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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perancangan Tata Letak Fasilitas adalah salah satu hal penting bagi sebuah 

perusahaan, mengingat fungsinya sebagai sarana pendukung dari segala aktivitas 

yang terjadi di dalam perusahaan guna meningkatkan performansi perusahaan 

agar perusahaan dapat lebih berkembang. Perancangan tata letak fasilitas yang 

baik pada suatu perusahaan akan mempengaruhi kelancaran operasi-operasi dan 

aktivitas-aktifitas yang terjadi di dalam perusahaan juga dapat lebih 

mengoptimalkan ruang yang terdapat pada sebuah pabrik.  

Perancangan tata letak fasilitas merupakan salah satu istilah penting dalam 

penyusunan unsur fisik pabrik dan juga layanan jasa seperti pergudangan, kantor 

pos, toko, restoran dan rumah sakit (Apple, 1990). Industri rumah (home industry) 

merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memerlukan perancangan tata 

letak fasilitas, diantaranya adalah perancangan dan pengaturan tata letak produksi. 

UKM Greenbag Manufacturing yang berlokasi di Jl. Soekarno hatta, Gg. 

Pusri Rt.02/11 Kel. Kopo Kec. Bojongloa kaler Bandung adalah sebuah industri 

rumahan (Home Industry) yang memproduksi berbagai macam bentuk tas, seperti 

tas ransel, tas selendang, tas laptop, tas selendang berukuran kecil, dengan 

berbagai macam bahan baku yang digunakan seperti, bahan dinir, jeans, suide, 

parasut, dan masih banyak lagi.  

Dari berbagai macam bentuk tas yang sangat variatif. Jenis dan model tiap 

produk di sesuaikan dengan permintaan konsumen (make to order). Konsumen 

UKM Greenbag Manufacturing ini diantaranya adalah para reseller yang akan 

menjual kembali produk yang dibeli ke konsumen mereka dengan brand yang 

mereka miliki. UKM Greenbag Manufakturing ini memiliki sebuah lokasi 

produksi dengan kemampuan produksi ±700 pcs/bulan. kapasitas tersebut 

berdasar pada jumlah mesin, peralatan, dan tenaga kerja yang dimiliki saat ini.  

UKM Greenbag Manufacturing mempunyai luas lahan produksi sebesar 
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yang terdiri dari 2 ruangan produksi, 1 ruang peristirahatan, 1 ruang 

pemolaan dan pemotongan, 1 lahan parkir dan 1 gudang barang jadi. Dengan 
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adanya rencana pengembangan usaha yang di inginkan UKM Greenbag 

Manufakturing dan belum terpenuhinya permintaan yang ada pada perusahaan 

Seperti salah satunya pada konsumen tas yang mempunyai branding name 

“D’Tracker” memberikan order sebanyak 500 pcs dalam satu bulan tidak dapat 

terpenuhi diakibatkan kapasitas produksi perusahaan saat ini hanya dapat 

memproduksi tas sebanyak ±700 pcs/bulan dan itupun hanya dapat untuk 

memenuhi permintaan dari konsumen yang telah memesan sebelumnya. Oleh 

karena itu diperlukan adanya peningkatan terhadap kapasitas produksi sesuai 

dengan keinginan perusahaan dalam memenuhi pesanan-pesanan yang belum 

sempat di penuhi. Namun, mengingat kapasitas tempat produksi saat ini yang 

tidak mencukupi, UKM Greenbag Manufakturing berniat untuk membuat sebuah 

pabrik yang baru. Tempat produksi yang lama akan di pindahkan ke area baru. 

Pihak perusahaan berkeinginan untuk merencanakan pembangunan pabrik 

baru dalam rangka menambah kapasitas produksi. Di samping itu, hal yang 

membuat UKM Greenbag Manufakturing berpindah tempat adalah sewa tempat 

yang terlalu mahal dan jalur transportasi yang sulit dilalui oleh kendaraan. Oleh 

karena itu, UKM Greenbag Manufakturing memerlukan tempat yang cukup luas 

dikarenakan akan menambah beberapa mesin guna meningkatkan kapasitas 

produksi dan beberapa fasilitas lain. Perpindahan lokasi pabrik, mengharuskan 

UKM Greenbag Manufakturing untuk melakukan perancangan dan evaluasi 

usulan tata letak fasilitas pabrik.  

Perancangan tata letak fasilitas yang baik diperlukan diantaranya, pola 

aliran material untuk dapat menghasilkan proses produksi yang berkaitan secara 

efisien, pemanfaatan ruang bangunan secara optimal, serta kenyamanan dan 

keselamatan dalam melaksanakan proses produksi bagi tenaga kerja. 

Untuk itu pada penulisan ini akan mencoba membuat sebuah perencanaan 

tata letak fasilitas pabrik pada UKM Greenbag Manufakturing. Dilihat dari 

penempatan mesin, bahan baku mentah, bahan baku setengah jadi, barang jadi, 

dan fasilitas lain yang tidak beraturan. Dimana luas lahan di lantai produksi yang 

tersedia saat ini belum sesuai dengan kebutuhan yang ditandai dengan terdapatnya 

beberapa penempatan mesin produksi yang berjauhan. Selain itu penempatan 

bahan baku yang tidak beraturan menyebabkan penyempitan pada jalur material 
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handling yang ada. Oleh karena itu tata letak yang ada pada pabrik lama UKM 

Greenbag Manufacturing di nyatakan belum sesuai dengan kaidah perancangan 

tata letak fasilitas yang baik. 

1.2. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang diangkat adalah : 

1. Bagaimanakah layout pabrik UKM Greenbag Manufacturing saat ini? 

2. Berapa mesin yang dibutuhkan setelah meningkatkan kapasitas 

produksi? 

3. Bagaimana Perancangan Tata Letak Fasilitas pabrik baru pada UKM 

Greenbag Manufacturing ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui aktivitas yang terjadi saat ini pada layout pabrik lama 

UKM Greenbag Manufacturing. 

2. Mengetahui banyaknya mesin yang dibutuhkan setelah dilakukan 

peningkatan kapasitas produksi. 

3. Merancang usulan layout pabrik baru pada UKM Greenbag 

Manufacturing. 

1.4. Pembatasan Masalah  

Penulis membatasi masalah-masalah yang dibahas dalam laporan ini 

dengan harapan tidak akan terjadi penyimpangan dari tujuannya, yaitu: 

1. Penelitian dilakukan di UKM Greenbag Manufacturing yang berlokasi 

di Jalan Soekarno Hatta, Gg. Pusri Rt.02/11 Kel. Kopo Kec. Bojongloa 

Kaler, Bandung 

2. Pembuatan usulan Layout pabrik baru yang hanya berfokus pada letak 

penyimpanan mesin sesuai dengan proses produksinya dan 

penyimpanan bahan baku mentah, bahan baku setengah jadi dan 

barang jadi sesuai dengan kaidah perancangan tata letak fasilitas. 
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3. Menggunakan 1 jenis produk acuan yaitu produk yang sering dan 

mudah untuk diproduksi berdasarkan hasil dari wawancara pada 

perusahaan. 

4. Di asumsikan Analisis finansial dan studi kelayakan tidak di 

pertimbangkan. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Langkah-langkah penulisan yang terdapat dalam laporan kerja praktek ini 

adalah sebagai berikut : 

 BAB I   PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, lokasi 

penelitian dan asumsi, sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan laporan 

kerja praktek bidang persediaan dan pengadaan yang 

digunakan sebagai bahan perbandingan dalam menganalisis 

permasalahan yang dihadapi. Teori-teori tersebut diperoleh 

dari buku-buku referensi dan diktat kuliah yang terkait. 

BAB III USULAN PEMECAHAN MASALAH 

 Bab ini menjabarkan langkah-langkah yang dilakukan 

penulis dalam melakukan penelitian UKM Greenbag 

Manufacturing. Agar hasil yang dicapai maksimal, maka 

diperlukan langkah-langkah penelitian yang terstruktur dan 

terarah, sehingga hasil yang diperoleh tidak menyimpang 

dati tujuan penelitian. Sistematika penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui masalah yang ada di UKM Greenbag 

Manufacturing. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Bab ini berisi data-data hasil pengamatan dan hasil 

wawancara yang diperoleh dari observasi yang pada 

akhirnya akan digunakan sebagai dasar pembuatan analisis. 
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 BAB V  ANALISIS 

 Bab ini berisi analisis dari data-data pengamatan yang telah 

ditulis dan dikumpulkan oleh penulis, serta pengolahan data 

yang telah dilakukan. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pokok-pokok 

bahasan yang disertai dengan saran-saran yang bermanfaat 

bagi perusahaan untuk memperbaiki kekurangan yang ada 

untuk pengembangan perusahaan di masa yang akan 

datang. 

 

 

 


