

informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

Input Proses Output yang 

diharapkan perusahaan 

Process 

Layout 

Product 

Layout 

Fixed 

Layout 

Plant 

Layout 

Efektif dan Efesien 
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2. Penelitian Lapangan  

Dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada perusahaan yang 

bersangkutan untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan. 

3. Cara Pengumpulan Data 

a. Wawancara, yaitu dengan mangadakan wawancara langsung dengan salah 

satu bagian dalam perusahaan yang mempunyai wewenang untuk 

memberikan data yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. 

b. Observasi, yaitu penelitian dengan mengadakan pengamatan secara 

langsung terhadap objek yang sedang diteliti. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penulis melakukan penelitian pada perusahaan roti SARI DEWI 

TASIKMALAYA yang berlokasi di Jl. Raya Indihiang gg. Ciropoh RT 004 RW 

001 Kelurahan Sukamaju Kidul, Tasikmalaya. Penelitian ini dilakukan mulai 

bulan Oktober 2013 sampai selesai. 

 

 

 

 

 

 


