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BAB II 

LANDASAN TEORI 

1.6 Plant Layout  / Facilities Layout  

Jika membicarakan Plant Layout  (tata letak pabrik) atau Facilities Layout  (tata 

letak fasilitas), ada 2 kata kunci yang ada didalamnya, yaitu pengaturan dan 

fasilitas. Plant Layout  (tata letak pabrik) atau Facilities Layout  (tata letak 

fasilitas) bisa didefinisikan sebagai tata cara pengaturan fasilitas-fasilitas pabrik 

untuk menunjang kelancaran proses produksi. Ada 2 fasilitas pabrik utama yang 

menjadi obyek yang harus diatur letaknya (Apple, 1997): 

 Mesin (machine Layout ) 

 Departemen kerja yang ada dalam pabrik (department Layout ) 

Pengaturan fasilitas-fasilitas pabrik tersebut memanfaatkan luas area (space) dari 

ruang produksi pabrik untuk penempatan mesin atau fasilitas penunjang produksi 

lainnya. Ada 2 persepsi yang sering ditangkap dari penggunaan istilah tata letak 

pabrik : 

 Tata letak pabrik sebagai pengaturan fasilitas produksi yang sudah ada (the 

existing arrangement) 

 Tata letak pabrik sebagai perencanaan tata letak pabrik yang baru sama sekali 

(the new plant Layout ). 

 

1.7 Tujuan desain Layout  pabrik 

Adapun tujuan penataan tata letak fasilitas (Apple, 1997) adalah : 

 Memudahkan proses manufaktur 

 Meminimumkan perpindahan barang 

 Memelihara susunan dan operasi. 

 Memelihara perputaran barang setengah jadi yang tinggi. 

 Menekan modal tertanam pada peralatan. 

 Menghemat pemakaian ruang bangunan. 

 Meningkatkan keahlian tenaga kerja 
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 Memberikan kemudahan, keselamatan bagi pegawai dan memberi 

kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan. 

 

Ada 2 alternatif dalam perbaikan desain Layout  pabrik, yang pertama adalah 

perbaikan dengan jalan mendesain ulang atau melakukan perencanaan kembali 

(redesign atau replanning) Layout  pabrik berdasarkan fasilitas produksi yang 

sudah ada. Kedua adalah perbaikan dengan jalan membuat perencanaan pabrik 

baru sehingga aktivitas disini meliputi perencanaan instalasi pabrik yang baru 

sama sekali yaitu mulai dari perencanaan produk yang akan dibuat (design, model, 

dsb) sampai perencanaan bangunan pabriknya. Perbaikan desain Layout  pabrik 

diperlukan dikarenakan beberapa aspek berikut ini (Apple, 1997): 

 Adanya perubahan dalam desain produk, model, dsb 

 Adanya perubahan lokasi pabrik pada suatu daerah pemasaran 

 Adanya perubahan volume produksi, sehingga semua fasilitas produksi yang 

ada harus dimodifikasi 

 Adanya keluhan–keluhan dari pekerja terhadap kondisi area kerja yang 

kurang memenuhi persyaratan tertentu 

 Adanya kemacetan (bottlenecks) dalam aktivitas pemindahan material, 

gudang yang terlalu sempit, dsb. 

Secara umum bisa dibilang bahwa desain Layout  pabrik ini ikut menentukan 

efisiensi dalam proses produksi dan ikut mempengaruhi berapa lama 

kelangsungan atau kesuksesan kerja suatu industri. Disamping itu pengaturan 

desain Layout  pabrik yang baik bisa mempermudah dalam proses pengawasan 

proses produksi dan juga bisa mempermudah pengaturan ulang Layout  pabrik 

jika ada rencana perluasan pabrik dikemudian hari. 
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1.8 Prinsip Didalam Desain Layout  Pabrik 

Ditinjau dari aspek dasar tujuan dan keuntungan dari suatu Layout  yang terencana 

dengan baik, maka ada 6 dasar prinsip didalam desain Layout  pabrik 

(Wignjosoebroto, 2009): 

1. Prinsip integrasi total, Layout  pabrik merupakan integrasi total dari seluruh 

elemen produksi yang menjadi satu unit operasi yang besar 

2. Prinsip jarak perpindahan bahan yang paling minimal, waktu proses 

perpindahan material antar operasi bisa dikurangi dengan jalan mengurangi 

jarak perpindahan tersebut. Semakin dekat jarak perpindahan maka akan 

semakin baik. 

3. Prinsip aliran dari suatu proses kerja, desain Layout  pabrik dibuat sebaik 

mungkin untuk menghindari adanya gerakan balik (back-tracking), gerakan 

memotong (cross-movement), dan kemacetan (congestion), sehingga material 

bisa terus bergerak dari antar operasi tanpa perlu ada hambatan. 

4. Prinsip pemanfaatan ruangan, pergerakan manusia, material, mesin, dan 

peralatan penunjang proses produksi lainnya terjadi dalam suatu ruang 

produksi yang memiliki 3 dimensi (x,y,z) atau memiliki aspek volume (cubic 

space) dan tidak hanya aspek luas (floor space). Karena itu dimensi ruangan 

ini perlu dipertimbangkan dalam desain Layout  pabrik. 

5. Prinsip kepuasan dan keselamatan kerja, desain Layout  pabrik yang baik bisa 

menciptakan kenyamanan bagi pekerja sehingga menimbulkan kepuasan kerja 

dan produktivitas pekerja bisa meningkat. Keselamatan kerja semakin terjamin 

dengan desain Layout  pabrik yang dibuat jauh dari sumber bahaya yang bisa 

membahayakan keselamatan pekerjanya. 

6. Prinsip fleksibilitas, efektifitas dan efisiensi desain Layout  pabrik bisa 

tercapai jika Layout  yang ada dibuat fleksibel untuk penyesuaian atau 

pengaturan kembali (reLayout ) ditengah kondisi ekonomi yang sangat 

kompleks dan cepat berubah. Sehingga Layout  yang baru dapat dibuat dengan 

cepat dan murah. 
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2.4 Group Technology (GT) 

Teknologi kelompok digunakan untuk meningkatkan produktifitas serta memberi 

dampak penting dalam perkembangan system manufaktur. Teknologi kelompok 

dapat diaplikasikan untuk rancangan banyak komponen yang memiliki kemiripan 

bentuk. Komponen-komponen tersebut dapat dikelompokan kedalam famili-famili 

rancangan. Satu rancangan baru dapat dibuat dengan memodifikasi sebuah 

rancangan komponen yang sudah ada dalam famili yang sama. Dengan 

menggunakan konsep ini, maka komponen-komponen dapat diidentifikasi dari 

ciri-ciri komponen.  

 

Banyak komponen mempunyai perbedaan fungsi dan bentuk, tetapi semuanya 

memerlukan proses yang sama seperti internal boring, face milling, hole drilling, 

dan lain sebagainya. Dari hal di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa komponen-

komponen tersebut memiliki kemiripan. Kumpulan komponen-komponen yang 

mirip dapat disebut sebuah famili produksi. Dari sisi, perancangan proses dapat 

menjadi lebih mudah. Proses-proses yang mirip dibutuhkan untuk semua anggota 

famili. Sebuah sel mesin dapat dibangun untuk memproduksi famili-famili 

tersebut. Hal ini membuat perencanaan dan pengendalian produksi menjadi lebih 

mudah, sehingga hanya komponen-komponen yang mirip yang diputuskan 

diproduksi  untuk setiap sel. Dengan adanya perencanaan dan pengendalian 

produksi yang lebih mudah, akan memberikan pengaruh terhadap ongkos 

produksi sehingga terjadi peningkatan produktivitas dari suatu perusahaan. 

Part before grouping Grouping parts

PF-1

PF-3
PF-4

PF-2

 
Gambar 2.1 Pengelompokan Komponen Kedalam Family Part 

Sumber : Kusiak, Andrew, 1990 
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Konsep teknologi kelompok dibuat oleh Mitrofanov dan pertama kali 

diperkenalkan oleh Miltrofanov pada tahun 1966 kemudian dikembangkan  oleh 

Nurbidge tahun 1971. Disamping prinsip yang berbeda didalam kesamaan produk 

ada satu aspek yang cukup penting diantaranya perencanaan, perencanaan 

produksi dan aliran mesin, dimana ketergantungan yang berbeda didalam struktur 

cell. Keuntungan didapat dari pengelompokan mesin berdasarkan kesamaan 

proses, sehingga jarak dan keefektifan pengelompokan dapat dijadikan acuan 

untuk menciptakan suatu lingkungan produksi yang efektif dan efisien.  

 

2.5 Latar Belakang Pemikiran Teknologi Kelompok 

Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan teknologi kelompok mendapatkan 

perhatian yang cukup besar untuk produksi dengan jenis part yang tingkat 

variasinya tinggi serta produksi berbasis ukuran batch. Terdapat beberapa hal 

yang dapat dianggap sebagai pendorong pemikiran teknologi kelompok, yaitu: 

(Hadiguna dan Setiawan, 2008) 

- Dengan perkembangan teknologi, variasi produk yang dapat dihasilkan akan 

semakin beragam dengan ukuran lot yang semakin kecil dan daur hidup 

produk akan semakin singkat dan jumlah permintaan berubah-rubah. Hal ini 

menuntut perusahaan agar lebih fleksibel sehingga mampu menanggapi 

perubahan demand dengan cepat. Keanekaragaman dan dinamika system 

tersebut mengakibatkan kualitas serta kuantitas informasi yang harus 

ditampung dan diolah oleh perusahaan akan semakin besar dan kompleks. 

Berdasarkan hal tersebut, timbul pemikiran untuk melakukan dekomposisi 

pada sistem manufaktur (machine part) sehingga lingkup perencanaan serta 

pengendalian akan dipersempit (manageable). 

- Dalam sistem manufaktur kondisi berikut dapat dicapai suatu efisiensi tinggi 

pada product  

 

Pendekatan teknologi kelompok dalam bidang manufaktur mempunyai beberapa 

keuntungan atau kelebihan-kelebihan, diantaranya  (Kusiak, 1990) yaitu : 

1. Mengurangi production lead time (20 – 88%) 
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2. Mengurangi pekerja langsung (15 – 25%) 

3. Mengurangi tooling (20 – 30%) 

4. Mengurangi setup time (20  60%) 

5. Mengembangkan hubungan antar manusia. 

6. Mengurangi paper work. 

Secara garis besar, manfaat yang akan diperoleh melalui teknologi kelompok, 

meliputi berbagai kegiatan perusahaan terutama manfaat yang diberikan oleh 

penyusunan kelompok mesin dengan group Layout , antara lain (Kusiak, 1990): 

1. Kegiatan Produksi 

- Mengurangi ongkos perpindahan material produk. 

- Mengurangi flow production inventory 

- Meningkatkan kepuasan kerja dari para pekerja 

- Mengurangi persedian perkakas/peralatan bantu. 

2. Kegiatan Perancangan 

- Memudahkan kegiatan desaian 

- Mengurangi ongkos desain melalui rasionalisasi produk 

3. Kegiatan perencanan dan pengawasan produksi 

- Memudahkan pembuatan jadwal produksi, karena dengan adanya 

pengelompokan mesin dalam sel akan mengurangi jumlah pusat produksi 

yang harus dijadwalkan. Pengelompokan komponen dalam famili akan 

mengurangi kompleksitas dan ukuran dari persoalan penjadwalan 

komponen. 

- Memudahkan kegiatan pengontrolan produksi 

- Meningkatkan mutu dari produk yang dihasilkan. 

2.6 Kekurangan dan Kelebihan  Teknologi Kelompok 

Penerapan teknologi kelompok yang dilakukan akan menimbulkan beberapa 

permasalahan seperti (Kusiak, 1990):: 

 Ongkos re-lay out yang tinggi (lay out fisik) 

 Sumberdaya yang dibutuhkan tinggi (skill dan pengetahuan yang tinggi). 
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Sedangkan kelebihan atau keuntungan yang dapat diperoleh dengan penerapan 

teknologi kelompok dibagi dalam enam bidang yaitu (Kusiak, 1990): : 

 Sistem Manufaktur 

- Mengurangi ongkos dan waktu yang berhubungan dengan set up. 

- Meningkatkan kapasitas perkiraan jumlah kebutuhan perkakas/peralatan 

- Meningkatkan utilitas pengguanaan ruang. 

- Mengurangi waktu penanganan material dan waktu transportasi. 

- Mengembangkan perencanaan fasilitas. 

- Mengurangi waktu produksi. 

 Rekayasa manufaktur 

- Mengurangi perancangan ulang serta pembelian perkakas. 

- Menggunakan jenis perkakas yang sama dan menghindari pemakaian 

perkakas jenis baru. 

 

2.7 Metode yang akan digunakan 

a. Bond Energy Algorithm (BEA) 

Bond Energy Algorithm (BEA) merupakan heuristik yang dilakukan untuk 

memaksimalkan jumlah bond energi setiap elemen mesin pada bagian mesin 

prosesing indicator matriks. Bond energi dilakukan sehingga matriks dengan 

kelompok ataupun diagonal blok dapat diperoleh bond energi yang besar 

dibandingakan dengan matriks yang sama dengan baris dan kolom yang diatur, 

sehingga didistribusi uniform melalui matrik. Dengan kata lain, matrik dalam 

gambar 2.21 memiliki bond energi yang lebih besar daripada pada gambar 2.20. 

bond energi untuk elemen garis ij melalui aij [ai.j + ai.j-1 + ai+1j + ai-1j]. BEA 

dilakukan untuk memaksimalkan jumlah bond energi keseluruhan baris dan 

kolom permutasi dari bagian prosesing indicator matriks aij.  

Secara definisi a0j =an+1j  = a1.0  =a1.m+1 = 0, berbeda dengan memaksimalisasi 

bond energi dengan 1 cara, BEA mempunyai dua cara, satu untuk baris dan yang 

lain untuk kolom, keduanya akan memaksimalkan bond energy. Jika terdapat 

struktur diagonal blok maka ia akan mudah teridentifikasi. Jika 1 atau lebih 
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bottleneck elemen mencegah pembentukan diagonal blok, maka seperti teknik 

yang lain BEA tidak akan berjalan dengan baik. Keuntungan BEA adalah pada 

kelompok akhir yang diidentifikasi relatif intensif terhadap initial matriks. 

Adapun langkah-langkah pengerjaan BEA adalah sebagai berikut, (Heragu, 2008): 

Langkah 1 :   i=1, pilih salah satu baris dan letakan. 

Langkah 2 :  Tempatkan baris  n-I pada setiap posisi i+1 (Letakan baris I diatas 

dan dibawah) dan hitung baris bond energy untuk tiap perletakan 

dengan menggunakan rumus: 

 










m

j

jijiij

i

i

aaa

1

.1.1

1

1

………………………………………………(2.1) 

Pilih baris yang meningkatkan bond energy paling banyak dan letakan dalam 

posisi berhubungan. 

Langkah 3  :  i=i+1. Jika I<n lanjutkan ke langkah 2, jika tidak langsung 

kelangkah 4. 

Langkah 4    :   j=1. Pilih kolom manapun dan letakan. 

Langkah 5   :    Letakan   baris  m-j  pada  setiap  j+1 dan jumlahkan kolom bond 

energy untuk setiap peletakan dengan rumusn: 

 










m

j

jijiij

i

i

aaa

1

1.1.

1

1

……………..……………………………………..…….(2.2) 

Pilih kolom yang meningkatkan bond energi paling banyak dan letakan dalam 

posisi berhubungan. 

Langkah 6  :   j=j+1. Jika j<m lanjutkan ke langkah 5 ; jika tidak berhenti. 

 

b. Rank Order Clustering (ROC) 

Algoritma ROC merupakan teknik pengelompokan yang dikenal cukup sederhana, 

efisien, dan efektif. Teknik demikian cepat dalam menarik kesimpulan hasil 

pengelompokan yang secara simulan memperoleh sel mesin dan part family. 

Teknik demikian membutuhkan masukan dalam bentuk matriks beranggotakan 

bilangan biner (0 atau 1). Prinsip kerja teknik adalah mengonversi bilangan biner 
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menjadi bobot ekuivalen dengan cara menyortir baris dan kolom. Iterasi dilakukan 

dengan mengurutkan nilai bobot terbesar hingga terkecil secara bergantian baris 

dan kolom. Algoritma lengkap ROC adalah sebagai berikut : 

Langkah 1. Untuk baris m = 1, 2, 3, …, M; hitung bobot ekuivalen cm melalui 

matriks bilangan biner mesin dan komponen. Rumus untuk menghitung boot 

ekuivalen sebagai berikut: 

    ∑     
 
   

     (apm = 0 atau 1) ……………………………………..………..(2.3) 

Urutkan nilai bobot ekuivalen dari terbesar hingga terkecil, sehingga susunan 

baris berubah pula sesuai dengan pengurutan bobot ekuivalen. 

Langkah 2. Untuk kolom p = 1, 2, 3,…, P; hitunglah bobot ekuivalen cm melalui 

matriks bilangan biner mesin dan komponen. Rumus untuk menghitung bobot 

ekuivalen sebagai berikut : 

    ∑      
   

     (apm = 0 atau 1) ……………………………………………..(2.4) 

Langkah 3. Apabila matriks mesin komponen hasil proses iterasi tidak 

mengalami perubahan lagi, maka proses iterasi berhenti. 

Contoh 2 

Gunakan matriks mesin dan komponen pada contoh-contoh sebelumnya dengan 

menerapkan ROC. 

Penyelesaian: 

Perhatikan langkah-langkah penyelesaian berdasarkan algoritma ROC diatas. 

Perhatikan bahwa proses iterasi awal bisa dimulai berdasarkan baris atau kolom. 

Langkah 1. Hitunglah bobot ekuivalen setiap baris dan tentukan rankingnya. 

Tabel 3. 1 Proses iterasi-1 

  
2

6
 2

5
 2

4
 2

3
 2

2
 2

1
 2

0
 Bobot Urutan 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7     

M1 1   1   1 1 1 87 2 

M2   1   1 1     45 4 

M3 1   1     1   82 3 

M4 1 1     1     100 1 

M5     1 1   1 1 27 5 

Sumber: Tata Letak Pabrik, Hadiguna Dan Setiawan, 2008 
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Langkah 2. Berdasarkan ranking iterasi-1, ubah susunan baris dan lakukan 

iterasi-2 dengan cara menghitung bobot ekuivalen setiap kolom. 

Tabel 3. 2 Proses iterasi-2 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

2
4
 M1 1 1     1     

2
3
 M2 1   1   1 1 1 

2
2
 M3 1   1     1   

2
1
 M4   1   1 1   1 

2
0
 M5     1 1   1 1 

Bobot 28 18 13 3 26 13 11 

Urutan 1 3 4 7 2 5 6 

sumber: tata letak pabrik, Hadiguna dan Setiawan, 2008 

 

Langkah 3. Lanjutkan  iterasi hingga tidak terjadi lagi perubahan susunan pada 

baris dan kolom. 

Tabel 3. 3 Proses iterasi-3 

  26 25 24 23 22 21 20 Bobot Urutan 

  P1 P5 P2 P3 P6 P7 P4     

24 M4 1 1 1         112 1 

23 M1 1 1   1 1 1   110 2 

22 M3 1     1 1     76 3 

21 M2   1 1     1 1 51 4 

20 M5       1 1 1 1 15 5 

Bobot 28 26 18 13 13 11 3     

Urutan 1 2 3 4 5 6 7     

sumber: tata letak pabrik, Hadiguna dan Setiawan, 2008 

 

Kita dapat melihat bahwa tabel tidak mengalami perubahan susunan, sehingga 

proses iterasi berhenti. Hasil pengelompokan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3. 4 Hasil pengelompokan 

  P1 P5 P2 P3 P6 P7 P4 

M4 1 1 1         

M1 1 1   1 1 1   

M3 1     1 1     

M2   1 1     1 1 

M5       1 1 1 1 

sumber: tata letak pabrik, Hadiguna dan Setiawan, 2008 

Bila kita perhatikan, maka hasil pengelompokan menunjukkan 2 penyelesaian 

alternatif, yaitu: alternatif-1 dengan formasi (M4,M1,M3)-(P1,P5,P2,P3,P6) dan 
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(M2,M5)-(P7,P4), sedangkan alternatif-2 dengan formasi (M4,M1)-(P1,P5,P2) 

dan (M3)-(P3,P6) dan (M2,M5)-(P7,P4). 

c. Rank Order Clustering 2 (ROC2) 

ROC 2 diperkenalkan pertama kali oleh King dan Nakorchai (1982). Algoritma 

ini dimulai dengan mengidentifikasikan kolom pada sisi sebelah kanan dan pada 

semua baris untuk semua nama part atau mesin yang memiliki nilai 1 pada 

incedence matriks. Perhitungan dengan menggunakan ROC 2 dilakukan melalui 

tahan sebagai berikut: 

1. Baris diurutkan dari p=P (kolom terakhir) menuju angka 1. Tandai baris yang 

memiliki input angka 1, pindahkan baris yang memiliki angka ke 1 kedepan 

baris. Isikan sisanya pada baris berikutnya dan lakukan untuk semua baris. 

2. Kolom diurutkan dari m=M menuju angka 1. Pindahkan kolom yang 

memiliki angka 1 ke depan urutan kolom. Isikan sisanya pada urutan kolom 

berikutnya dan lakukan untuk semua kolom. 

3. Setelah kedua tahap diatas selesai, maka proses perhitungan dengan 

menggunakan ROC 2 telah selesai. 

d. Direct Clustering Algorithm (DCA) 

DCA merupakan teknik pengelompokan yang bekerja mirip dengan ROC. Teknik 

pengelompokan demikian secara simultan menghasilkan kelompok mesin dan 

komponen serta menggunakan masukan berupa bilangan biner. Perbedaan antara 

DCA dengan ROC adalah penyortiran dilakukan secara langsung tanpa bobot, 

tetapi hanya menggunakan aturan left-most positive cell. Langkah-langkah dalam 

DCA secara terperinci sebagai berikut: 

Langkah 1. Jumlahkan elemen setiap baris dan kolom. Lakukan pengaturan 

berasarkan prinsip menarik elemen biner 1 ke kiri, sehingga nantinya membentuk 

kumpulan elemen biner 1 yang minimum elemen biner 0. 
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Langkah 2. Tarik elemen-elemen yang bernilai biner 1 ke atas agar elemen biner 

1 sebanyak mungkin terkumpul. Atur berdasarkan jumlah nilai terbesar hingga 

terkecil. 

Langkah 3. Apabila hasil pengelompokan tidak berbeda, maka iterasi berhenti. 

Contoh 3 

Gunakan soal pada contoh sebelumnya dan selesaikan menggunakan DCA. 

Langkah 1. Proses penghitungan elemen setiap setiap baris dan kolom. 

Tabel 3. 5 Proses iterasi-1 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7   

M1 1   1   1 1 1 5 

M2   1   1 1     4 

M3 1   1     1   3 

M4 1 1   1 1     3 

M5     1     1 1 4 

  3 2 3 2 3 3 3   

Sumber: Tata Letak Pabrik, Hadiguna Dan Setiawan, 2008 
 

Langkah 2. Proses pengaturan elemen-elemen biner 1 berdasarkan nilai terbesar 

hingga terkecil. 

Tabel 3. 6 Proses Iterasi-2 

  P1 P3 P5 P6 P7 P2 P4   

M5   1   1 1   1 4 

M4 1   1     1   3 

M3 1 1   1       3 

M2     1   1 1 1 4 

M1 1 1 1 1 1     5 

  3 3 3 3 3 2 2   

Sumber: Tata Letak Pabrik, Hadiguna Dan Setiawan, 2008 
 

Langkah 3. Proses iterasi lanjutan untuk mendapatkan formasi yang lebih baik. 

Tabel 3. 7 Proses Iterasi-3 

  P1 P3 P5 P6 P7 P2 P4 

M4 1   1     1   

M3 1 1   1       

M1 1 1 1 1 1     

M5   1   1 1   1 

M2     1   1 1 1 

Sumber: Tata Letak Pabrik, Hadiguna Dan Setiawan, 2008 
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Berdasarkan hasil iterasi-3, kita memperoleh formasi yang lebih baik dan tidak 

ada lagi formasi lain, sehingga formasi demikian merupakan hasil 

pengelompokan. Kelompok-1 terdiri atas (M4,M3,M1);(P1,P2,P3,P5,P6) dan 

(M5,M2);(P7,P4). Tabel berikut menjelaskan formasinya: 

Tabel 3. 8 Hasil Pengelompokan 

  P1 P2 P3 P5 P6 P7 P4 

M4 1 1   1       

M3 1   1   1     

M1 1   1 1 1 1   

M5     1   1 1 1 

M2   1   1   1 1 

sumber: tata letak pabrik, Hadiguna dan Setiawan, 2008 

 

2.8 Grouping efficiency (η) 

Untuk melakukan pemilihan alternatif dari pembentukan sel manufaktur terbaik 

dari metode yang telah dilakukan sebelumnya diperlukan suatu pengukuran 

Grouping efficiency (η) yang digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan 

(utilization) dari mesin dalam sel dan pergerakan antar sel (inter-cell movement). 

Oleh karena itu, grouping efficiency diusulkan sebagai rata-rata pembobotan dari 

dua efisiensi η1 dan η2. Adapun formula untuk mengukur besarnya Grouping 

efficiency adalah sebagai berikut (sodikin. et al. 2008): 

   
   

     
    

      

        
               = w η1 + (1- w) η2 .............. (2.5) 

Keterangan: 

η1 = rasio jumlah masukan nilai 1 dalam blok terhadap jumlah total elemen dalam   

        blok (baik 0 maupun 1) 

η2 = rasio jumlah masukan nilai 0 di luar blok terhadap jumlah total elemen di  

        luar blok (baik 0 maupun 1). 

M = jumlah mesin 

P = jumlah part 

w = faktor pembobot (angka 0.5) 

o = seluruh angka 1 yang ada pada matrik 

e  = jumlah angka 1 di luar sel yang tidak berkelompok 

v = jumlah angka 0 dalam sel 
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2.9 Ongkos Material Handling 

Material handling (MH) berfungsi dalam pemindahan material yang tepat ke 

tempat yang tepat, pada saat yang tepat, dalam jumlah yang tepat, secara 

berurutan dan pada posisi atau kondisi yang tepat untuk meminimasi ongkos 

produksi. Tujuannya adalah untuk mempermudah transportasi dan mempercepat 

proses produksi. Istilah material handling sebenarnya kurang tepat kalau 

diterjemahkan sekedar memindahkan material. Berdasarkan perumusan yang 

dibuat oleh American Material Handling Society (AMHS), pengertian 

mengenai material handling dinyatakan sebagai seni dan ilmu yang meliputi 

penanganan (handling), pemindahan (moving), pembungkusan atau pengepakan 

(packaging), penyimpanan (storing) sekaligus pengendalian atau pengawasan 

(controlling) dari bahan atau material dengan segala bentuknya (James Apple, 

1990). 

Tujuan utama dari perencanaan material handling adalah untuk mengurangi 

ongkos produksi. Selain itu, material handling sangat berpengaruh terhadap 

operasi dan perancangan fasilitas yang diimplementasikan. Beberapa tujuan dari 

sistem material handling antara lain (Sritomo, 2000): 

1.   Menjaga atau mengembangkan kualitas produk, mengurangi kerusakan dan 

memberikan perlindungan terhadap material. 

2.   Meningkatkan keamanan dan mengembangkan kondisi kerja. 

3.   Meningkatkan produktivitas. 

4.    Meningkatkan tingkat penggunaan fasilitas. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi perhitungan ongkos material handling 

adalah sebagai berikut: 

 Alat yang digunakan 

Dalam menentukan alat angkut perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1 Berat material disesuaikan dengan daya angkut maksimal alat 

tersebut. 

2 Bentuk dan jenis material serta ukuran luasnya disesuaikan dengan 

daya tampung alat angkut. 
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Setelah ditentukan alat angkut yang akan digunakan, maka selanjutnya dapat 

ditentukan ongkos alat angkut berdasarkan jarak tempuh (meter gerakan). 

 Jarak pengangkutan 

 Cara pengangkutan 

Berdasarkan hasil perhitungan terdahulu (OPC, routing sheet, dan MPPC), maka 

dapat ditentukan cara pengangkutan yang akan dilakukan. Pada dasarnya setelah 

ditentukan alat angkut serta jarak untuk setiap pengangkutan, maka OMH dapat 

diketahui, dimana: 

Total OMH = (ongkos alat angkut/meter gerakan) x (jarak tempuh  pengangkutan) 

Tabel 2. 1 Format Perhitungan Ongkos Material Handling 

 Dari Ke
Nama 

Produk
Produk/jam

Berat Bentuk 

(kg)
Berat Total

Alat 

Angkut
OMH (Rp)

Jarak 

(m)
Total (Rp)


