
 
 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Perancangan Tata Letak Fasilitas Pabrik 

Tata letak fasilitas pabrik merupakan satu susunan fisik (perlengkapan, 

bagunan, tata dan sarana lain) untuk mengoptimumkan hubungan antara petugas 

pelaksana, aliran barang, aliran informasi dan tata cara yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan usaha secara sangkil, ekonomis dan aman (Apple, 1990). tata 

letak fasilitas (Facilities layout) adalah tata cara pengaturan fasilitas-fasilitas 

pabrik guna menunjang kelancaran proses produksi. (Wignjosoebroto, 2009). 

Harus diketahui bahwa aliran barang dan aktifitas produksi biasanya 

merupakan tulang punggung fasilitas produksi, dan harus dirancang dengan 

cermat serta tidak boleh dibiarkan tumbuh atau berkembang menjadi satu pola lalu 

lintas yang membingungkan bagai benang kusut. Jika sebuah tata letak berfungsi 

untuk menggambarkan sebuah susunan yang ekonomis dari tempat-tempat kerja 

yang berkaitan, dimana barang-barang dapat diproduksi secara ekonomis, maka 

semestinya dirancang dengan memahami tujuan tata letak (Apple, 1990).   

Dalam merancang tata letak fasilitas manufaktur atau tata letak pabrik, 

unsur-unsur fisik yang perlu diperhatikan adalah mesin, peralatan, operator, dan 

material. Umumnya fungsi tujuannya adalah total biaya perpindahaan yang 

minimum. Hal demikian dicapai melalui pengaturan mesin-mesin dan peralatan 

sedemikian rupa sehingga jaraknya tidak jauh tanpa melanggar kaidah-kaidah 

ergonomis. Perancangan tata letak fasilitas manufaktur cukup kompleks, sehingga 

membutuhkan pendekatan multidisiplin (Hadiguna, 2008). 

 

2.2 Prosedur Tata Letak Pabrik 

Secara singkat langkah-langkah yang diperlukan dalam perencanaan tata 

letak pabrik diawali dengan melakukan analisa produk untuk mengetahui jenis 

dan jumlah produk yang harus dibuat. Langkah kedua yaitu melakukan analisa 

proses adalah langkah untuk mengetahui macam dan urutan proses pengerjaan 

produk atau komponen yang telah ditetapkan untuk dibuat. Selanjutnya 
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menganalisa rute produksi. Langkah keempat menguraikan tahapan pengerjaan 

suatu benda dari fase analisa sampai ke fase akhir operasi dapat diperjelas dengan 

menggunakan peta proses (Setiawan 2010 dikutip oleh Kirono, 2012).  

Selanjutnya membuat peta proses operasi yang digunakan untuk 

mengetahui data kebutuhan bahan baku dengan memperhitungkan efisiensi pada 

setiap elemen operasi kerja, mengetahui pola tata letak fasilitas kerja dan aliran 

pemidahan material, serta mengetahui alternatif-aternatif perbaikan prosedur dan 

cara kerja yang sedang dipakai. Langkah keenam yaitu pengembangan alternatif 

tata letak berdasarkan mesin-mesin atau fasilitas produksi yang telah dipilih 

macam dan jumlahnya. Langkah yang terakhir yaitu perancangan tata letak mesin 

dalam pabrik. Hasil dari analisis terhadap alternatif tata letak, selanjutnya akan 

dipakai sebagai dasar pengaturan fasilitas fisik dari pabrik yang terlibat dalam 

proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung (Setiawan, 2010 

dikutip oleh Kirono, 2012). 

Dalam membuat sebuat tata letak pabrik, ada langah-langkah yang 

berurutan sebagai prosedur tata letak parik. Berikut adalah uraian beerapa 

prosedur yang dikembangkan oleh Apple, Redd, Muther dan algoritmik. Apple 

telah mengusulkan langkah-langkah yang cukup rinci dalam membuat tata letak 

pabrik sebagai berikut (Apple, 1990): 

1. Mengumpulkan data dasr 

2. Menganalisis data dasar  

3. Merancang proses yang produktif 

4. Merencanakan bentuk aliran bahan 

5. Mempertimbangkan aliran rencana pemindahan bahan secara umum  

6. Menghitung kebutuhan mesin dan peralatan 

7. Merencanakan stasiun kerja mandiri 

8. Memilih peralatan pemindahan bahan yang spesifik  

9. Mengordinasikan kelompok-kelompok operasi yang terkait 

10. Merancang interrelationship aktivitas 

11. Menentukan kebutuhan penyimpanan 

12. Merencanakan aktivitas pelayanan dan tambahan 
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13. Menentukan kebutuhan ruang 

14. Menglokasikan akivitas-aktivitas pada ruang yang telah di rencanakan 

15. Mempertimbangkan tipe-tipe bangunan 

16. Mengontruksi tata letak induk 

17. Mengevaluasi, menyesuaikan dan memeriksa tata letak  

 

2.3 Jenis-jenis Persoalan Tata Letak 

Meskipun pembicaraan sampai saat ini memberikan gambaran bahwa 

semua rancangan fasilitas atau proyek tata letak dilakukan untuk fasilitas baru 

tidaklah seluruhnya demikian. Sering kali masalah yang dihadapi melibatkan 

penata letakkan ulang dari satu proses yang telah ada atau perubahan beberapa 

bagian dari susunan peralatan tertentu. Adapun jenis-jenis persoalan tata letak 

tersebut adalah (Apple, 1990): 

1.   Perubahan rancangan 

2.   Perluasan departemen 

3.   Pengurangan departemen 

4.   Penambahan produk baru 

5.   Memindahkan satu departemen 

6.   Peremajaan peralatan yang rusak 

7.   Perubahan metode produksi 

8.   Penurunan biaya  

9.   Perencanaan fasilitas baru 

 

2.4 Tujuan Perencanaan Tata Letak Fasilitas Pabrik 

Dalam perspektif teknik industri, perancangan fasilitas merupakan usaha 

terus menerus meningkatkan produktivitas. Untuk mewujudkannya, perancangan 

fasilitas harus memenuhi tujuan-tujuan berikut (Hadiguna, 2008): 

1. Memudahkan proses manufaktur: Cara mencapainya dengan menyusun 

mesin, peralatan, dan tempat kerja sedemikian rupa sehingga barang dapat 

bergerak dengan lancar sepanjang lintasan. 

2. Meminimumkan pemindahan bahan: Sebenarnya, pemindahan bahan tidak 

memberikan nilai tambah, namun tidak dihindari karena pertimbangan teknis 
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dan investasi. Namun demikian, hal demikian dapat dilakukan dengan cara 

mengoptimalkan elemen-elemen pekerjaan setiap proses. 

3. Menjaga fleksibilitas: Hal ini terkait dengan kondisi lingkungan bisnis yang 

banyak menuntut dan harus dipenuhi agar perusahaan mampu bertahan. 

4. Memelihara perputaran persediaan work-in-process (WIP): Persediaan 

merupakan biaya, sehingga perlu diminimumkan. Untuk mewujudkannya, 

fasilitas perlu dirancang berdasarkan prinsip keseimbangan. 

5. Menurunkan biaya modal investasi: Hal ini terkait dengan pengadaan mesin 

dan peralatan untuk mendukung kegiatan proses. 

6. Menghemat pemakaian ruang:  Hal ini terkait dengan ketersediaan luas lahan. 

Upaya untuk mencapainya dilakukan dengan cara meminimumkan jarak antar 

mesin atau peralatan. 

7. Meningkatkan utilisasi pekerja: Pada tipe semi otomatis atau manual 

keseluruhan, tata cara kerja dengan ekonomi gerakan perlu dirancang. Tujuan 

akhirnya adalah meningkatkan kapasitas para pekerja melalui peningkatan 

produktivitas kerja. 

8. Memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja: Tata cara kerja yang 

dirancang harus memberikan jaminan pekerja dapat terhindar dari kecelakaan 

kerja dan penyakit akibat kerja. Hala ini berguna untuk menjaga pencapaian 

target-target produksi. 

Sedangkan menurut Wignjosoebroto (2009) Perencanaan tata letak pabrik 

yang baik akan dapat memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut:  

a. Menaikkan output produksi  

Tata letak yang baik akan memberikan output yang lebih besar dengan biaya 

yang sama atau bahkan lebih kecil.  

b. Mengurangi waktu tunggu  

Urutan proses yang terjadi di lantai produksi yaitu perpindahan material dari 

mesin yang satu ke mesin yang lain. Mesin 1 membutuhkan waktu produksi 

yang lebih lama dibandingkan mesin 2, Sehingga terjadi proses menunggu 

sebelum proses di mesin 2 dapat dilakukan yang dinamakan delay. Delay yang 
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terjadi dapat dikurangi dengan cara mendekatkan jarak mesin 1 ke mesin 2 

sehingga delay dapat dikurangi dengan adanya perpindahan material.  

c. Mengurangi proses material handling  

Proses desain layout yang baik harus direncanakan sehingga sedapat mungkin 

mengurangi material handling yang bersifat mekanis dan lagi seluruh gerakan 

harus diupayakan menuju daerah shipping.  

d. Penghematan penggunaan area untuk produksi, gudang, dan service  

Jalan lintas, material yang menumpuk, jarak antar mesin-mesin yang 

berlebihan menambah area yang dibutuhkan untuk pabrik. Perencanaan tata 

letak yang optimal dapat mengatasi segala masalah pemborosan pemakaian 

ruangan.  

e. Mengurangi inventory in-process  

Sistem produksi pada dasarnya menghendaki agar bahan baku secepat 

mungkin berpindah dari satu operasi ke operasi berikutnya dan berusaha untuk 

mengurangi menumpuknya bahan baku atau material. Masalah ini dapat 

diatasi dengan mengurangi waktu tunggu atau delay yang terjadi di dalam satu 

siklus pembuatan produk yang dapat minimalisir dengan mengurangi delay 

yang terjadi.  

f. Proses manufacturing yang lebih singkat  

Dengan memperpendek jarak antara operasi satu dengan opeasi berikutnya 

dan mengurangi bahan yang menunggu serta storage yang tidak diper-lukan. 

Waktu yang diperlukan dari bahan baku un-tuk berpindah dari satu tempat ke 

tempat lainnya dalam pabrik dapat diperpendek sehingga secara total waktu 

produksi akan dapat pula dipersingkat.  

g. Mengurangi faktor yang bisa merugikan dan mempengaruhi kualitas dari 

bahan baku ataupun produk jadi  

Tata letak pabrik yang direncanakan dengan baik dapat mengurangi 

kerusakan-kerusakan yang dapat terjadi pada bahan baku atau produk jadi. 

Penyebab kerusakan itu antara lain getaran-getaran, debu, panas, dan lain-lain.  

h. Mengurangi kemacetan dan kesimpangsiuran  
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Material yang menunggu, gerakan pemindahan yang tidak perlu, serta 

banyaknya perpotongan dari litasan yang ada akan menyebabkan kesim-

pangsiuran yang akhirnya akan membawa ke arah kemacetan. Perencanaan 

tata letak yang baik akan memberikan luasan yang cukup untuk seluruh 

operasi yang diperlukan dan proses bisa berlangsung mudah dan sederhana. 

 

2.5 Ciri-ciri Tata Letak Yang Baik 

Dalam merancang tata letak diperlukan kriteria-kriteria yang dapat 

dijadikan standar dalam menilai suatu tata letak (Apple, 1990). Kriteria tata letak 

yang baik dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Kriteria  Tata Letak yang Baik 

No Kritertia Tata Letak yang Baik 

1 Keterkaitan kegiatan yang terencana 

2 Pola aliran barang terencana 

3 Aliran yang lurus 

4 Gang yang lurus 

5 Pemindahan antar operasi minimum 

6 Metode perpindahan bahan terencana 

7 Jarak perpindahan minimum 

8 Pemakainan seluruh lantai pabrik maksimum 

9 Penyediaan ruang yang cukup antar peralatan 

10 Bagunan didirikan disekeliling tata letak 

11 Bahan diantar kepekerja dan diambil dari tempat kerja 

12 Alat pemindahan mekanis dipasang pada tempat yang sesuai 

13 
Pengendalian kebisingan, kotoran, debu, asap, kelembaban yang 

cukup 

(Sumber: Apple, 1990). 
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2.6 Tipe-tipe Tata Letak 

 Tata letak fasilitas produksi dapat disusun berdasarkan beberapa alternatif 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. Tata letak fasilitas produksi 

tersebut dapat dibedakan menjadi: Tata letak berdasarkan aliran produksi (product 

lay out), tata letak fasilitas berdasarkan lokasi material tetap (fixed position 

layout), tata letak fasilitas berdasarkan kelompok produk, tata letak fasilitas 

berdasarkan proses (process layout) (Wignjosoebroto, 2009). 

 

2.6.1 Tata Letak Berdasarkan Aliran Produksi (Product Layout) 

Jika suatu pabrik secara khusus memproduksi suatu macam produk atau 

kelompok produk dalam jumlah/volume besar dan waktu produksi yang lama , 

maka segala fasilitas-fasilitas produksi dari pabrik tersebut haruslah diatur 

sedemikan rupa sehingga proses produksi dapat berlangsung seefisien mungkin. 

Dengan Lay Out berdasarkan aliran produksi, maka mesin dan fasilitas produksi 

lainnya akan diatur menurut prinsip ”mesin setelah mesin” tidak peduli macam 

mesin yang dipergunakan. Dengan memakai tata letak tipe aliran produksi ini 

segala fasilitas-fasilitas untuk proses manufaktur atau juga perakita akan 

diletakkan berdasarkan garis aliran dari proses produksi tersebut. Tata letak 

berdasarkan aliran produksi ini merupakan tipe tata letak yang paling popular 

untuk pabrik yang bekerja/produksi secara masal (Mass Production). 

 
Gambar 2.1 Product Lay Out 

(Sumber : Wignjosoebroto, 1996 dikutip oleh Ikhsan, 2012) 
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2.6.2 Tata Letak Fasilitas Berdasarkan Lokasi Material Tetap (Fixed Position 

Layout) 

Pada proses perakitan maka layout tipe ini sering dijumpai karena disini 

alat-alat dan peralatan kerja lainnya akan mudah untuk dipindahkan. Adapun 

skema dari tipe fixed position layout adalah: 

 
Gambar 2.2 Fixed Position Lay Out 

(Sumber: Wignjosoebroto, 1996 dikutip oleh Ikhsan, 2012) 

 

Keuntungan dari Tata letak Posisi Tetap: 

1. Karena yang bergerak pindah adalah fasilitas-fasilitas produksi, maka 

perpindahan material bisa dikurangi. 

2. Bilamana pendekatan kelompok kerja digunakan dalam kegiatan produksi, 

maka operasi dan tanggung jawab kerja bisa tercapai. 

3. Fleksibilitas kerja sangat tinggi, karena fasilitas-fasilitas produksi dapat 

diakomodasikan untuk mengatisipasi perubahan-perubahan dalam rancangan 

produk 

Kerugian dari Tata Letak Posisi Tetap: 

1. Adanya peningkatan frekwensi pemindahan fasilitas produksi atau operator 

pada saat operasi kerja berlangsung. 

2. Memerlukan operator dengan keahlian yang tinggi disamping aktivitas 

supervisi yang lebih umum dan intensif. 

3. Memerlukan pengawasan dan koordinasi kerja yang ketat khususnya dalam 

penjadwalan produksi. 
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2.6.3 Tata Letak Fasilitas Berdasarkan Kelompok Produk 

Tata letak tipe ini berdasarkan pada pengelompokan produk atau 

komponen yang akan dibuat. Produk-produk yang tidak identik dikelompok-

kelompok berdasarkan langkah-langkah pemprosesan, bentuk, mesin atau 

peralatan yang dipakai dan sebagainya. Disini produk akhir seperti halnya pada 

tipe tata letak produk. Pada tipe kelompok produk, mesin-mesin atau fasilitas 

produksi nantinya juga akan dikelompokkan dan ditempatkan dalam kelompok 

produk akan memiliki urutan proses yang sama , maka akan menghasilkan tingkat 

efisiensi yang tinggi dalam proses manufaktur. Efisiensi tinggi tersebut akan 

dicapai sebagai konsekuensi pengaturan fasilitas produksi secara kelompok atau 

sel yang menjamin kelancaran aliran kerja.  

 
Gambar 2.3 Group Technology Lay Out 

(Sumber: Wignjosoebroto, 2009) 

 

2.6.4 Tata Letak Fasilitas Berdasarkan proses (Process Layout) 

Tata letak berdasarkan proses adalah metode pengaturan dan penempatan 

dari segala mesin serta peralatan produksi yang memiliki tipe/jenis sama kedalam 

satu departemen. Sebagai contoh dalam suatu industri manufaktur mesin frais 

diletakkan didalam lokasi yang sama yaitu departemen bubut, proses pengelasan 

dilaksanakan didalam departemen pengelasan, dan lain-lain. 
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Gambar 2. 4. Proses Lay Out 

(Sumber : Sritomo Wignjosoebroto, 2009) 

 

2.7 Gudang 

 Gudang merupakan tempat untuk menyimpan barang yang akan 

digunakan, sampai barang tersebut diminta sesuai jadwal produksi. Biasanya pada 

kebanyakan perusahaan gudang diletakan didalam ruangan. Keadaan beberapa 

barang dapat saja menuntut penyimpanan di luar ruang dan menghemat biaya 

penyimpanan karena tidak memerlukan biaya bangunan. Fungsi penyimpanan ini 

sering disebut ruang persediaan, ruang bahan baku atau nama khusus tempat, 

tergantung pada jenis barang yang disimpan (Apple, 1990).  

 Dalam perdagangan gudang digunakan untuk pelayanan beberapa 

konsumen yang berbeda-beda dan secara umum mempunyai tenaga kerja yang 

cukup serta perlengkapan. Kmudian dengan jarak penyimpanan untuk tujuan 

kepuasan konsumen. Keuntungan yang diperoleh dari komersial gudang adalah 

flexibility. Sistem pergudangan terkesan sebagai sistem yang sederhana karena 

operasi penyimpanan hanya didominasi kegiatan utamanya yaitu penyimpanan 

barang. Oleh karena itu kita perlu memamahami bahwa elemen-elemen 

penyimpanan merupakan salah satu proses dari dalam dan luar gudang (Hadiguna, 

2008). 
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2.7.1 Fungsi Gudang 

 Gudang sebagai tempat penyimpanan produk untuk memenuhi permintaan 

pelanggan secara cepat mempunyai beberapa fungsi di antara penerimaan dan 

pengiriman produk. Fungsi-fungsi pokok gudang sebagai berikut (Hadiguna, 

2008): 

1. Receiving (penerimaan) dan Shipping (Pengiriman) 

2. Identifving dan sorting (pengidentifiasian dan penyaringan) 

3. Dispathing ke penyimpanan 

4. Storing (Penyimpanan) 

5. Assembling the order (perakitan pesanan) 

6. Pukaging (pengepakan) 

7. Dispatchingthe shipment 

8. Maintaning record (perawatan produk)  

 

2.7.2 Perencanaan Gudang 

 Setelah mengenali beberapa jenis masalah penyimpanan yang potensial 

dalam perusahaan, kemudian perlu dipertimbangkan prosedur perancangan 

ruangan yang dibutuhkan. Dalam hal ini semua gudang akan dikelompokan 

sebagai gudang saja karena pengumpulan data, analisis dan proses sama untuk 

semua kategori (Apple, 1990). 

 Tujuan umum dari metode penyimpanan barang adalah sebagai berikut 

(Apple, 1990):  

1. Penggunaan volume bangunan yang maksimum 

2. Penggunaan waktu, buruh dan perlengapan yang sangkil 

3. Kemudahan pencapaian bahan 

4. Pengangkutan barang yang cepat dan mudah 

5. Identifikasi barang yang baik 

6. Pemeliharaan barang yang maksimum 

7. Penampilan yang rapi dan tersusun 
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2.7.3 Gudang Produk Jadi 

 Gudang produk jadi berhubungan dengan penyimpanan yang rapi dan 

pengeluaran produk jadi. Gudang ini bertanggung jawab atas (Apple, 1990): 

1. Penerimaan produk jadi dari produksi 

2. Menyimpan barang dengan aman adan rapi 

3. Pengambilan pesanan untuk pengiriman 

4. Pengepakan untuk pengiriman 

5. Menyimpan cacatan yang tepat  

Umumnya gudang produk jadi tidak melibatkan jenis barang sebanyak 

gudang bahan baku atau komponen karna beberapa kompoen telah dirakit menjadi 

produk jadi. Lagipula produk jadi telah dikemas kedalam satuan-satuan untuk 

memudahkan pengangkutan dan penyimpanan misalnya karton, kota dan surat. 

Titik awal analisis gudang produk jadi ialah karakteristik fisik barang yang akan 

disimpan.setiap barang harus diketahui dan kenyataan-kenyataan tertentu 

mengenai barang serta kegiatannya harus ditentukan (Apple, 1990). 

 

2.8 Peta Proses Operasi (OPC) 

 Peta  Proses  Operasi  adalah  peta  kerja  yang  mencoba   

menggambarkan urutan  kerja dengan  jalan  membagi  pekerjaan tersebut  

kedalam  elemen-elemen operasi secara detail.  Di sini tahapan  proses operasi 

kerja harus  diuraikan secara logis   dan    sistematis.   Dengan    demikian   

keseluruhan   operasi    kerja   dapat digambarkan  dari  awal  (raw  material)  

sampai  menjadi  produk  akhir  (finished goods  product)  sehingga   analisa  

perbaikan  dari   masing-masing  operasi  kerja individual maupun urut-urutannya 

secara keseluruhan akan dapat dilakukan (Apple, 1990). 

Rekayasawan tata letak yang berpengalaman mengetahui bahwa 

kebanyakan persoalan aliran barang sesuai dengan salah satu dari sejumlah kecil 

pola aliran barang umum. Langkah awal dalam merancang faslitas manufaktur 

adalah menentukan pola aliran secara umum. Pola aliran ini menggambarkan 

material masuk sampai pada produk jadi. Beberapa pola aliran umum serta fungsi 

dan kegunaannya adalah (Apple,1990): 
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1. Garis Lurus 

Pola aliran berdasarkan garis lurus atau Straight line umum dipakai bila 

proses produksi berlangsung singkat, relatif sederhana dan umum terdiri dari 

beberapa komponen-komponen atau beberapa macam production equipment. Pola 

aliran bahan berdasarkan garis lurus ini akan memberikan: 

a. Jarak yang terpendek antara dua titik. 

b. Proses atau aktivitas produksi berlangsung sepanjang garis lurus. 

c. Jarak perpindahan bahan (handling distance) secara total akan kecil karena 

jarak antara masing-masing mesin adalah yang sependek-pendeknya. 

 

2. Serpentine atau zig-zag (S-Shaped) 

Pola aliran berdasarkan garis-garis patah ini sangat baik diterapkan bilamana 

aliran proses produksi lebih panjang dibandingkan dengan luas area yang tersedia. 

Untuk itu aliran bahan akan dibelokan untuk menambah panjangnya garis 

aliranyang ada dan secara ekonomis hal ini dapat mengatasi segala keterbatasan 

dari area, dan ukuran dari bangunan pabrik yang ada. 

 

3. Bentuk U 

Dapat diterapkan jika diharapkan produk jadinya mengakhiri proses pada 

tempat yang relatif sama dengan awal proses. Karena keadaan fasilitas 

transportasi (luar pabrik), pemakaian mesin bersama dan sebagainya. 

 

4. Circular 

Pola aliran berdasarkan bentuk lingkaran (circular) sangat baik dipergunakan 

bilamana dikehendaki untuk mengembalikan material atau produk pada titik awal 

aliran produksi berlangsung.Aliran ini juga baik dipakai apabila departemen 

penerimaan material atau produk jadi direncanakan untuk berada pada lokasi yang 

sama dalam pabrik yang bersangkutan. 
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5. Bersudut Ganjil 

Pola aliran berdasarkan bersudut ganjil ini tidaklah begitu dikenal 

dibandingkan dengan pola-pola aliran yang lain. Pada dasarnya pola ini sangat 

umum dan baik digunakan untuk kondisi-kondisi seperti: 

a. Bilamana tujuan utamanya adalah untuk memperoleh garis aliran yang 

produk diantara suatu kelompok kerja dari area yang saling berkaitan. 

b. Bilamana proses handling dilaksanakan secara mekanis. 

c. Bilamana keterbatasan ruangan menyebabkan pola aliran yang lain 

terpaksa tidak dapat diterapkan. 

 

 
Gambar 2.9 Pola Aliran Material handling 

 (Pradana, 2014). 

 

2.9 Metode Systematic Layout Planning (SLP)  

 SLP adalah teknik yang digunakan untuk pengembangan tata letak dan 

aliran material Perbaikan  Ini memberikan langkah-demi-langkah pedoman untuk 

desain pabrik dari data input ke evaluasi tata letak. Kelemahan dari SLP adalah 

bahwa memerlukan penelitian awal menyeluruh pada arus yang ada,  prosedur dan 

kegiatan fasilitas Menurut Tortorella dan Fogliatto (2008). SLP memiliki tiga 

langkah makro yaitu analisis, penelitian dan seleksi. SLP sering dimodifikasi 

sesuai dengan kebutuhan dari system (Naqvi, 2016). 

Tahapan yang digunakan untuk perancangan tata letak pabrik sesuai 

dengan pendekatan system Layout Planning (SLP) menurut Purnomo (2004) 

terdiri sari tiga tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan analisis, mulai dari 

analisa material, analisis aktivitas diagram hubungan aktivitas dan pertimbangan 
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keperluan ruangan. Tahap kedua adalah tahap Penelitian, mulai dari perencanan 

diagram hubungan ruangan sampai dengan perancangan alternatif tata letak. 

Sedangkan yang ke tiga adalah merancang tata letak (Purnomo, 2004).  

Produk, Routing dan pelayanan pendukukung

Aliran Bahan Aliran From-to Keterkaitan Aktivitas

Kebutuhan Ruang Diagram Keterkaitan Ketersediaan Ruang

Kebijakan Faktor Eksternal

Faktor Teknologi Rencana Tentatif Faktor Keselamatan

Evaluasi Rencana

Seleksi Rencana
 

Gambar 2.10 Diagram Prosedur SLP 

(Sumber: Hadiguna, 2008) 

 

2.9.1 Activity Relationship Chart (ARC) 

 Activity Relationship Chart atau biasa juga disebut Peta Hubungan 

Aktivitas adalah suatu cara atau teknik ideal untuk merencanakan keterkaitan 

antar kegiatan yang saling berkaitan. Peta ini berguna dalam (Apple, 1990): 

1. Penyusunan urutan pendahuluan bagi dari satu dari-ke. 

2. Lokasi nisbi dari pusat kerja atau departemen dalam satu kantor. 

3. Lokasi kegiatan dalam satu usaha pelayanan. 

4. Lokasi satu pusat kerja dalam operasi perawatan atau perbaikan. 

5. Lokasi nisbi dari daerah pelayanan dalam satu fasilitas produksi. 

6. Menunjukan hubungan satu kegiatan dengan yang lainnya serta alasannya. 

7. Menunjukan satu landasan bagi penyusunan daerah selanjutnya. 

 Peta keterkaitan kegiatan serupa dengan peta dari ke namun hanya satu 

perangkat lokasi saja yang ditunjukannya. Kenyataannnya peta ini serupa dengan 

jarak sebuah peta perjalanan, jaraknya digantikan dengan huruf sandi. Sandi 

keterkaitan menunjukan keterkaitan satu kegiatan dengan yang lainnya dan 
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seberapa penting kedekatan hubungan yang ada. Huruf A, E, I, O, U dan X 

diletakan pada bagian atas kotak, terkadang digunakan juga warna untuk 

menunjukan derajat kedekatan ini. Angka sandi dimasukan dikotak bawah 

menunjukan alasan yang mendukung setiap kedekatan hubungan (Apple, 1990).  

 
Gambar 2.11 Peta Hubungan Aktivitas (Activity Relationship Chart) 

(Sumber: Pradana, 2014) 

 

Tabel 2.2 Standar Penggambaran Derajat Hubungan Aktivitas  

Derajat 

Kedekatan 
Deskripsi Kode Garis Kode Warna 

Ambang 

Batas 

A Mutlak 4 Merah 2-5 % 

E Sangat penting 3 Orange 3-10 % 

I Penting 2 Hijau 5-15 % 

O Cukup/ biasa 1 Biru 10-25 % 

U Tidak penting 
tidak ada kode 

garis 
Tidak ada kode warna 25-60 % 

X Tidak dikehendaki Bergelombang Coklat Tergantung 

(Sumber: Pradana, 2014). 

 

Tabel 2.3 Kode dan Deskripsi Alasan 

Kode 

Alasan 
Deskripsi Alasan 

1 Penggunaan catatan secara bersamaan 

2 Menggunakan tenaga kerja yang sama 

3 Menggunakan space area yang sama 

4 Derajat kontak personel yang sering dilakukan 

5 Derajat kontak kertas kerja yang sering dilakukan 

(Sumber: Pradana, 2014). 
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Tabel 2.3 Kode dan Deskripsi Alasan (lanjutan) 

Kode 

Alasan 
Deskripsi Alasan 

6 Urutan aliran kerja 

7 Melaksanakan kegiatan kerja yang sama 

8 Menggunakan peralatan kerja yang sama 

9 
Kemungkinan adanya bau yang tidak mengekan, ramai, dan lain-

lain. 

(Sumber: Pradana, 2014). 

 

2.9.2    AAD (Activity Allocation Diagram) 

AAD pada prinsipnya merupakan area template yang disusun berdasarkan 

ARD. AAD merupakan gambaran tata letak akhir, namun setiap pusat kegiatan 

belum berisi fasilitas. AAD akan memperlihatkan formasi akhir tata letak pabrik 

yang akan dibangun. AAD memberikan pula kemungkinan penyesuaian tata letak 

apabila hasil ARD masih kurang tepat. Namun, penyesuaian tidak boleh 

melanggar tingkat hubungan yang telah ditetapkan. Artinya, pusat kegiatan yang 

harus berjauhan tidak dibenarkan menjadi berdekatan atau sebaliknya, yang 

memiliki tingkat hubungan berdekatan tidak dibenarkan menjadi berjauhan. Pada 

AAD, perancang memperoleh pula bentuk umum aliran bahan yang akan berlaku. 

Secara lengkap. Secara lengkap, dapat dilihat pada gambar berikut (Hadiguna, 

2008): 

Kantor

Perakitan

Kantin

Gudang

Produksi Jadi

Pemotongan

Limbah

Pemb.

Listrik

Gudang

Bahan Baku

 
Gambar 2.13 Activity Allocation Diagram (AAD) 

(Sumber: Hadiguna, 2008) 
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2.10 Metode Dedicated Storage 

 menggunakan metode dedicated storage untuk menyusun produk dengan 

menempatkan satu produk pada satu lokasi penyimpanan saja. Penempatan ini 

didasarkan pada perbandingan aktivitas tiap produk dengan kebutuhan ruang yang 

dibutuhkan produk tersebut kemudian didapatkan urutan produk dari yang 

terbesar sampai terkecil. Adapun tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan 

usulan perbaikan tata letak gudang produk jadi yang lebih fleksibel terhadap 

pemindahan material digudang, mendapatkan rancangan tata letak gudang produk 

jadi yang efektif, meminimalkan jarak transportasi pada gudang, menghemat 

pemindahan material dan pengaturan barang dalam gudang produk jadi (Permana, 

2013). 

Menggunakan metode  dedicated storage  yang merupakan metode 

tataletak penyimpanan produk yang berdasar pada aktifitas keluar masuk produk 

di gudang dengan jarak tempuh terpendek terhadap  point  I/O. Penggunaan 

metode ini bertujuan untuk mempermudah kerja operator dalam aktifitas  

penerimaan maupun pengiriman produk karena barang atau produk sudah 

memiliki  slot  yang tetap (fixed location) pada gudang. Selain itu, jarak yang akan 

ditempuh tiap produk sudah dapat dipastikan dan waktu yang diperlukan dalam 

proses penyimpanan serta pengambilan produk akan semakin kecil. Sehingga 

akan diketahui apakah luas gudang yang sudah ada telah mencukupi, kurang, atau  

melebihi kebutuhan (Prasetyaningtyas, 2013). 

 

2.11 Tahapan-tahapan Dedicated Storage 

Semua data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan 

menggunakan metode dedicated storage, dengan tahapan Space Requirment, 

throughput (T), perankingan Produk Berdasarkan Perbandingan throughput dan 

storage,  perhitungan distance traveled antara tiap  slot penyimpanan dengan I/O 

point dan penempatan produk dengan nilai T/S Tertinggi pada slot dengan jarak 

terkecil (Prasetyaningtyas, 2013). 
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2.11.1 Space Requirment    

Space requirment  adalah banyaknya tempat atau area yang ditempati oleh 

satu jenis produk.  Space requirment  dibutuhkan untuk mengetahui kapasitas 

penyimpanan pada  slot  atau area penyimpanan yang tersedia, sehingga akan 

diketahui berapa  slot  yang dibutuhkan untuk menyimpan satu jenis produk yang  

selanjutnya untuk menghitung apakah jumlah  slot yang tersedia di gudang dapat 

mencukupi atau tidak berdasarkan Rumus 2.1 dibawah ini (Prasetyaningtyas, 

2013).   

 

 

2.11.2 Throughput (T)  

Throughput  adalah pengukuran aktivitas atau penyimpanan yang sifatnya 

dinamis, yang menunjukan aliran dalam penyimpanan. Pengukuran aktifitas 

penerimaan dan pengiriman produk dalam gudang digunakan dalam perhitungan 

throughput yang nantinya akan menjadi acuan dalam peletakan produk pada  slot 

yang tersedia digudang. Prioritas peletakan produk terhadap pintu keluar masuk 

didasarkan pada nilai throughput  tertinggi, selanjutnya diikuti nilai throughput  

tertinggi kedua dan seterusnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses 

bongkar muat produk dengan menempatkan produk yang aktifitasnya padat dekat 

dengan  point  I/O sehingga dapat meminimasi jarak  material handling 

berdasarkan Rumus 2.2 dibawah ini (Prasetyaningtyas, 2013). 

 

 

 

 

2.11.3 Perankingan Produk Berdasarkan Perbandingan Throughput dan 

Storage (T/S) 

Proses penempatan produk dengan metode dedicated storage  dilakukan 

dengan perankingan produk berdasarkan perbandingan  throughput  terhadap  

space requirment  (storage). Perankingan dilakukan dengan mengurutkan nilai 

T/S yang terbesar sampai dengan nilai terkecil, dan pada akhirnya akan dapat 
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diketahui prioritas pengurutan produk yang akan disususun berdasarkan Rumus 

2.3 dibawah ini (Prasetyaningtyas, 2013). 

 

 

2.11.4 Perhitungan Jarak Perjalanan Tiap Blok ke I/O point 

Perhitungan jarak perjalanan tiap blok ke I/O point Dilakukan dengan 

menggunakan metode rectilinear distance. dimana jarak diukur sepanjang lintasan 

dengan menggunakan garis tegak satu dengan yang lainnya terhadap titik tengah 

dari masing-masing area penyimpanan. Setelah diperoleh jarak perjalanan tiap  

slot, maka selanjutnya adalah mengurutkan dari mulai jarak terpendek sampai 

dengan yang terjauh dari I/O point. Pengurutan bertujuan agar produk dengan T/S  

terbesar dapat ditempatkan pada slot terdekat I/O point, kemudian dilanjutkan 

dengan produk dengan T/S terbesar kedua ditempatkan pada  slot  selanjutnya dan  

begitupun seterusnya  sampai semua produk tertampung pada slot yang  tersedia 

berdasarkan Rumus 2.4 dibawah ini (Prasetyaningtyas, 2013). 

 

 DIJ =     .........................................(2.4) 

 

2.11.5 Penempatan Produk dengan Nilai T/S Tertinggi pada Slot dengan 

Jarak Terkecil  

Tata letak gudang usulan menggunakan metode dedicated storage, dimana 

proses peletakan dilakukan berdasarkan perankingan  produk terhadap T/S mulai  

dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil ditempatkan pada jarak terpendek 

sampai terjauh dari I/O  point. Aturan ini dilakukan untuk memperbaiki sistem 

pergudangan sehingga operator akan lebih mudah melakukan proses pencarian, 

karena penyimpanan produk pada  slot  hanya untuk produk dalam satu jenis saja. 

Penempatan produk dengan nilai T/S tertinggi pada  slot  dengan jarak terkecil 

berdasarkan Rumus 2.5 dibawah ini (Prasetyaningtyas, 2013). 

 

 

 


