
6 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Definisi Perancangan Tata Letak Fasilitas 

Apple (1990) telah mendefinisikan perancangan tata letak pabrik sebagai 

mendapatkan interelasi yang paling efektif dan efisien antar operator, peralatan 

dan proses transformasi material dari bagian penerimaan sampai bagian 

pengiriman produk jadi.  

Pengaturan tersebut akan memanfaatkan luas area untuk penempatan 

mesin atau fasilitas penunjang produksi lainnya, kelancaran aliran perpindahan 

material, penyimpanan material baik yang bersifat temporer maupun permanen. 

Pada umumnya tata letak pabrik yang terencana dengan baik ikut menentukan 

efisiensi, memberikan kemudahan dalam proses pengawasan, dan menghadapi 

rencana perluasan pabrik di kemudian hari. Perencanaan fasilitas pabrik dapat 

digambarkan secara skematis oleh Tompkins et al. (2002) seperti ditunjukkan 

Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Sistematika Perencanaan Fasilitas Pabrik 
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2.2. Prinsip-Prinsip Dasar Perencanaan Desain Tata Letak 

Apple (1990) menyimpulkan 6 prinsip-prinsip dasar dalam tata letak 

pabrik dari tujuan dan keuntungan-keuntungan yang didapat dari tata letak yang 

terencana dengan baik, sebagai berikut: 

a. Integrasi secara menyeluruh dari semua faktor yang mempengaruhi 

proses produksi 

b. Meminimalkan jarak perpindahan jarak material yang bergerak dari 

satu operasi ke operasi berikutnya 

c. Aliran kerja pabrik berlangsung lancar dengan menghindari 

gerakan bolakbalik, gerakan memotong dan kemacetan 

d. Semua area yang ada dimanfaatkan secara efektif dan efisien 

e. Kepuasan kerja dan rasa aman dari pekerja dijaga dengan sebaik-

baiknya 

f. Pengaturan tata letak harus cukup fleksibel 

2.3. Tujuan Dari Perancangan Tata Letak Fasilitas  

Menurut James M. Apple (1990, p5), tujuan rancangan fasilitas adalah 

untuk dimasukan (bahan, pasokan, dll) melalui setiap fasilitas dalam waktu 

sesingkat mungkin dengan biaya yang wajar. Dalam sebuah industri manufaktur, 

semakin cepat barang berada dalam perusahaan, maka semakin kecil biaya tenaga 

kerja dan biaya tak langsung yang di bebankan pada perusahaan. Sebagian besar 

perancangan fasilitas berhubungan dengan fasilitas sebuah industri atau pabrik, 

hal ini memudahkan penerapan konsep, prinsip dan aturan untuk merancang 

setiap fasilitas bagi setiap perusahaan manufaktur. 

2.4. Pola Aliran Material 

Aliran merupakan salah satu hal penting yang perlu dipertimbangkan 

dalam merencanakan tata letak fasilitas manufaktur. Aliran ini meliputi aliran 

material, informasi dan manusia di antara departemen. Suatu perencanaan aliran 

yang efektif adalah kombinasi antara aliran dengan aisle yang mencukupi untuk 

memperoleh pergerakan yang baik dari tempat asal ke tempat yang dituju 
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(Tompkins et al., 2002). Sebuah pola aliran material yang direncanakan dengan 

baik dan cermat mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya : 

1. Pemanfaatan ruang pabrik yang lebih baik 

2. Kegiatan pemindahan material lebih sederhana 

3. Mengurangi waktu dalam proses 

4. Meminimalkan kecelakaan kerja, aliran balik dan kondisi penuh sesak 

5. Mengurangi kemacetan lalu lintas di gang 

6. Aliran produksi lancar 

7. Urutan pekerjaan logis 

8. Meningkatkan efisiensi produksi 

Menurut apple (1990) aliran balik dan lintas aliran yang bersimpangan 

harus dihindarkan. Aliran material dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja 

selanjutnya merupakan faktor penting dalam menentukan pola aliran. 

Pertentangan akan muncul jika komponen harus keluar dari lintasan ke wilayah 

lain karena pemrosesanya. Hal ini bisa juga terjadi jika pekerjaan harus kembali 

ke sebuah mesin untuk kedua kalinya karena penyediaan dua mesin identik akan 

tidak ekonomis. Maka tempat pekerjaan yang berkaitan sebaiknya saling 

berkaitan. Apple (1990) membedakan pola aliran material menjadi 2 kelompok 

pola, yaitu: 

2.5.1. Pola Aliran Material untuk Proses Produksi (Fabrikasi) 

Pola ini merupakan pola aliran yang digunakan untuk pengaturan aliran 

material dalam proses produksi yang dibedakan yaitu: 

a. Straight Line 

Pola aliran ini berdasarkan garis lurus yang digunakan jika proses 

produksi berlangsung singkat, relatif sederhana, dan hanya 

mengandung sedikit komponen atau beberapa peralatan produksi. 

Contoh pola straight line ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

 

 



9 
 

 

Gambar 2.2. Pola Straight Line 

b. Serpentine atau Zig-zag (S-Shape) 

Pola aliran ini diterapkan jika lintasan lebih panjang dibandingkan 

dengan luasan area yang tersedia. Aliran material akan dibelokkan 

untuk menambah panjangnya garis aliran yang ada dan secara 

ekonomi. Hal ini akan dapat mengatasi segala keterbatasan area dan 

ukuran bangunan pabrik yang ada. Contoh pola serpentine atau zig-

zag ditunjukkan pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3. Pola Sarpentine atau Zig-zag (S-Shaped) 

c. U-Shape 

Pola aliran ini diterapkan jika akhir proses produksi berada pada 

lokasi yang sama dengan awal proses produksinya. Hal ini akan 

mempermudah pemanfaatan fasilitas transportasi dan pengawasan 

untuk keluar masuknya material dari dan menuju pabrik. Contoh pola 

u-shaped ditunjukkan pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4. Pola U-Shaped 

d. Circular 

Pola aliran ini dapat diterapkan jika diharapkan untuk mengembalikan 

material produk pada titik awal aliran produksi berlangsung. Hal ini 

juga baik digunakan apabila departemen penerimaan dan pengiriman 

material atau produk jadi direncanakan untuk berada pada lokasi yang 
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sama dalam pabrik bersangkutan. Contoh pola circular ditunjukkan 

pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5. Pola Circular 

 

e. Odd-Angle 

Pola aliran ini tidak begitu dikenal dibandingkan dengan pola-pola 

aliran yang lain. Odd Angle memberikan lintasan pendek dan terutama 

akan terasa manfaatnya untuk area yang kecil. Pola ini sangat baik 

digunakan untuk kondisi-kondisi seperti: 

a) Apabila tujuan utamanya adalah untuk memperoleh garis aliran 

yang pendek di antara suatu kelompok kerja dari area yang saling 

berkaitan. 

b) Apabila proses material handling dilaksanakan secara mekanis. 

c) Apabila keterbatasan ruangan menyebabkan pola aliran yang lain 

terpaksa tidak dapat diterapkan. 

d) Apabila dikehendaki adanya pola aliran yang tetap dari fasilitas-

fasilitas produksi yang ada.  

Contoh pola odd-angle ditunjukkan pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6. Pola Odd-Angle 
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2.5. Jenis Persoalan Tata Letak Pabik 

Masalah dan jenis persoalan dalam tata letak pabrik beragam jenisnya 

(Apple, J. M., 1990: 16-18). Jenis dari persoalan tata letak pabrik adalah: 

1. Perubahan rancangan 

Seringkali perubahan rancangan produk menuntut perubahan proses 

atau opersi yang diperlukan. Perubahan ini mungkin hanya 

memerlukan penggantian sebagian kecil tata letak yang telah ada, atau 

berbentuk perancangan ulang tata letak. Hal ini bergantung kepada 

perubahan yang terjadi. 

2. Perluasan departemen 

Perluasan departemen dapat terjadi bila ada penambahan produksi 

suatu komponen produk tertentu. Hal ini mungkin hanya berupa 

penambahan sejumlah mesin yang dapat diatasi dengan membuat 

ruangan atau mungkin diperlukan perubahan seluruh tata letak jika 

pertambahan produksi menuntut perubahan proses. 

3. Pengurangan departemen Jika jumlah peroduksi berkurang secara 

drastis dan menetap, perlu dipertimbangkan pemakaian proses yang 

berbeda dari proses sebelumnya. Perubahan seperti mungkin menuntut 

disingkirkannya peralatan yang telah ada dan merencanakan 

pemasangan jenis peralatan lain. 

4. Penambahan produk baru 

Jika terjadi penambahan produk baru yang berbeda prosesnya dengan 

produk yang telah ada, maka dengan sendirinya akan muncul masalah 

baru. Peralatan yang ada dapat digunakan dengan menambah beberapa 

mesin baru pada tata letak yang ada dengan penyusunan ulang 

minimum, atau mungkin memerlukan persiapan departemen baru, dan 

mungkin juga dengan pabrik baru. 

5. Memindahkan satu departemen  

Memindahkan satu departemen dapat menimbulkan masalah yang 

besar. Jika tata letak yang ada masih memenuhi, hanya diperlukan 

pemindahan ke lokasi lain. Jika tata letak yang ada sekarang tidak 
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memenuhi lagi, hal ini menghadirkan kemungkinan untuk perbaikan 

kekeliruan yang lalu. Hal ini dapat berubah kearah tata letak ulang 

pada wilayah yang baru. 

6. Penambahan departemen baru 

Masalah ini dapat timbul karena adanya penyatuan, seperti pekerjaan 

mesin bor dari seluruh departemen disatukan ke dalam satu 

departemen terpusat. Masalah ini dapat juga terjadi karena kebutuhan 

pengadaan suatu departemen untuk pekerjaan yang belum pernah ada 

sebelumnya. Hal ini dapat terjadi untuk membuat suatu komponen 

yang selama ini dibeli dari perusahaan lain. 

7. Peremajaan peralatan yang rusak 

Persoalan ini menuntut pemindahan peralatan yang berdekatan untuk 

mendapatkan tambahan ruang. 

8. Perubahan metode produksi. 

Setiap perubahan kecil dalam suatu tempat kerja seringkali 

mempunyai pengaruh terhadap tempat kerja yang berdekatan. Hal ini 

menuntut peninjauan kembali atas wilayah yang terlibat 

9. Penurunan biaya  

Hal ini merupakan akibat dari setiap keadaan pada masalah-masalah 

sebelumnya. 

10. Perencanaan fasilitas baru 

Persoalan ini merupakan persoalan tata letak terbesar. Perancangan 

umumnya tidak dibatasi oleh kendala fasilitas yang ada. Perancangan 

bebas merencanakan tata letak yang paling baik yang dapat dipakai. 

Bangunan dapat dirancang untuk menampung tata letak setelah 

diselesaikan. Fasilitas dapat ditata untuk kegiatan manufaktur terbaik. 

2.6. Jenis Tata Letak dan Dasar Pemilihannya 

Susunan mesin dan peralatan pada suatu perusahaan akan sangat 

mempengaruhi kegiatan produksi, terutama pada efektivitas waktu proses 

produksi dan kelelahan yang dialami oleh operator di lantai produksi. Kegiatan 

yang berhubungan dengan perancangan susunan unsur fisik suatu kegiatan dan 



13 
 

selalu berhubungan erat dengan industri manufaktur dimana pengembangan hasil 

rancangannya dikenal dengan Tata Letak Pabrik (Wignjosoebroto, S., 1996: 148-

158). Tata letak pabrik dapat didefenisikan sebagai perencanaan dan 

penggabungan (integeration) dari aliran komponen-komponen suatu produk untuk 

mendapatkan interelasi yang paling efektif dan paling ekonomis antara pekerja, 

peralatan, pemindahan bahan mulai dari bagian penerimaan bahan baku sampai 

pengolahan bahan dan akhirnya pengiriman produk jadi ke konsumen.  

Tata letak pabrik yang baik dapat diartikan sebagai penyusunan yang 

teratur dan efisien dari semua fasilitas-fasilitas pabrik dan tenaga kerja yang ada 

di pabrik. Fasilitas pabrik disini tidak hanya mesin-mesin tetapi juga service area, 

termasuk tempat penerimaan dan pengiriman barang, maintenance, gudang dan 

sebagainya. Disamping itu juga, sangat penting diperhatikan keamanan dan 

kenyamanan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu, tata 

letak pabrik yang baik adalah tata letak yang memiliki daerah kerja yang memiliki 

interrelation, sehingga bahan-bahan dapat diproduksi secara ekonomis.  

Tata letak pabrik sangat berkaitan erat dengan efesiensi dan efektivitas 

pekerjaan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Kegiatan produksi akan lebih ekonomis bila aliran suatu bahan 

dirancang dengan baik. 

2. Pola aliran bahan menjadi dasar terhadap suatu susunan peralatan 

yang efektif. 

3. Alat pemindahan bahan (material handling) akan mengubah pola 

aliran bahan yang stasis menjadi dinamis dengan melengkapinya 

dengan alat angkut yang sesuai. 

4. Susunan fasilitas-fasilitas yang efektif disekitar pola aliran bahan akan 

memberikan operasi yang efektif dari berbagai proses produksi yang 

saling berhubungan. 

5. Operasi yang efisien akan meminimumkan biaya produksi. 

6. Biaya produksi yang minimum akan memberikan profit yang lebih 

tinggi. 
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Dalam tata letak pabrik, sangat ditentukan oleh susunan mesin-mesin yang 

ada di pabrik, yang membentuk suatu aliran produksi. Berdasarkan hal ini ada 4 

(empat) tipe tata letak pabrik yang utama, yaitu: 

1. Tata Letak Pabrik Berdasarkan Aliran Produksi (Product Layout atau 

Production Line Product) 

Product layout dapat didefenisikan sebagai metode atau cara pengaturan 

dan penempatan semua fasilitas produksi yang diperlukan ke dalam suatu 

departemen tertentu atau khusus. Suatu produk dapat dibuat/diproduksi sampai 

selesai di dalam departemen tersebut. Bahan baku dipindahkan dari stasiun kerja 

ke stasiun kerja lainnya di dalam departemen tersebut, dan tidak perlu dipindah-

pindahkan ke departemen yang lain.  

Dalam product layout, mesin-mesin atau alat bantu disusun menurut 

urutan proses dari suatu produk. Produk-produk bergerak secara terus-menerus 

dalam suatu garis perakitan. Product layout akan digunakan bila volume produksi 

cukup tinggi dan variasi produk tidak banyak dan sangat sesuai untuk produksi 

yang kontinyu. Dan gambar tata letak berdasarkan aliran produksi dapat dilihat 

pada Gambar 2.7. 
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Gambar 2.7. Tata Letak Berdasarkan Aliran Produksi (Product Layout) 

(Wignjosoebroto, Sritomo, 2003) 

Tujuan dari tata letak ini adalah untuk mengurangi proses pemindahan 

bahan dan memudahkan pengawasan di dalam aktivitas produksi, sehingga pada 

akhirnya terjadi penghematan biaya. Keuntungan tipe product layout adalah: 
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1. Layout sesuai dengan urutan operasi, sehingga proses berbentuk garis. 

2. Pekerjaan dari satu proses secara langsung dikerjakan pada proses 

berikutnya, sebagai akibat inventori barang setengah jadi menjadi 

kecil. 

3. Total waktu produksi per unit menjadi pendek. 

4. Mesin dapat ditempatkan dengan jarak yang minimal, konsekuensi 

dari operasi ini adalah material handling dapat dikurangi. 

5. Memerlukan operator dengan keterampilan yang rendah, training 

operator tidak lama dan tidak membutuhkan banyak biaya. 

6. Lokasi yang tidak begitu luas dapat digunakan untuk transit dan 

penyimpanan barang sementara. 

7. Memerlukan aktivitas yang sedikit selama proses produksi 

berlangsung. 

Sedangkan kerugian dari product layout adalah: 

1. Kerusakan dari satu mesin akan mengakibatkan terhentinya proses 

produksi. 

2. Layout ditentukan oleh produk yang diproses, perubahan desain 

produk memerlukan penyusunan layout ulang. 

3. Kecepatan produksi ditentukan oleh mesin yang beroperasi paling 

lambat. 

4. Membutuhkan supervisi secara umum tidak terspesifikasi. 

5. Membutuhkan investasi yang besar karena mesin yang sejenis akan 

dipasang lagi kalau proses yang sejenis diperlukan. 

2. Tata Letak Pabrik Berdasarkan Fungsi (Process Layout) 

Dalam process/functional layout semua operasi dengan sifat yang sama 

dikelompokkan dalam departemen yang sama pada suatu pabrik/industri. Mesin, 

peralatan yang mempunyai fungsi yang sama dikelompokkan jadi satu, misalnya 

semua mesin bubut dijadikan satu departemen, mesin bor dijadikan satu 

departemen dan mesin mill dijadikan satu departemen. Dengan kata lain material 

dipindah menuju departemen-departemen sesuai dengan urutan proses yang 
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dilakukan. Gambar tata letak pabrik berdasarkan fungsi proses dapat dilihat pada 

Gambar 2.8. 
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 Gambar 2.8. Tata Letak Berdasarkan Fungsi Proses (Process Layout) 

(Wignjosoebroto, Sritomo, 2003) 

 

Proses layout dilakukan bila volume produksi kecil, dan terutama untuk 

jenis produk yang tidak standar, biasanya berdasarkan order. Kondisi ini disebut 

sebagai job shop. Tata letak tipe process layout banyak dijumpai pada sektor 

industri manufaktur maupun jasa. Kelebihan atau keuntungan menggunakan 

layout tipe ini adalah: 

1. Penggunaan mesin dapat dilakukan dengan efektif, konsekuensinya 

memerlukan sedikit mesin. 

2. Fleksibilitas tenaga kerja dan fasilitas produksi besar dan sanggup 

berbagai macam jenis dan model produk. 

3. Investasi mesin relatif kecil karena digunakan mesin yang umum (general 

purpose). 

4. Keragaman tugas membuat tenaga kerja lebih tertarik dan tidak bosan. 

5. Adanya aktivitas supervisi yang lebih baik dan efisien melalui spesialisasi 

pekerjaan, khususnya untuk pekerjaan yang sulit dan memerlukan 

ketelitian yang tinggi. 

6. Mudah untuk mengatasi breakdown pada mesin, yaitu dengan cara 

memindahkannya ke mesin yang lain dan tidak menimbulkan hambatan-

hambatan dalam proses produksi. 

Sedangkan sisi kelemahan atau kekurangannya adalah: 
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1. Aliran proses yang panjang mengakibatkan material handling lebih mahal 

karena aktivitas pemindahan material. Hal ini disebabkan karena tata letak 

mesin tergantung pada macam proses atau fungsi kerjanya dan tidak 

tergantung pada urutan proses produksi. 

2. Total waktu produksi lebih panjang. 

3. Inventori barang setengah jadi cukup besar, jadi menyebabkan 

penambahan tempat. 

4. Diperlukan keterampilan tenaga kerja yang tinggi guna menangani 

berbagai macam aktivitas produksi yang memiliki variasi besar. 

5. Kesulitan dalam menyeimbangkan tenaga kerja dari setiap fasilitas 

produksi karena penempatan mesin yang terkelompok. 

3. Tata Letak Pabrik Berdasarkan Kelompok Produk (Group Technology 

Layout) 

Tipe tata letak ini, biasanya komponen yang tidak sama dikelompokkan ke 

dalam satu kelompok berdasarkan kesamaan bentuk komponen, mesin atau 

peralatan yang dipakai. Pengelompokkan bukan didasarkan pada kesamaan 

penggunaan akhir. Mesin-mesin dikelompokkan dalam satu kelompok dan 

ditempatkan dalam sebuah manufacturing cell. Gambar tata letak pabrik 

berdasarkan kelompok produk dapat dilihat pada Gambar 2.9. 
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Gambar 2.9. Tata Letak Berdasarkan Kelompok Produk 

(Wignjosoebroto, Sritomo, 2003) 

Kelebihan tata letak berdasarkan kelompok teknologi ini adalah: 
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1. Karena group technology memanfaatkan kesamaan komponen/ produk 

maka dapat mengurangi pemborosan waktu dalam perpindahan antar 

kegiatan yang berbeda. 

2. Penyusunan mesin didasarkan atas family produk sehingga dapat 

mengurangi waktu set up, mengurangi ongkos material handling dan 

mengurangi area lantai produksi. 

3. Apabila ada urutan proses yang terhenti maka dapat dicari alternatif 

lain. 

4. Mudah mengidentifikasi bottlenecks dan cepat merespon perubahan 

jadwal. 

5. Operator makin terlatih, cacat produk dapat dikurangi dan dapat 

mengurangi bahan yang terbuang. 

Seperti halnya tipe tata letak fasilitas yang lain, tipe tata letak berdasarkan 

kelompok produk juga mempunyai kekurangan-kekurangan yaitu: 

1. Utilisasi mesin yang rendah. 

2. Memungkinkan terjadinya duplikasi mesin. 

3. Biaya yang cukup tinggi untuk realokasi mesin. 

4. Membutuhkan tingkat kedisiplinan yang tinggi karena ada 

kemungkinan komponen yang diproses berada pada sel yang salah. 

4. Layout Berposisi Tetap (Fixed Position Layout) 

Sistem berdasarkan product layout maupun process layout, produk 

bergerak menuju mesin sesuai dengan urutan proses yang dijalankan. Layout yang 

berposisi tetap ditunjukkan bahwa mesin, manusia serta komponen-komponen 

bergerak menuju lokasi material untuk menghasilkan produk. Layout ini biasanya 

digunakan untuk memproses barang yang relatif besar dan berat sedangkan 

peralatan yang digunakan mudah untuk dilakukan pemindahan. Contoh dari 

industri ini adalah industri pesawat terbang, penggalangan kapal, pekerjaan 

konstruksi bangunan. Dan gambar tata letak berdasarkan posisi tetap dapat dilihat 

pada Gambar 2.10. 
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Gambar 2.10. Tata Letak Berposisi Tetap (Fixed Position Layout) 

(Wignjosoebroto, Sritomo, 2003) 

Keuntungan tata letak tipe ini adalah: 

1. Karena yang berpindah adalah fasilitas-fasilitas produksi, maka 

perpindahan material dapat dikurangi. 

2. Bila pendekatan kelompok kerja digunakan dalam kegiatan produksi, 

maka kontinuitas produksi dan tanggung jawab kerja bisa tercapai dengan 

sebaikbaiknya. 

Sedangkan kerugian dari tipe tata letak ini adalah: 

1. Adanya peningkatan frekuensi pemindahan fasilitas produksi atau operator 

pada saat operasi berlangsung. 

2. Adanya duplikasi peralatan kerja yang akhirnya menyebabkan perubahan 

space area dan tempat untuk barang setengah jadi. 

3. Memerlukan pengawasan dan koordinasi kerja yang ketat khususnya 

dalam penjadwalan produksi. 

2.7. Persoalan Pemindahan Bahan dan Pengaruhnya Terhadap Tata 

Letak Pabrik 

Sistem pemindahan bahan baku memegang peranan penting dalam 

perencanaan suatu pabrik. Untuk merubah bahan baku menjadi produk jadi 

diperlukan aktivitas pemindahan bahan, sekurang- kurangnya satu dari tiga 

elemen dasar sistem produksi: bahan baku, orang/pekerja, atau mesin dan 

peralatan produksi. Pada sebagaian besar proses manufaktur, bahan baku akan 
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lebih sering berpindah dari pada pekerja atau mesin, sehingga perencanaan tata 

letak pabrik tidak bisa mengabaikan aktivitas pemindahan bahan. Demikian pula 

sebaliknya, tidak mungkin menerapkan sistem pemindahan bahan secara efektif 

tanpa memperhatikan masalah umum yang dijumpai dalam perencanaan tata 

letaknya. 

2.7.1. Pengertian Umum Material Handling 

Pengertian dari pemindahan bahan (material handling) dirumuskan oleh 

American Material Handling Society (AMHS), yaitu sebagai suatu seni dari ilmu 

yang meliputi penanganan (handling), pemindahan (moving), pembungkusan/ 

pengepakan (packaging), penyimpanan (storing) sekaligus pengendalian 

pengawasan (controlling) dari bahan atau material dengan segala bentuknya. 

Dalam kaitannya dengan pemindahan bahan, maka proses pemindahan bahan ini 

akan dilaksanakan dari satu lokasi ke lokasi yang lain baik secara vertikal, 

horizontal maupun lintasan yang membentuk kurva. Demikian pula lintasan ini 

dapat dilaksanakan dalam suatu lintasan yang tetap atau berubah-ubah. 

2.7.2. Tujuan Utama Kegiatan Material Handling 

Kegitan pemindahan bahan merupakan kegitan yang membutuhkan biaya 

dan ikut mempengaruhi struktur biaya produksi, sehingga perlu dilakukan 

perencanaan, pengawasan, pengendalian serta perbaikan agar tujuan kegiatan 

pemindahan bahan itu sendiri dapat tercapai (Apple, J. M., 1990: 226), yaitu: 

1. Meningkatkan kapasitas produksi 

Peningkatan kapasitas produksi ini dapat dicapai melalui: 

a. Peningkatan produksi kerja per man-hour. 

b. Peningkatan efisiensi mesin atau peralatan dengan mengurangi 

downtime. 

c. Menjaga kelancaran aliran kerja dalam pabrik. 

d. Perbaikan pengawasan terhadap kegiatan produksi. 

2. Mengurangi limbah buangan (waste) 
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Untuk mencapai tujuan ini, maka dalam kegiatan pemindahan bahan harus 

memperhatikan hal-hal berikut ini: 

a. Pengawasan yang sebaik-baiknya terhadap keluar masuknya persediaan 

material yang dipindahkan. 

b. Eliminasi kerusakan pada bahan selama pemindahan berlangsung. 

c. Fleksibilitas untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi 

khusus dalam memindahkan bahan ditinjau dari sifatnya. 

3. Memperbaiki kondisi area kerja 

Pemindahan bahan yang baik akan dapat memenuhi tujuan ini, dengan 

cara: 

a. Memberikan kondisi kerja yang lebih nyaman dan aman. 

b. Mengurangi faktor kelelahan bagi pekerja/ operator. 

c. Menigkatkan perasaan nyaman bagi operator. 

d. Memacu pekerja untuk mau bekerja lebih produktif lagi. 

4. Memperbaiki distribusi material 

Dalam hal ini, kegiatan material handling memiliki sasaran: 

a. Mengurangi terjadinya kerusakan terhadap produk selama proses 

pemindahan bahan dan pengiriman. 

b. Memperbaiki jalur pemindahan bahan. 

c. Memperbaiki lokasi dan pengaturan dalam fasilitas penyimpanan. 

d. Meningkatkan efisiensi dalam hal pengiriman barang dan penerimaan. 

5. Mengurangi biaya 

Pengurangan biaya ini dapat dicapai melalui: 

a. Penurunan biaya inventory. 

b. Pemanfaatan luas area untuk kepentingan yang lebih baik. 

c. Peningkatan produktivitas. 

2.7.3. Minimisasi Material Handling 

Masalah pemindahan bahan mencakup kemungkinan bahwa sumber atau 

tujuan dapat dipergunakan sebagai titik antara dalam mencari hasil optimal. 

Minimisasi material handling adalah kegiatan untuk memperkecil jumlah 

perpindahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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  .................................................................(2.1) 

Keterangan: 

X ij = Frekuensi Perpindahan material dari mesin i ke mesin j 

d ij = Jarak Perpindahan dari mesin i ke mesin j 

n = Jumlah mesin 

2.7.4. Pemindahan Bahan (Material Handling) 

Tujuan dari analisis pemindahan bahan baku (material handling) adalah 

mencapai pemindahan bahan yang tertib dan teratur tanpa mengganggu proses 

produksi dan dengan biaya yang rendah (Djunaidi, M., 2006: 129). Persamaan 

yang digunakan untuk menghitung ongkos material handling (OMH) adalah 

sebagai berikut: 

  ......................................(2.1) 

 

Keterangan: 

OMH = ongkos material handling 

r = jarak perpindahan (m) 

f = frekuensi pemindahan 

 

Sehingga penentuan biaya angkut material handling dapat dihitung dengan 

persamaan berikut: 

 

  ....................................................(2.6) 

 

Keterangan: 

BAMH = biaya angkut material handling 

BOM = biaya operasional material handling 

r = jarak perpindahan (m) 

hk = hari kerja dalam satu bulan 
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2.8. Metode Systematic Layout Plant (SLP) 

Systematic Layout Plant (SLP) pertama dibuat oleh Richard Muther 

(1973). Muther mengembangkan prosedur layout yang lebih baik yang disebut 

Systematic Layout Plant. Perancangan layout menggunakan Systematic Layout 

Plant (SLP) dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut 

berbagai macam problem antara lain produksi, transportasi, pergudangan, 

supporting, supporting service, perakitan dan aktivitas-aktivitas perkantoran 

lainnya. Tahap-tahap/prosedur pembentukan metode Systematic Layout Plant 

(SLP): 

1. Pengumpulan data (gambar kerja (flow process chart), daftar komponen, 

bills of material), pembuatan peta proses operasi dan rancangan jadwal 

produksi. 

2. Menganalisis aliran material (flow of material), untuk menganalisis 

pengukuran 

3. kuantitatif untuk setiap gerakan perpindahan material di antara 

departemendepartemen atau aktivitas-aktivitas operasional. Biasanya 

sering digunakan petapeta atau diagram-diagram sebagai berikut: 

a. Peta aliran proses. 

b. Diagram alir. 

c. Peta proses produk banyak. 

d. From to chart. 

e. Peta hubungan aktivitas. 

f. Peta perakitan. 

4. Menganalisis hubungan aktivitas, untuk mendapatkan atau mengetahui 

biaya pemindahan dari material dan bersifat kuantitatif sedang analisis 

lebih bersifat kualitatif dalam perancangan layout disebut Activity 

Relationship Chart (ARC). 

5. Pembuatan diagram hubungan ruangan. 

6. Menghitung kebutuhan luasan daerah. 

7. Pembentukan block layout alternatif. 
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Secara singkat metode Systematic Layout Plant (SLP) adalah merancang 

layout dengan memperhatikan proses yang ada dan hubungan kedekatan 

masingmasing departemen berdasarkan aliran material. Metode tersebut terdiri 

dari 3 (tiga) tahapan yaitu tahap analisis, tahap penelitian dan tahap seleksi 

dengan cara mengevaluasi. Dan langkah-langkah dasar dari metode Systematic 

Layout Plant (SLP) dapat dilihat pada Gambar 2.11 di bawah ini. 

 

1. Data Masukan dan Aktivitas

2. Aliran Material 3. Hubungan Aktivitas

4. Diagram Hubungan Aktivitas 

dan/ atau Aliran

5. a. Kebutuhan Ruangan 5. b. Ruangan yang Tersedia

6. Diagram Hubungan ruangan

7. a. Modifikasi 7. b. Batasan Praktis

8. Pembuatan Tata Letak 

Alternatif

9. Evaluasi

 

Gambar 2.11. Langkah- langkah dasar SLP 

(Tompkins J.,A., et al)) 

 

2.9. Peta Proses Operasi (Operation Process Chart) 

Operation Process Chart atau OPC adalah sebuah diagram yang 

digunakan untuk menggambarkan proses operasi yang akan dialami oleh bahan 

baku dari awal sampai dengan menjadi barang jadi beserta informasi-informasi 

seperti waktu produksi, material yang digunakan, dan mesin yang digunakan. 
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Di bawah ini adalah lambang-lambang yang digunakan dalam Operation 

Process Chart : 

Operasi : Kegiatan yang terjadi yang merubah bentuk material 

baik secara fisik maupun kimiawi 

 

Pemeriksaan : Pemeriksaan dilakukan bila benda kerja mengalami 

inspeksi baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. 

 

Penyimpanan : Dilakukan bila benda kerja di simpan untuk waktu 

tertentu. 

 

Gabungan : Terjadi bila aktifitas operasi bersamaan dengan 

Inspeksi. 

 

 Pada Operation Process Chart, manfaat yang dapat kita peroleh berupa : 

kebutuhan mesin dan anggaranya, memperkirakan kebutuhan bahan baku, alat 

untuk menentukan tata letak pabrik, alat untuk perbaikan tata cara kerja yang ada. 

2.10. Analisa Aktivitas 

2.10.1. From To Chart 

FTC atau From To Chart yang kadang disebut juga travel chart, adalah 

sebuah teknik konvensional yang secara umum digunakan dalam perencanaan 

pabrik dan material handling dalam suatu proses produksi. From To Chart 

berguna di saat terjadi banyak perpindahan material dalam suatu area. Pada 

dasarnya, From to Chart adalah adaptasi dari mileage chart yang umum dijumpai 

pada sebuah peta perjalanan. Angka-angka yang terdapat pada From To Chart 

akan menunjukan total dari berat beban yang di pindahkan, jarak perpindahan, 

volume, atau kombinasi ketiganya. From To Chart dibagi 3, yaitu : from to chart 

frekuensi, from to chart inflow, from to chart outflow.  

1. From To Chart Frekuensi 
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Sebuah tabel yang bertujuan melihat material yang mengalir antar 

fasilitas. Frekuensi perpindahan material ini dilihat berdasarkan 

tabel pada Material Handling Evaluation Sheet. 

2. From To Chart Inflow 

Pada tabel ini matriks diisi dengan rasio : 

 

3. From To Chart Outflow 

Di sini, matriks diisi dengan rasio : 

 

2.10.2. Activity Relationship Chart 

Pada Activity Relationship Chart ini, ditentukan seberapa dekat hubungan 

antara departemen-departemen yang ada di perusahaan tersebut. Dibawah ini 

adalah contoh untuk Activity Relationship Chart 

 

Gambar 2.11. Activity Relationship Chart 

 

Dengan keterangan sebagai berikut : 

A :  Memiliki hubungan yang sangat erat dan mutlak untuk berdampingan. 

E : Memiliki hubungan yang sangat erat dan diharuskan untuk berdampingan. 

I : Penting untuk diletakan berdekatan. 

O : Memiliki hubungan yang tidak erat dan boleh diletakan dimana saja. 
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U : Tidak perlu adanya keterkaitan geografis apapun.  

2.11. Luas Lantai 

Setiap perusahaan berusaha memberikan fasilitas yang baik untuk 

karyawanya, terutama yang menyangkut pelayanan, produksi maupun kegiatan 

produktif lainya yang terjadi di dalam perusahaan. Oleh karenanya perusahaan 

haruslah mengamati dengan seksama apakah fasilitas yang ada telah memberikan 

keamanan dan kenyamanan bagi karyawanya atau tidak. Karena bahwasanya hal 

tersebut dapat berkontribusi besar pada perkembangan perusahaan itu sendiri. 

Untuk menentukan ukuran keamanan dan kenyamanan kembali kepada 

perusahaan itu sendiri. Berapa banyak karyawan yang di miliki, berapa banyak 

kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan. Karena pada dasarnya suatu kegiatan 

membutuhkan ruang yang nyata untuk melakukan aktifitas kegiatan itu sendiri. 

Kebutuhan ruang nyata tersebut di dapat dihitung berdasarkan meter persegi dan 

dikenal sebagai kebutuhan luas lantai. Adapun luas lantai yang harus di perhatikan 

dalam sebuah pabrik yakni diantaranya : 

1. Area untuk mesin, peralatan dan operator produksi yang ada 

2. Area untuk perkantoran 

3. Area untuk penyimpanan material 

4. Area untuk sarana pendukung, seperti toilet, masjid, dll. 

2.12. Kapasitas Produksi 

Kapasitas produksi ialah jumlah dan output maksimum yang dapat di 

produksi dalam satuan waktu tertentu . seperti halnya kemampuan UKM 

Greenbag manufacturing yang mampu menghasilkan ±700 produk/bulan. 

Kapasitas produksi di tentukan oleh berapa banyaknya kapasitas mesin, kapasitas 

peralatan, kapasitas tenaga kerja, kapasitas bahan baku, dan kapasitas modal yang 

di miliki. 

Kapasitas suatu perusahaan dalam membuat sebuah produk atau output 

berkaitan erat dengan jadwal produksi. Biasanya jadwal produksi pada 

perusahaan-perusahaan manufaktur tertera dalam jadwal induk produksi yakni 
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MPS (Master Production Schedule), dalam MPS ini memuat apa dan berapa yang 

harus diproduksi dalam satuan kurun waktu tertentu.  Adapun perencanaan suatu 

kapasitas terbagi kedalam dua bagian. Diantaranya, ialah : 

1. Perencanaan Kapasitas Jangka Pendek 

Pada perencanaan kapasitas jangka pendek ini digunakan untuk 

penanganan hal-hal ekonomis yang sifatnya mendadak di masa yang akan datang. 

Untuk menghadapi kondisi seperti ini, untuk menambah atau menurunkan 

kapasitas mungkin perusahaan melakukan penambahan dan pengurangan jam 

kerja, melakukan sub kontrak dengan perusahaan lain apabila terjadi perubahan 

permintaan. Terdapat 5 cara untuk meningkatkan kapasitas jangka pendek, yaitu:  

1) meningkatkan jumlah sumber daya, seperti:  

 penggunaan kerja lembur  

 penambahan regu kerja  

 memberikan kesempatan kerja secara part time  

 sub kontrak  

 kontrak kerja  

2) memperbaiki penggunaan sumber daya, melalui:  

 mengatur regu kerja  

 menetapkan skedul  

3) memodifikasi produk, yaitu:  

 menentukan standar produk  

 melakukan perubahan jasa operasi  

 melakukan pengawasan kualitas  

4) memperbaiki permintaan, yaitu:  

 melakukan perubahan harga  

 melakukan perubahan promosi  

5) tidak memenuhi permintaan, yaitu:  

 tidak mensuplai semua permintaan  

2. Perencanaan Kapasitas Jangka Panjang 

Merupakan strategi operasi untuk menghadapi segala kemungkinan yang 

akan terjadi dan sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Misal, rencana untuk 

menurunkan biaya produksi per unit, dalam jangka pendek sangat sulit untuk 
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dicapai karena unit produk yang dihasilkan masih berskala kecil, tetapi dalam 

jangka panjang rencana tersebut dapat dicapai dengan cara meningkatkan 

kapasitas produksi.  

Strategi yang dapat dilakukan perusahaan dalam rangka merencanakan kapasitas 

jangka panjang adalah:  

a. Strategi Melihat Dan Menunggu (Wait And See Strategy) 

Dimana kapasitas produksi suatu perusahaan manufaktur akan dinaikkan 

apabila yakin permintaan konsumen sudah naik.  

b. Strategi Ekspansionis 

Berdasarlan Permintaan yang telah ada kapasitas produksi ditingkatkan 

dan harus selalu diatas permintaan sehingga tidak terjadi kekurangan 

produk  

 

2.13. Computerized Layout 

Pada zaman sekarang teknologi semakin canggih oleh karenanya teknologi 

sekarang banyak mendukung kemajuan dunia pendidikan. Teknik analitik dengan 

bantuan komputer dalam pengembangan tata letak bukanlah hal yang tabu. 

Penggunaan komputer dalam menyelesaikan masalah tata letak mempunyai 

beberapa keuntungan dibandingkan pendekatan manual tradisional. Pertama, 

dengan komputer perhitungan dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan prosedur 

manual. Kedua, komputer mampu untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. 

Ketiga, pada proses perancangan menggunakan komputer lebih ekonomis 

dibandingkan perancangan dengan manual oleh manusia. Tata letak dengan 

bantuan komputer mempertimbangkan aliran antar departemen dapat secara 

kuantitatif dicatat dalam sebuah Form to Chart atau secara kualitatif dicatat di 

dalam sebuah Relationship Chart. Tata letak dengan bantuan komputer yang 

dikenal antara lain CRAFT (Computerized Relative Allocation of Techniques), 

COFAD (Computerized Facilities Design), PLANET (Plant Layout Analysis and 

Evaluation Technique), CORELAP (Computerized Relationship Layout 

Technique), ALDEP (Automated Layout Design Program), BLOCPLAN. 
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2.8.1. BLOCPLAN 

BLOCPLAN merupakan sistem perancangan tata letak fasilitas yang 

dikembangkan oleh Donaghey dan Pire pada departemen teknik industri, 

Universitas Houston. Program ini membuat dan mengevaluasi tipe-tipe tata letak 

dalam merespon data masukan. BLOCPLAN mempunyai kemiripan dengan 

CRAFT dalam penyusunan departemen. Perbedaan antara BLOCPLAN dan 

CRAFT adalah: 

1. BLOCPLAN dapat menggunakan peta keterkaitan sebagai input data, 

sedangkan CRAFT hanya menggunakan peta dari- ke (form to-chart). 

2. CRAFT dalam menghitung biaya tata letak dapat diukur baik berdasarkan 

ukuran jarak maupun dengan kedekatan sedangkan BLOCPLAN tidak. 

3. Jumlah baris di dalam BLOCPLAN ditentukan oleh program dan biasanya 

dua atau tiga baris. 

BLOCPLAN memiliki kelemahan yaitu tidak akan menangkap initial 

layout secara akurat. Pengembangan tata letak hanya dapat dicari dengan 

melakukan perubahan atau pertukaran letak departemen satu dengan lainnya. 

Blocplan bekerja secara Hibrit Algorithm yaitu membangun dan 

mengubah tata letak dengan mencari total jarak tempuh yang minimal yang dilaui 

dalam perpindahan material dengan melakukan pertukaran antar stasiun kerja 

serperti pada metode QAP. Koopmans dan Beckmen merumuskan model 

matematisnya sebagai berikut: 

Fungsi Tujuan : 

 

) 

Batasan : 
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Keterangan : 

C ijkl  = biaya penugasan stasiun kerja i yang berada dilokasi k dengan stasiun 

kerja j yang berada di lokasi l 

ƒij  = frekuensi aliran perpindahan item dari stasiun i ke stasiun j 

d kl  = jarak lokasi k dan l 

X ik  = 1, jika stasiun kerja i ada dilokasi k  

0, jika stasiun kerja i ada dilokasi k 

 

Dalam penyelesaian menggunakan metode Blocpan hanya mampu 

menempatkan 1 sampai 3 baris saja , bagaimanapun itu susunsn stasiun kerja pada 

hasil blocplan terdapat batasan perpindahan stasiun kerja berdasarkan ukuran 

panjang dan lebar dari stasiun kerja. Pada Blocplan dapat digunakan untuk 

menganaliasa Single-Story (satu tata letak) Multistory layout (lebih dari satu tata 

letak ) Blocplan dapat menganalisa maksimum 18 fasilitas dalam satu tata letak 

(Tompksin, 1996). 

Dalam menjalankan sofware Blocpan untuk memudahkan pengolahan data 

, maka inputan data-data yang dapat diterima berupa data kualitatif dan 

kuantitatif, pengguna mempuyai 3 cara menyediakan data : 

a. Secara kualitatif dalam bentuk diagram activity relationship chart (ARC). 

b. Secara kuantitatif dalam bentuk frekuensi aliaran material, luas masing-

masing fasilitas dan luasan tata letak yang tersedia untuk penempatan 

semua fasilitas, 

c. Informasi tentang produk apa saja yang di produksi berseta rutenya, 

 

Blocpan didalam menganalisa masalah serta mengembakan tata letak 

mempuyai 3 pilihan yaitu : 

 

a) Secara random : menghasilkan satu persatu tata letak dengan nilai R-score 

tertentu tanpa mempertimbangkan interaksi antar departemen. 
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b) Improvement algorithm, pertama tama dilakukan perubahan. 

c) Automatic search ,secara otomatis pertama-tama dilakukan secara random, 

kemudian hasil yang diperoleh dilakukan improvement algorithm, namun 

interasi yang dapat dilakukan maksimal 20 kali perubahan yang 

memberikan dan menghasilkan tataletak cepat dan optimal. 

 

Blocplan dalam menganalisa tata letak yang dihasilkan adalah dengan 

menghitung R-score, berikut menghitungya : 

 Rel-dst score 

 

Dimana:  

Dij   = jarak rectalinier antara fasilitas i dan j 

Rij   = nilai hubungan kedekatan antara fasilitas i dan j 

 R-score= 1 - ({ Rel-dist score – lower bounch }/ {upper bound – lower 

bound})  

Lower bound = D1 S2 + D2 S2 + ..... + D21 S21 

 

Artinya nilai D{ nilai D adalah jarak antara fasilitas } tertinggi dikalikan 

dengan nilai S{ nilai S adalah nilai hubungan kedekatan antara fasilitas} terendah 

kemudian nilai D tertinggi selajutya dikalikan dengan nilai S terendah berikutnya, 

demikian seterusnya. 

Upper bound = D1 S1 + D2 S2 + ..... + D21 S21 

Artinya nilai D{ nilai D adalah jarak antara fasilitas } terendah dikalikan 

dengan nilai S{ nilai S adalah nilai hubungan kedekatan antara fasilitas} terendah 

kemudian nilai D terendah selajutnya dikalikan dengan nilai S terendah 

berikutnya, demikian seterusnya. 

Blocplan didalam menghitung R-score dari masing- masing alternatif 

layout yang mungkin yaitu dimana nilai R-score (normalized relationship 

distance score) yang mendekati nilai 1 menunjukan bahwa layout tersebut 

optimal, namun sebaliknya R-score yang mendekati nilai 0 menunjukkan bahwa 

layout tersebut tidak optimal ( 0< R-score <1). 
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Data masukan untuk menjalankan progaram Blocplan dalam bentuk 

diagram keterkaitan ARC yang masing-masing nilai simbol keterkaitan antar 

departemen ditentukan oleh masing-masing pengguna Blocplan, namun nilai atau 

poin yang telah umum digunakan dalam pegolahan data pada program blocplan 

ditunjukkan sebagai berikut: 

 Simbol A mempuyai nilai skor : 10 poin. 

 Simbol E mempuyai nilai skor : 5 poin. 

 Simbol I mempuyai nilai skor : 2 poin. 

 Simbol O mempuyai nilai skor : 1 poin. 

 Simbol U mempuyai nilai skor : 0 poin. 

 Simbol X mempuyai nilai skor : -10 poin. 

Progam Blocplan akan menampilkanl bentuk tata letak dengan 5 buah 

pilian rasio panjang lebar dari bentuk tata letak yang diinginkan. Rasio yang bisa 

di pilih masing- masing adalah : untuk pilihan pertama 1.35:1; pilihan kedua 2:1; 

pilihan kedua 1:1; pilihan ke empat 1:2, pilihan kelima pengguna menentukan 

sendiri panjang dan lebar yang di kehendaki. 


