
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan sistem manufaktur berdampak pada persaingan perusahaan 

yang cukup ketat. Hal ini diperlukan strategi dari segala aspek termasuk aspek 

produk, proses dan jadwal. Permasalahan industri tidak hanya menyangkut 

seberapa besar investasi yang harus ditanam, sistem dan prosedur produksi, 

pemasaran hasil produksi dan lain lain, namun menyangkut pula dalam hal 

perencanaan fasilitas. Baik permasalahan lokasi fasilitas maupun menyangkut 

rancangan fasilitas. 

PT. Delapan Naga Mas merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam  

dibidang perbaikan tabung gas LPG 3kg yang beralamat di Jalan Lintas Timur 

Km. 21 Kecamatan Kulim, Pekanbaru dan berdiri tahun 2012. Perbaikan 

dilakukan bilamana ditemukan kondisi-kondisi yang tidak sesuai dari hasil 

pemeriksaan visual. Cara perbaikan tiap tabung berbeda-beda, tergantung dari 

jenis kerusakannya. Perbaikan tabung yang dapat dilakukan antara lain perbaikan 

hasil pengecatan, perbaikan pada las-lasan, perbaikan badan tabung, penggantian 

katup, perbaikan cincin leher dan perbaikan penandaan atau marking. 

Sebagian besar tabung LPG yang telah diperbaiki dipasarkan kepada konsumen 

melalui beberapa SPPBE yang ada di Pekanbaru. 

Pada PT. Delapan Naga Mas ada beberapa tata letak fasilitas pabrik yang 

belum sesuai. Untuk letak posisi mesin produksi pada layout PT. Delapan Naga 

Mas tersebut ada yang tidak sealur yaitu mesin Hidrostatik tes dan Water tank For 

valftest. Dimana letak mesin tersebut terdapat aliran yang bolak balik sehingga 

mengganggu pekerjaan. Serta permasalahan lainnya yaitu adanya penumpukan 

tabung gas pada area mesin shoot blasting yang dapat mengganggu pekerja (Lihat 

Gambar 1.1) 
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Gambar 1.1 Layout  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Layout Awal Perusahaan 
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Berdasarkan wawancara dan survey lapangan kepada kepala produksi PT. 

Delapan Naga Mas Bapak Idris Ali, menyebutkan bahwa permasalahan yang 

terjadi adalah adanya jarak antar mesin yang berjauhan. yaitu antara mesin 

painting dan mesin valve fitting sejauh 15 m. Hal ini apabila dibiarkan secara 

terus menerus. Akan merugikan operator yang masih bekerja secara manual. 

Karena pekerjaan yang secara berulang. 

Selain jarak mesin yang jauh, Juga ditemukan adanya lantai produksi, yang 

tidak sealur. Antara mesin hidrostatik dengan mesin valve fitting. Seperti yang 

telihat pada Gambar 1.1 semua permasalahan ini, dikarenakan pada tahap akhir 

pembuatan lantai produksi pabrik. Adanya penambahan mesin yaitu mesin 

shootbalsting, yang berguna untuk membersihkan sisa gas yang ada dalam tabung 

gas. Adapun permasalahan yang terjadi, dapat dilihat pada gambar-gambar 

permasalahan yang ada pada lantai produksi  PT. Delapan Naga Mas. 

  

 
Gambar 1.2 Mesin Hidrostatik yang Tidak Sealur Dengan Mesin Sebelumnya 

Sumber: PT. Delapan Naga Mas 

 

Gambar 1.2 menunjukan adanya lantai produksi yang membentuk sudut 

siku-siku.  Yang membuat mesin hidrostatik berjauhan dengan mesin valve fitting. 

Hal ini tentunya menyulitkan operator dalam bekerja dan membuat proses 

produksi menjadi lebih lama.   

 
Gambar 1.3 Penumpukan Tabung Gas Pada Lantai Produksi 

Sumber: PT. Delapan Naga Mas 
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Gambar 1.4 Pengangkatan Manual Tabung Gas Pada Lantai Produksi 

Sumber: PT. Delapan Naga Mas 

 

Gambar 1.4 menunjukan Pengangkatan Manual Tabung Gas Pada Lantai 

Produksi. Dalam merancang tata letak fasilitas pabrik, unsur-unsur  fisik yang 

perlu diperhatikan adalah mesin, peralatan, operator dan material. Pada umumnya 

fungsi dan tujuan menurunkan perpindahan 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). 

 Pada awalnya, perancangan tata letak pabrik dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan-pendekatan kualitatif. Kompleksitas persoalan tata 

letak pabrik mendorong cara-cara kualitatif dilakukan dengan harapan akan 

memudahkan penyelesaian rancangan (Hadiguna, 2008).  

Teknik konvensional tidak menggunakan formulasi matematis yang rumit, 

sehingga kita mudah memahaminya. Namun pada sisi lain persyaratan utama 

dalam menerapkan teknik konvensiona adalah pengalaman perancang. Alasannya 

adalah pendekatan kualitatif membutuhkan tingkat subyektifvitas lebih dominan. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya (Hadiguna, 2008). Oleh karena itu 

dalam penelitian ini akan dilakukan “Perancangan Ulang Tata Letak Lantai 

Produksi dan Penataan Gudang Menggunakan Metode Teknik Konvensional 

di PT. Delapan Naga Mas”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalah dari penelitian 

tugas akhir ini adalah “Bagaimana merancangan ulang tata letak lantai produksi 

sehingga aliran manual material handling dan jarak antara mesin di PT. Delapan 

Naga Mas optimal” ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan 

diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. merancang ulang lantai produksi di PT. Delapan Naga Mas. 

2. mengetahui aliran optimal manual material handling di PT. Delapan Naga 

Mas. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik kepada 

penulis, perusahaan, dan peneliti pihak lain. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi Penulis  

Bagi penulis sebagai sarana dalam menerapkan teori-teori yang didapat dalam 

perkuliahan sehingga dengan penelitian ini bisa memberikan gambaran 

manfaat dari ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.  

2. Bagi Perusahaan 

Bagi Perusahaan hasil penelitian ini dapat sebagai bahan pertimbangan atau 

rujukan bagi perusahaan yang bersangkutan dalam merancang budaya kerja 

yang baik dan benar, serta pengaplikasian nya akan memberikan manfaat 

terhadap perubahan sikap, tingkah laku atau pola pikir manajemen dan 

operator terhadap peningkatan mutu dan produktifitas.   

3. Bagi Peneliti Pihak Lain 

Bagi peneliti pihak lain diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan 

pembanding untuk penelitian selanjutnya tentunya dengan kajian yang sama.  

1.5 Batasan Masalah 

Supaya penelitian ini fokus pada tujuan yang ingin dicapai, maka perlu 

adanya batasan masalah penelitian. Adapun batasan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Penelitian ini tidak membahas biaya dalam perancangan ulang lantai 

produksi.  

2. Penelitian ini berlangsung pada bulan November 2017-Maret 2018 

3. Tinggi tumpukan tabung gas maksimal 3 tabung. 
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1.6  Posisi Penelitian   

Agar tidak terjadi penyalinan dan plagiasi maka penulis melampirkan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

teknik konvensional dan Dedicated Storage. Adapun posisi penelitian tugas akhir ini dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

Peneliti Judul Penelitian Tujuan 
Objek 

Penelitian 
Metode Tahun 

Irfan Hadi 

Permana 

Relayout tata letak gudang produk jadi 

menggunakan metode dedicated 

storage 

Untuk Menghitung 

total jarak material 

handling 

PT. ABC 
Dedicated 

Storage 
2013 

Muammar 

Perancangan tata letak warehouse 

menggunakan metode dedicated 

storage 

Untuk Merancang tata 

letak warehouse yang 

efisien 

PT. Riau Crum 

Rubber Factory 

Dedicated 

Storage 
2016 

Azhari.S 

Desain tata letak warehouse 

menggunakan metode systematic 

layout planning dan dedicated storage. 

Untuk merancang tata 

letak warehouseara 

efisien serta 

memaksimumkan 

pemakaian ruangan  

PT. P&P 

Bangkinang 

Pekabaru 

SLP dan 

Dedicated 

Storage 

2017 

Dedi Supiyandi 

Perancangan Ulang Tata Letak Lantai 

Produksi dan Penataan Gudang 

Menggunakan Metode Teknik 

Konvensional di PT. Delapan Naga 

Mas”. 

 

Untuk merancang 

ulang tata letak lantai 

produksi untuk 

memaksimalkan jarak 

matrial hendling. 

PT. Delapan 

Naga Mas 

Teknik 

Konvensional 

dan Dedicate 

Storage 

2017 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dan memperjelas laporan ini maka laporan disusun 

berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakangyang berkenaan dalam 

permasalahan tataletak fasilitas pabrik, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat, batasan masalah dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menerangkan teori-teori yang mendukung dalam 

pengumpulan dan pengolahan data. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang 

digunakan dalam proses penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada babini berisikan tentang pengumpulan data dan proses penelitian, 

kemudian data yang ada diolah dengan menggunakan rumus-rumus dan 

metode-metode yang ada.           

BAB V    ANALISA  

Bab ini berisikan tentang analisa dari beberapa pengolahan yang 

dilakukan pada Bab 4. 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-

saran dari pratikan. 

 

 

 

 


