
BAB V 

ANALISIS 

5.1 Analisis Usulan Perbaikan Tata Letak Saat Ini dengan Tata Letak Usulan 

Pada bagian proses analisis tentang perbaikan tata letak saat ini dengan tata 

letak usulan adalah dengan proses perbaikan tata letak menggunakan ARC. ARC  

adalah aktivitas atau kegiatan antara masing-masing bagian yang menggambarkan 

kepentingan kedekatan ruangan. Dalam suatu organisasi pabrik harus ada hubungan 

yang terikat antara suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya yang dianggap penting 

dan selalu berdekatan demi kelancaran aktivitasnya. Dimana dalam menggunakan 

ARC tersebut dapat mempengaruhi suatu aktivitas digudang yang awalnya menjadi 

terhambat dengan material-material yang kurang penting dan tidak sesuai dengan 

kaidah pergudangan yang ada, dengan penggunaan ARC pada aktivitas digudang 

akan lebih lancar karena adanya penyusunan terhadap material-material yang kurang 

penting.   

5.2 Pengalokasian Produk Gula Sesuai dengan  Pendistribusian Kota Tujuan 

Pada bagian ini analisis pengalokasian di dalam gudang terhadap produk gula 

sesuai dengan pendistribusian kota tujuan bertujuan untuk agar proses supply tiap 

kota tujuan terpenuhi. Jadi, tiap tumpukan gula tiap kotanya memiliki jumlah yang 

tetap agar jumlah tersebut tidak mengganggu/kurang saat supply selanjutnya, apabila 

tidak adanya pengalokasian terhadap gula tersebut, akan berakibat kurangnya stok 

gula pada kota lainnya yang akan di distribusikan. 

5.3 Analisis Waktu Pemuatan Produk Gula dari Tumpukan ke Dalam Truk 

Cukup Lama 

Analisis waktu pemuatan produk gula dari tumpukan ke dalam truk cukup lama 

yang dimana terdapat material-material yang kurang penting menghambat aktivitas 

di dalam gudang dan belum adaya pengalokasian gula sesuai kota tujuan. Awalnya 

waktu pemuatan kurang lebih 7 menit dalam satu kali pengangkutan karung untuk 

memenuhi permintaan tiap kota, setelah  melakukan perbaikan tata letak gudang 
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waktu pengangkutan (pemuatan) produk gula ke dalam truk menjadi lebih cepat, 

sehingga proses pendistribusian menjadi lebih singkat, dan diperoleh waktu yang 

lebih singkat yaitu menjadi 4 menit, selisih waktu yang diperoleh dapat menghemat 

waktu menjadi kurang lebih 3 menit dalam satu kali pengangkutan gula untuk 

memenuhi tiap kota. 
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