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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Departemen Praska (Prasarana Kereta Api) PT. Pindad (Persero) merupakan bagian 

dari perusahaan yang mendukung kegiatan produksi untuk memenuhi permintaan 

pembangunan infrastruktur perkeretaapian Indonesia. Adapun beberapa produk 

yang dihasilkan antara lain: Fish Bolt, Rail Fastening E-Clip Type 2052, Rail Pad.  

Kondisi fasilitas produksi pada departemen praska saat ini seperti penempatan 

posisi mesin yang digunakan dan juga raw material hanya ditentukan berdasarkan 

kondisi area yang kosong tanpa memperhatikan aliran proses material dalam 

pembuatan produk dan sering terjadinya aliran proses yang bolak-balik 

(backtracking) sehingga mengakibatkan suatu pemborosan ongkos material 

handling. Adapun ongkos material handling yang dikeluarkan dari kondisi layout 

departemen Praska saat ini adalah sebesar Rp5.739.286,00 per bulan 

Untuk meningkatkan produktivitas proses produksi pada departemen praska serta 

meminimasi munculnya berbagai permasalahan yang timbul seperti tingginya 

ongkos material handling, aliran produksi dan perpindahan komponen yang kurang 

efisien, munculnya keluhan dari para pekerja dikarenakan kondisi area kerja yang 

kurang nyaman, resiko kecelakaan yang tinggi, dsb. Maka diperlukan suatu 

perancangan tata letak yang baik supaya aliran produksi dan perpindahan 

komponen berjalan lancar. Mengingat banyaknya variasi produk dengan kemiripan 

proses permesinan yang di produksi oleh Departemen Praska PT. Pindad (Persero). 

maka akan dilakukan pendekatan metode group technology untuk 

mengelompokkan mesin-mesin dan part-part ke dalam sel manufaktur sehingga 

diharapkan bisa meminimasi ongkos material handling yang dikeluarkan dalam 

mengerjakan berbagai komponen yang diproduksi. Pendekatan metode group 

technology diaplikasikan untuk rancangan banyak komponen yang memiliki 

kemiripan bentuk dan juga proses dalam pembuatannya, sehingga sangat cocok 

untuk diterapkan pada Departemen Praska PT. Pindad (Persero) yang memproduksi 

berbagai macam produk sarana perkeretaapian dengan proses mesin yang mirip 
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bahkan menggunakan jenis mesin yang sama untuk setiap proses pembuatan setiap 

produknya. 

Penerapan metode group technology ini diharapkan dapat menghasilkan kelompok-

kelompok mesin dan komponennya berdasarkan kemiripannya, yang akhirnya jika 

diterapkan pada layout pabrik akan meminimumkan ongkos material handling 

yang akan dikeluarkan dan diharapkan bisa dijadikan sebagai usulan perbaikan 

bagi perusahaan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas maka topik yang 

akan diambil dalam penelitian ini adalah mengenai perancangan tatat letak fasilitas 

produksi dengan judul, “USULAN PERBAIKAN TATA LETAK FASILITAS 

PABRIK DENGAN MENERAPKAN KONSEP GROUP TECHNOLOGY” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka perumusan 

masalah pada penelitian ini adalah  

 Bagaimana perancangan tata letak fasilitas Departemen Praska PT. Pindad 

(Persero) yang efisien? 

 Bagaimana menentukan metode group technology yang tepat untuk 

meminimasi ongkos material handling? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas dan perumusan masalah 

sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

 Merancang suatu tata letak fasilitas produksi yang efisien dengan menerapkan  

konsep group technology sebagai usulan dalam memperbaiki layout 

Departemen Praska PT. Pindad (Persero). 

 Meminimasi ongkos material handling yang dikeluarkan oleh Departemen 

Praska PT. Pindad (Persero). 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu jauh, maka dilakukan pembatasan 

terhadap penelitian, adalah sebagai berikut: 
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 Objek penelitian ini dilakukan di departemen Praska PT.  PT.  PINDAD 

(Persero)  yang berlokasi di Jl. Jend. Gatot Subroto No.517 Bandung 40284, 

Indonesia  

 Produk yang di ambil dalam penelitian adalah produk perkeretaapian yaitu: 

Fish Bolt, Rail Fastening E-Clip Type 2052, Rail Pad 

 Menggunakan metode Direct Cluster Algorithm, Rank Order Clustering, Rank 

Order Clustering 2, dan Bond Energy Algorithm (BEA), yang kemudian dicari  

metode yang terbaik. 

 Menghitung ongkos material handling dari metode yang terpilih  

 Permintaan produk berlangsung 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

A.. Bagi penulis, diharapkan dapat: 

 Untuk memberikan wawasan tentang penerapan teori yang dipelajari selama 

melakukan perkuliahan  

 Memenuhi salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan matakuliah tugas akhir 

pada Program Studi Teknik Industri di Universitas Widyatama  

 

B. Bagi Departemen Praska PT. Pindad (Persero), diharapkan  dengan adanya 

penelitian ini dapat: 

 Dijadikan sebagai masukan dan atau saran yang berguna sebagai referensi 

untuk memperbaiki tata letak fasilitas produksi yang ada saat ini. 

 Meningkatkan produktivitas kinerja para operator saat melakukan kegiatan 

produksi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah yang dihadapi Departmen Praska PT. Pindad 

(Persero), perumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan-batasan yang digunakan 
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dalam melakukan penelitian, serta sistematika penulisan yang dipakai dalam 

penulisan 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Berisi teori-teori yang menjadi pedoman dari penelitian ini dan berkaitan dengan 

permasalahan konsep sistem manufaktur seluler, proses produksi juga referensi-

referensi lainnya  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi model pemecahan masalah dan tahapan yang dilakukan untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisi hasil dari pengumpulan dan pengolahan data yang akan digunakan 

untuk melakukan analisis sesuai dengan perumusan masalah. 

BAB V ANALISIS 

Bab ini berisi hasil dari pengolahan data yang kemudian dianalisis apakah hasil 

pengolahan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau tidak. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang dirumuskan atas dasar hasil pembahasan 

sebelumnya yang mencerminkan jawaban atas permasalahan yang telah 

dirumuskan, juga berisi saran yang merupakan tindak lanjut kesimpulan berupa 

anjuran rekomendasi yang menyangkut aspek operasional ataupun kebijakan 

terhadap perusahaan. 

  


