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2.1 Tata Letak

Tata letak pabrik dapat didefinisikan sebagai tata cara pengaturan fasilitas-

fasilitas pabrik dengan memanfaatkan luas area secara optimal guna menunjang

kelancaran proses produksi (Wignjosoebroto, S., 2009). Sumber lain menyebutkan

tata letak yang merujuk pada seleksi lokasi tiap departemen, proses, fungsi atau

aktivitas yang akan menjadi bagian dari operasi di dalam suatu fasilitas (Cisadane

(2007) dikutip oleh Kirono, 2011). Tata letak fasilitas menentukan aliran umum

gerakan pekerja dan bahan di dalam fasilitas bersangkutan dan memiliki dampak

yang penting pada efisiensi pengoperasian. Menurut Apple (1990) tanda-tanda

tata letak yang baik yaitu adanya pola aliran yang terencana, pemindahan antar

operasi minimum, jarak pemindahan minimum, pemindahan ulang minimum dan

sesedikit mungkin jalan kaki antar operasi produksi.

2.2 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 yang terencana
3 Aliran yang lurus
4 Minimasi langkah balik (Back track and back low)
5 Jalur aliran tambahan
6 Gang yang lurus
7 Minimasi pemindahan antar operasi
8 Metode pemindahan antar operasi
9 Jarak pemindahan minimum
10 Operasi digabung dengan perpindahan
11 Pemindahan bergerak dari penrimaan menuju pengiriman
12 Operasi pertama dekat dengan penerimaan
13 Operasi terakhir dekat dengan pengiriman
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Tabel 2.1 Kriteria  Tata Letak yang Baik (Lanjutan)
No Kritertia Tata Letak yang Baik
14 Penyimpanan pada tempat pemakaian
15 Tata letak dapat disesuaikan dengan perubahan
16 Direncanakan untuk perluasan terencana
17 Minimasi barang setengah jadi
18 Minimasi bahan yang sedang diproses
19 Maksimasi pemakaian lantai pabrik
20 ruang penyimpanan cukup
21 Ruang Penyimpanan alat cukup
22 Bangunan didirikan di sekeliling tata letak
23 Bahan diantar ke pekerja dan diambil dari tempat kerja
24 Minimasi transportasi operator
25 Penempatan yang tepat untuk fasilitas pelayanan produksi dan pekerja
26 Alat pemindahan mekanis dipasang pada tempat yang sesuai
27 Fungsi pelayanan personil yang cukup
28 Minimasi kebisingan, kotoran,debu, asap kelembaban dan sebagainya
29 Waktu produksi total dibagi waktu produksi total maksimum
30 Minimasi pemindahan barang
31 Minimasi pemindahan ulang
32 Pemisah tidak mengganggu aliran barang
33 Minimasi pemindahan barang oleh operator
34 Minimasi pembuang barang sisa
35 Penempatan yang sesuai untuk penerimaan dan pengiriman

2.3 Jenis Persoalan Tata Letak

Masalah dan jenis persoalan dalam tata letak pabrik beragam jenisnya.

Jenis dari persoalan tata letak pabrik adalah (Apple, 1990):

1. Perubahan rancangan.

Perubahan rancangan biasanya terjadi dikarenakan adanya perencanaan yang

diinginkan oleh perusahaan. Perubahan rancangan biasanya hanya

memerlukan penggantian sebagian kecil tata letak yang telah ada.

2. Perluasan departemen.

Perluasan departemen dapat terjadi bila ada penambahan produksi suatu

komponen produk tertentu.

3. Pengurangan departemen.

Jika jumlah produksi berkurang secara drastis dan menetap, perlu

dipertimbangkan pemakaian proses yang berbeda dari proses sebelumnya.
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Perubahan seperti ini mungkin menuntut disingkirkannya peralatan yang telah

ada dan merencanakan pemasangan jenis peralatan lain.

4. Penambahan produk baru.

Jika terjadi penambahan produk baru yang berbeda prosesnya dengan produk

yang telah ada, maka dengan sendirinya akan muncul masalah baru.

5. Memindahkan satu departemen.

Memindahkan satu departemen dapat menimbulkan masalah yang besar.

Sehingga berdampak pada aliran perpindahan antar departemen ke

departemen yang dipindahkan..

6. Penambahan departemen baru.

Penambahan departemen baru dapat menimbulkan adanya penyatuan, seperti

pekerjaan mesin bor dari seluruh departemen disatukan ke dalam satu

departemen terpusat. Selain itu juga dapat terjadi karena kebutuhan

pengadaan suatu departemen untuk pekerjaan yang belum pernah ada

sebelumnya.

7. Peremajaan peralatan yang rusak.

Persoalan ini menuntut pemindahan peralatan yang berdekatan untuk

mendapatkan tambahan ruang.

8. Perubahan metode produksi.

Setiap perubahan kecil dalam suatu tempat kerja sering kali mempunyai

pengaruh terhadap tempat kerja yang berdekatan.

9. Penurunan biaya.

Hal ini merupakan akibat dari setiap keadaan pada masalah-masalah

sebelumnya.

10. Perencanaan fasilitas baru.

Perancangan umumnya tidak dibatasi oleh kendala fasilitas yang ada.

Perancangan bebas merencanakan tata letak yang paling baik yang dapat

dipakai.
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2.4 Perencanaan dan Pengaturan Tata Letak

Secara garis besar, tujuan utama dari tata letak pabrik adalah mengatur

area kerja dan segala fasilitas produksi yang paling ekonomis untuk operasi

produksi yang aman dan nyaman sehingga dapat menaikkan moral kerja dan

kinerja (performance) dari operator. Lebih spesifik lagi, suatu tata letak pabrik

yang baik akan dapat memberikan keuntungan-keuntungan dalam sistem

produksi, sebagai berikut (Apple, 1990):

1. Memperlancar proses manufaktur.

Tata letak pabrik yang direncanakan haruslah menjamin proses pengolahan

yang efisien. Oleh karena itu diusahakan agar:

a. Penyusunan peralatan dan mesin yang efektif sehingga aliran bahan lancar

dan mendekati garis lurus dengan mengurangi gerakan bolak-balik.

b. Mengurangi waktu menunggu pada proses produksi.

c. Aliran bahan yang terencana sehingga setiap daerah kerja dapat dibedakan

dengan jelas untuk menghindari tercampurnya alat-alat kerja.

2. Mengurangi proses pemindahan bahan (minimalisasi material handling).

Biaya pemindahan bahan merupakan salah satu elemen biaya dari total biaya

produksi yang harus dikeluarkan perusahaan. Perhitungan biaya pemindahan

bahan ini biasanya sebanding dengan jarak pemindahan bahan yang harus

ditempuh, sedangkan jarak pemindahan bahan dapat dianalisis dengan

memperhatikan tata letak fasilitas produksi yang ada di pabrik.

3. Menjaga fleksibilitas susunan peralatan.

Kemungkinan perubahan jumlah dan bentuk produksi sangat penting

diperhatikan dalam tata letak pabrik. Tata letak pabrik yang baik dapat

dengan mudah diubah menurut kebutuhan produksi.

4. Mengurangi penyimpanan bahan setengah jadi (inventory in process)

Sistem produksi pada dasarnya menghendaki sedapat mungkin agar bahan

baku berpindah dari satu operasi ke operasi berikutnya dengan secepat-

cepatnya dan berusaha mengurangi bertumpuknya barang setengah jadi

(material in process). Hal ini dapat dilaksanakan dengan mengurangi waktu
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tunggu (delay) dan mengurangi antrian bahan yang menunggu untuk segera

diproses.

5. Menurunkan investasi pada peralatan

Susunan mesin, peralatan dan susunan departemen yang tepat dan dapat

membantu menurunkan jumlah peralatan yang diperlukan.

6. Penghematan penggunaan luas lantai.

Suatu perencanaan tata letak pabrik yang optimal akan mampu mengatasi

segala pemborosan pemakaian ruangan yang disebabkan oleh lalu lintas

bahan dalam pabrik, penumpukan material, jarak antar mesin yang berlebihan

dan lain-lain, serta akan berusaha untuk mengoreksi semua pemborosan

tersebut.

7. Memelihara pemakaian tenaga kerja se-efektif mungkin.

Tata letak pabrik yang tidak baik akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih

besar sehingga merupakan suatu pemborosan. Pemakaian tenaga kerja dengan

efektif dan efisien dapat dilakukan dengan cara:

a. Mengurangi pemindahan bahan yang dilakukan secara menual.

b. Mengurangi faktor yang mengakibatkan pekerja banyak berjalan dalam

pabrik.

c. Melakukan keselarasan antara mesin dan operator sehingga antara mesin

dan operator tidak mengalami idle.

d. Mengadakan pengawasan yang efektif terhadap karyawan.

8. Memberikan suasana kerja yang menyenangkan.

Memberikan suasana kerja yang menyenangkan kepada para pekerja seperti

pengaturan letak penerangan, ventilasi serta keselamatan kerja yang terjamin.

2.5 Tipe Tata Letak

Dalam merancang tata letak pabrik, kita perlu memahami terlebih dahulu

tipe-tipe tata letak pabrik sebagi dasar perancangan. Secara umum, ada empat tipe

tata letak yakni sebagai berikut (Hadiguna, 2008).
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2.5.1 Tata Letak Produk (Product Layout)

Tata letak produk umumnya digunakan untuk pabrik yang memproduksi

satu macam produk atau kelompok produk dalam jumlah yang besar dan waktu

produksi yang lama. Dengan tata letak berdasarkan aliran produksi, mesin dan

fasilitas produksi lainnya akan diatur menurut prinsip machine after machine.

Mesin disusun menurut urutan proses yang ditentukan pada pengurutan produksi.

Setiap komponen berjalan dari satu mesin kemesin berikutnya melewati seluruh

daur operasi yang dibutuhkan.

Gambar 2.1 Tata Letak Produk
(Sumber: Hadiguna, 2008)

2.5.2 Tata Letak Proses (Process Layout)

Tata letak berdasarkan proses merupakan metode pengaturan dan

penempatan fasilitas dimana fasilitas yang memiliki tipe dan spesifikasi sama

ditempatkan ke dalam satu departemen. Tata letak berdasarkan proses umumnya

digunakan pada perusahaan yang beroperasi dengan menerima order dari

pelanggan.
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G
ambar 2.2 Tata Letak Proses

(Sumber: Hadiguna, 2008)

2.5.3 Tata Letak Lokasi Tetap (Fixed Position Layout)

Tata letak tipe demikian mengkondisikan bahwa yang tetap pada

kondisinya adalah material. Sedangkan fasilitas produksi seperti mesin, peralatan,

serta komponen-komponen pembantu lainnya bergerak menuju lokasi material

atau komponen produk utama.

Gambar 2.3 Tata Letak Lokasi Tetap
(Sumber: Hadiguna, 2008)

2.5.4 Tata Letak Kelompok Produk (Group Technology Layout)

Tata letak tipe demikian mengelompokkan produk atau komponen yang

akan dibuat berdasarkan kesamaan dalam proses. Pengelompokkan produk

mengakibatkan mesin dan fasiltas produksi lainnya ditempatkan dalam sebuah sel

manufaktur karena setiap kelompok memiliki urutan proses yang sama.
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Gambar 2.4 Tata Group Technology
(Sumber: Hadiguna, 2008)

2.6 Peta Proses Operasi

Peta Proses Operasi merupakan suatu diagram atau suatu peta yang

menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami oleh bahan baku

mengenai urutan-urutan operasi dan pemeriksaan. Sejak dari awal sampai menjadi

produk jadi utuh maupun sebagai komponen, dan juga memuat informasi-

informasi yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut. Simbol yang dipakai adalah

bulat yang mempunyai arti operasi. Suatu kegiatan operasi terjadi apabila benda

kerja mengalami perubahan sifat baik fisik maupun kimiawi, mengambil

informasi maupun memberikan informasi pada suatu keadaan juga termasuk

operasi.

1. Kegunaan Peta Proses Operasi

Adanya informasi-informasi yang dicatat melalui peta proses operasi dapat

diperoleh beberapa manfaat diantaranya dapat mengetahui kebutuhan mesin

dan penganggarannya, dapat memperkirakan kebutuhan akan bahan baku,

sebagai alat untuk menentukan tata letak pabrik, sebagai alat untuk

melakukan perbaikan cara kerja yang dipakai, sebagai alat untuk latihan

kerja, dan lain-lain (Sutalaksana, 1979).

2. Prinsip-Prinsip Pembuatan Peta Proses Operasi

Sebelum membuat peta proses operasi terdapat prinsip-prinsip yang harus

diketahui terlebih dahulu. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai

berikut: beberapa prinsip yang harus diikuti adalah sebagai berikut

(Sutalaksana, 1979):
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a. Membuat kepala judul “Peta Proses Operasi” yang diikuti oleh identifikasi

serta lainnya seperti nama objek, nama pembuat peta, tanggal dipetakan,

dan nomor peta.

b. Material yang akan diproses diletakkan diatas garis horizontal, yang

menunjukkan bahwa material tersebut masuk kedalam proses.

c. Lambang-lambang ditempatkan dalam arah vertikal, yang menunjukkan

terjadinya perubahan proses.

Gambar 2.5 Contoh Peta Proses Operasi
(Sumber: Putri, 2014)

2.7 Material Handling

Material handling adalah ilmu yang memperlajari tentang perpindahan,

penyimpanan, perlindungan, dan pengawasan. Material handling tidak dapat

secara diselesaikan semata-mata dengan formula atau model matematika.

Sementara tujuan dari material handling antara lain adalah (Purnomo, 2004):

1. Menjaga atau mengembangkan kualitas produk, mengurangi kerusakan dan

memberikan perlindungan kondisi kerja.

2. Meningkatkan keamanan dan mengembangkan kondisi kerja.
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3. Meningkatkan produktifitas: material akan mengalir pada garis lurus, material

akan berpindah dengan jarak sedekat mungkin, perpindahan sejumlah

material pada satu kali waktu, mekanisasi penanganan material, otomasi

penanganan material.

4. Meningkatkan tingkat penggunaan fasilitas: meningkatkan penggunaan

bangunan, pengadaan peralatan serbaguna, standardisasi peralatan material

handling, menjaga dan menempatkan seluruh peralatan sesuai kebutuhan dan

mengembangkan program pemeliharaan preventif.

5. Mengurangi bobot mati.

6. Sebagai pengawasan persediaan.

2.7.1 Aliran Bahan

Pertimbangan ergonomis dan ekonomi gerakan merupakan hal utama yang

menjadi perhatian dalam perencanaan aliran bahan pada tingkat stasiun kerja

mandiri. Pola umum aliran bahan ditingkat departemen sangat tergantung pada

tipe departemennya atau tipe tata letak mesin yang diterapkan. Pola aliran bahan

terbagi menjadi 5 klasifikasi (Apple, 1990):

1. Straight Line adalah pola aliran berdasarkan garis lurus atau straight line

umum dipakai bilamana proses produksi berlangsung singkat, relatif

sederhana dan umum terdiri dari beberapa komponen-komponen atau

beberapa macam production equipment.

2. Serpentine atau Zig-Zag (S-Shaped) adalah pola aliran berdasarkan garis-

garis patah ini sangat baik diterapkan bilamana aliran proses cukup panjang.

Untuk itu aliran bahan akan dibelokkan untuk menambah panjangnya garis

aliran yang ada dan secara ekonomis hal ini akan dapat mengatasi segala

keterbatasan dari area dan ukuran dari bangunan pabrik yang ada.

3. U-Shape adalah pola aliran menurut U-Shaped ini akan dipakai bilamana

dikehendaki bahwa akhir dari proses produksi akan berada pada lokasi yang

sama dengan awal proses produksinya. Hal ini akan mempermudah

pemanfaatan fasilitas transportasi dan juga sangat mempermudah pengawasan

untuk keluar masuknya material dari dan menuju pabrik. Aplikasi garis aliran
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bahan relatif panjang, maka pula U-shaped ini akan tidak efisien dan untuk

ini lebih baik digunakan pola aliran bahan tipe zig-zag.

4. Circular adalah pola aliran berdasarkan bentuk lingkaran (circular) sangat

baik digunakan bilamana dikehendaki untuk mengembalikan material atau

produk pada titik awal aliran produksi berlangsung. Hal ini juga baik dipakai

apabila departemen penerimaan dan pengiriman material atau produk jadi

direncanakan untuk berada pada lokasi yang sama dalam pabrik yang

bersangkutan.

5. Odd-Angle adalah pola aliran berdasarkan odd-angle ini tidaklah begitu

dikenal dibandingkan dengan pola-pola aliran yang lain. Odd-angle ini akan

memberikan lintasan yang pendek dan terutama akan terasa manfaatnya untuk

area yang kecil.

2.7.2 Pengukuran Jarak Menggunakan Jarak Eucliden

Jarak Eucliden merupakan jarak yang diukur lurus antara pusat fasilitas

satu dengan pusat fasilitas lainnya. Untuk menentukan jarak Eucliden fasilitas

satu dengan fasilitas lainnya menggunakan formula sebagai berikut (Purnomo,

2004).

dij = [(xi – xj)2 + (y – y)2]½ …… (2.1)

di mana :

x1 = koordinat x pada pusat fasilitas i

y2 = koordinat y pada pusat fasilitas i

dij = Jarak antara pusat fasilitas i dan j

2.8 Perhitungan Biaya Material Handling

Persamaan untuk mendapatkan Total biaya material handling adalah
sebagai berikut (Ningtiyas, 2015):

OMH/m = …… (2.2)
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2.9 From To Chart

From To Chart adalah salah satu teknik yang paling baru yang

dipergunakan dalam pekerjaan tata letak dan pemindahan bahan. Biasanya sangat

berguna jika barang yang mengalir pada suatu wilayah berjumlah banyak, seperti

misalnya di bengkel, bengkel mesin umum, kantor atau fasilitas lainnya. Beberapa

kegunaan dan keuntungannya adalah (Apple, 1990):

1. Menganalisis perpindahan bahan.

2. Perencanaan pola aliran.

3. Penentuan lokasi kegiatan.

4. Pembandingan pola aliran atau tata letak pengganti.

5. Pengukuran efisiensi pola aliran.

6. Perinupaan perpindahan bahan.

7. Menunjukkan ketergantungan satu kegiatan dengan kegiatan lainnya.

8. Menunjukkan volume perpindahan antar kegiatan.

9. Menunjukkan keterkaitan lintas produksi.

10. Menunjukkan masalah kemungkinan pengendalian produksi.

11. Perencanaan keterkaitan antara beberapa produk, komponen, barang, bahan

dan sebagainya.

12. Menunjukkan hubungan kuantitatif antara kegiatan dan perpindahannya.

13. Pemendekan jarak perjalanan selama proses.

Prosedur yang harus dilaksanakan untuk penerapan metode from to chart

menganalisis aliran bahan dan tata letak pabrik yaitu (Wignjosoebroto, 2009):

1. Kumpulkan data “volume handling” dan langkah-langkah yang harus dilalui

untuk proses produksi (yang juga akan menentukan perpindahan bahan) dari

suatu produk ataupun kelompok produk. Langkah-langkah operasi ini pada

dasarnya diketahui berdasarkan analisis proses (OPC).

2. Berdasarkan data tersebut maka kemudian dibuat travel chart berdasarkan

jumlah ukuran handling volume dengan asumsi : jarak perpindahan yang

bersifat bolak balik (backward atau braktracking) adalah besar 2 kali gerak

perpindahan yang biasa (forward), total perpindahan yang biasa (forward)
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dan perpindahan bolak-balik (backward) haruslah sama dengan jumlah yang

terdapat dalam suatu tabel matriks.

3. Buat suatu distance volume chart dari layout awal yang telah ditetapkan

sebelumnya.

Tinjau titik-titik kritis pada volume distance chart, selanjutnya dengan

beberapa kali melaksanakan analisis yang bersifat coba-coba (trial and error) baik

sekedar mengubah letak departemen ataupun bisa merubah pola aliran bahan yang

akhirnya akan dapat diperoleh tata letak pabrik yang sebaik-baiknya, yaitu yang

mampu memberikan total angka volume jarak (distance) yang terkecil.

2.10 Activity Relationship Chart (ARC)

Activity Relationship Chart atau biasa juga disebut Peta Hubungan

Aktivitas adalah suatu cara atau teknik yang sederhana di dalam merencanakan

tata letak fasilitas atau departemen berdasarkan derajat hubungan aktivitas yang

sering dinyatakan dalam penilaian “kualitatif” dan cenderung berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan yang bersifat subjekif dari masing-masing fasilitas

atau departemen (Wignjosoebroto, 2009).

Pada dasarnya ARC ini hampir sama dengan FTC, hanya saja disini

analisisnya lebih bersifat kualitatif. Kalau dalam FTC analisis dilaksanakan

berdasarkan angka-angka berat, volume atau jarak perpindahan bahan dari suatu

departemen ke departemen yang lain, maka ARC ini akan menggantikan kedua

hal tersebut dengan kode-kode huruf yang akan menunjukkan derajat hubungan

aktivitas secara kualitatif dan juga kode angka yang akan menjelaskan alasan

untuk pemilihan kode huruf tersebut (Wignjosoebroto, 2009).
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Gambar 2.6 Peta Hubungan Aktivitas (Activity Relationship Chart)
(Sumber: Wignjosoebroto, 2009)

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: Wignjosoebroto, 2009)

Tabel 2.3 Kode dan Deskripsi Alasan
Nomer Alasan

1 Urutan aliran kerja
2 Mempergunakan peralatan yang sama
3 Menggunakan catatan yang sama
4 Menggunakan ruang yang sama
5 Bising, kotor, debu, getaran, dsb
6 Memudahkan pemindahan barang

(Sumber: Nursandi, 2014)
Prosedur penyusunan ARC (Wignjosoebroto, 2009):

1. Identifikasi semua fasilitas kerja atau departemen-departemen yang akan

diatur tata letaknya dan tuliskan daftar urutannya dalam peta.

2. Lakukan wawancara atau observasi terhadap karyawan dari setiap departemen

yang tertera dalam daftar peta dan juga dengan manajemen yang berwenang.
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3. Definisikan kriteria hubungan antar departemen yang akan diatur letaknya

berdasarkan derajat keterdekatan hubungan serta alasan masing-msing dalam

peta. Selanjutnya tetapkan nilai hubungan tersebut untuk setiap hubungan

aktivitas antar departemen yang ada dalam peta.

4. Diskusikan penilaian hubungan aktivitas yang telah dipetakan tersebut

dengan kenyataan dasar manajemen. Secara bebas beri kesempatan untuk

evaluasi atau perubahan yang lebih sesuai. Pemeriksaan (checking),

pemeriksaan kembali (rechecking) dan tindakan koreksi perlu dilakukan agar

ada konsistensi atau kesamaan persepsi dari mereka yang terlibat dalam

hubungan kerja. Sebagai contoh bila departemen A dinyatakan memiliki nilai

hubungan aktivitas “penting (important)” dengan departemen B, maka hal ini

pun harus memiliki nilai hubungan aktivitas “penting (important)” dengan

departemen A. Disini individu karyawan atau manajer departemen A harus

memberikan penilaian hubungan aktivitas yang sama dengan individu

karyawan atau manajemen departemen B.

2.11 Total Closeness Rating (TCR)

Perhitungan TCR ini dilakukan dari ARC yg telah dibuat, setelah itu

pemberian skor pada setiap departemen. Pada tahap ini dilakukan perhitungan

TCR untuk menentukan nilai TCR tertinggi hingga terendah sebagai acuan dalam

pengalokasian fasilitas ataupun departemen. Dalam tahap ini merupakan tidak

lanjut dari perhitungan nilai TCR yang sebelumnya telah dilakukan. Yaitu dengan

pengalokasian menggunakan western edge, dengan acuan dari nilai TCR yang

telah didapatkan (Wibawanto, 2010).
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Tabel 2.4 Contoh Total Closeness Rating (TCR)

Nomor dan Nama Fasilitas
Derajat Kedekatan

A E I O U X

1
Penerimaan/Gudang
Bahan Baku

2 3,10 11 4,5,6,7,8,9

2 Meja Ukur 1,3 11 7,8 4,5,6,9,10
3 Gerinda Potong 2 1,7 11 4,6,10 5,8,9
4 Mesin Press 5,11 3,6,10 1,2,7,8,9
5 Mesin Bor 6 4,7 10 1,2,3,8,9,11
6 Gerinda 5,7 3,4,10,11 1,2,8,9
7 Mesin Bubut 8 3,6 5 2,10 1,4,9,11
8 Mesin Las 7,9 2,10 1,3,4,5,6,11
9 Kompresor 8,10 11 1,2,3,4,5,6,7

10
Pengiriman/Gudang
Produk

9 1 3,4,5,6,7,8 2,11

11 Mesin Potong 2 1,3,4 6,9 5,7,8,10
(Sumber: Kirono, 2011)

4.13 Area Allocation Diagram

AAD merupakan kelanjutan dari ARC dimana dalam ARC diketahui

kesimpulan dari tingkat kepentingan antar aktivitas. Maka dengan demikian

berarti bahwa ada sebagian aktivitas harus dekat dengan aktivitas yang lainnya

dan juga sebaliknya. Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan antar aktivitas

mempengaruhi tingkat kedekatan antar tata letak aktivitas tersebut. Kedekatan tata

letak aktivitas tersebut dapat dilihat dalam Area Allocation Diagram (AAD).

AAD merupakan gambaran layout secara global yang menggambarkan hubungan

kedekatan antar departemen dengan skala ukuran luas lantai yang sebenarnya

(Situmorang, 2012).

Gambar 2.7 Area Allocation Diagram
(Sumber: Wignjosoebroto, 2010)
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Input dari pembuatan AAD ini adalah Area Relation Diagram dan data

luas lantai setiap departemen. Ukuran setiap departemen pada AAD akan

disesuaikan dengan luas lantai dan tata letakan awal pada ARD yang telah

terbentuk. Karena dari data luas lantai hanya diketahui nilai luas departemen saja,

sehingga harus dilakukan perhitungan untuk mengetahui ukuran panjang dan lebar

setiap departemen.

4.14 Automated Layout Design Program (ALDEP)

Automated layout design program merupakan salah satu jenis algoritma

konstruksi. Perancangan dengan algoritma ALDEP terbagi atas 2 prosedur, yaitu

prosedur pemilihan dan prosedur penempatan. Setelah diperoleh beberapa

alternatif layout, kemudian dihitung layout score dari masing-masing layout yang

selanjutnya dibandingkan untuk memperoleh layout dengan score terbaik

(Tompkins, 1996 dikutip oleh Adryzio, 2014).

1. Prosedur pemilihan

a. Memilih departemen yang masuk untuk pertama kali secara acak.

b. Departemen kedua yang dipilih adalah departemen yang memiliki

hubungan kedekatan terkuat terhadap departemen pertama. Kemudian,

pilih departemen berikutnya dari departemen yang memiliki hubungan

kedekatan yang tertinggi (bernilai A dan E). pengambilan departemen

tersebut dapat di lakukan melalui ARC (Activity Relationship Chart).

c. Jika tidak ada departemen yang terpilih selanjutnya dipilih departemen

secara acak.

d. Prosedur dilakukan sampai semua departemen masuk ke dalam tata letak.

2. Prosedur penempatan

a. Penempatan dimulai dari pojok kiri atas dan dilanjutkan ke arah bawah.

b. Proses penempatan layout menggunakan vertical sweep pattern (pola jalan

vertikal). Bentuk vertical sweep pattern dapat dilihat pada Gambar 2.7.
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Gambar 2.8 Vertical Sweep Patern
(Sumber: Adryzio, 2014 )

3. Perhitungan Hasil

Perhitungan hasil dari setiap layout adalah menghitung hubungan kedekatan

antar fasilitas. Hasil perhitungan tersebut didapat dari konversi dari kode

huruf yang digunakan. Nilai dari konversi tersebut adalah A = 64; E = 16; I =

4; O = 1; X; -1024.

Dalam perancangan tata letak fasilitas menggunakan software ALDEP

terdapat tiga langkah dalam penggunaannya:

1. Langkah pertama adalah menginputkan luas lahan yang tersedia,

menginputkan jumlah mesin yang digunakan, menginputkan minimum

derajat keterkaitan, menginputkan minimum skor kedekatan dan

menginputkan jumlah iterasi yang diinginkan dan ukuran square’s side

(Adryzio, 2014).

2. Setelah menjalankan software maka akan menghasilkan penggambaran

berupa template. Setelah diproses maka akan diperoleh beberapa hasil

alternatif layout. Namun yang digunakan untuk perhitungan adalah layout

yang memiliki total closeness rating terbesar (Qoriyana, 2014).

3. Area Allocation Diagram (AAD) yang merupakan gambaran awal pabrik

secara keseluruhan yang perbandingan ukurannya dibuat sesuai dengan

ukuran sebenarnya diperoleh dari hasil optimum software ALDEP. Template

merupakan suatu penggambaran semua kegiatan pabrik serta keterkaitan

kegiatannya. Dalam pembuatan template ini kita harus memperhitungkannya

dengan luas lantai yang telah ditentukan sebelumnya dan diberi gang

(Qoriyana, 2014)
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Gambar 2.9 Diagram Konseptual Metode ALDEP
(Sumber: Qoriyana, 2014)

Metode ALDEP juga memiliki kelebihan dan kekurangan adapun

kelebihan dan kekurangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Kelebihan dan Kekurangan Metode ALDEP
Kelebihan Kekurangan

Dapat menetapkan lokasi khusus dalam
batas ruang tersedia

Biaya perpindahan tidak dihitung

Pemecahan dalam wilayah yang telah
ditentukan

Hubungan tidak diharapkan tidak
diperhatikan

Mengembangkan banyak pilihan
Kesulitan dalam menilai proses
produksi

Sangat memperhatikan keterkaitan
Tatanan tuntutan ruang tidak
diperhitungkan

Mempunyai kemampuan berasas
banyak

Terbatas sampai 53 departemen

(Sumber: Apple, 1990)

1.15 Computerized Relative Allocation of Facilities Techniques (CRAFT)

CRAFT merupakan singkatan dari Computerized Relative Allocation of

Facilities Technique pertama kali diperkenalkan oleh Armour, Buff dan Vollman
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(1964) (Purnomo, 2004). Sejak tahun 1983 teknik CRAFT bertujuan untuk

meminimumkan biaya perpindahan material, dimana biaya perpindahan material

didefinisikan sebagai aliran produk, jarak dan biaya unit pengangkutan. CRAFT

merupakan contoh tipe teknik heriuristic yang mendasarkan pada interpretasi

Quadratic Assignment dari program proses layout, yaitu mempunyai kriteria dasar

yang digunakan meminimumkan biaya perpindahan material, dimana biaya ini

digambarkan sebagai fungsi linier dari jarak perpindahan. Fungsi tujuan dari

CRAFT (Pailin, 2013 dikutip oleh Mahewari, 2015) adalah :

F = max/min ΣIjCijWijDij ……(2.3)

Dimana : Cij = Ongkos aliran antar departemen

Wij = Frekuensi aliran antar departemen

Dij = Jarak antar departemen

Sejak tahun 1983 teknik CRAFT (Computerized Relative Allocation of

Facilities Techniques) bertujuan untuk meminimumkan biaya perpindahan

material, dimana biaya perpindahan material didefenisikan sebagai aliran produk,

jarak dan biaya unit pengangkutan. CRAFT awalnya dipresentasikan oleh Armour

dan Bufa. CRAFT merupakan contoh program tipe teknik Heuristic yang

berdasarkan pada interpretasi Quadratic Assignment dari program proses layout,

yaitu mempunyai kriteria dasar yang digunakan meminimumkan biaya

perpindahan material, dimana biaya ini digambarkan sebagai fungsi linier dari

jarak perpindahan (Paillin, 2013).

CRAFT menggunakan data aliran barang sebagai dasar bagi

pengembangan hubungan kedekatan, dalam batasan beberapa satuan ukuran

(kg/hari, satuan/tahun, muatan/minggu) antara pasangan-pasangan kegiatan untuk

membentuk suatu matriks bagi program ini. Data masukan lainnya memberi

kemungkinan pemasukan biaya pemindahan tiap satuan pemindahan dan tiap

satuan jarak. Bila masukan seperti ini tidak tersedia, atau tidak mencukupi, dapat

diatasi dengan memasukkan angka 1 untuk semua biaya dalam matriks

(Sembiring, 2012).
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CRAFT menghitung hasil kali aliran, biaya pemindahan dan jarak antar

pusat kegiatan. Kemudian dia mempertimbangkan pertukaran lokasi dan menguji

perubahan dua arah atau tiga arah. Dilakukan pertukaran yang menyebabkan

pengurangan ongkos yang paling besar dan menghitung ongkos total yang baru.

Proses ini diulang sampai tidak ada lagi pengurangan ongkos yang berarti.

Program ini berorientasi lintas, sehingga kemungkinan pertukaran tidak diuji

semua. Karenanya, dicapai tata letak yang disebut hampir optimum. CRAFT

mencetak tata letak dalam bentuk dasar persegi. Setiap kegiatan muncul pada hasil

cetakan, seluas meter persegi tetentu. Hasil CRAFT menunjukkan kegiatan

dengan huruf. Sementara gambaran menyeluruh yang dihasilkan adalah persegi,

bangun kegiatan mandiri cenderung tak beraturan dan harus disesuaikan ke dalam

bentuk praktis. Biaya total dihitung dan perbedaaan antara biaya total setelah

penyesuaian dengan sebelumnya menunjukkan penghematan (Sembiring, 2012).

CRAFT memerlukan input yang berupa biaya perpindahan material. Input

biaya perpindahan berupa biaya per satuan perpindahan per satuan jarak (ongkos

material handling per satuan jarak atau OMH per satuan jarak). Berikut adalah

gambaran input dan output pengolahan metode CRAFT menggunakan Software

WinQSB (Paillin, 2013):

1. Input Data

Gambar 2.10 Input Data Metode CRAFT
(Sumber: Paillin, 2013)

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa input data metode CRAFT dengan

menggunakan software WinQSB yaitu berupa tabel from to chart. Dan inputan

data yang dimasukkan yaitu jarak perpindahan antar departemen misalnya dari
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departemen A ke departemen 2 dengan nilai 10, departemen B ke departemen 1

dengan nilai 23 dan begitu juga dengan perpindahan antar departemen lainnya.

Jarak disini bisa diasumsikan sebagai biaya perpindahan material dari setiap

perpindahan. Selain itu, penyusunan tata letak hasil metode CRAFT ini

memerlukan titik koordinat sebagi inisial bentuk tata letak awal.

Gambar 2.11 Initial Layout
(Sumber: Paillin, 2013)

2. Output

Gambar 2.12 Output dan Final Layout
(Sumber: Paillin, 2013)

Gambar di atas merupakan gambaran output layout setelah dilakukan

pertukaran antar departemen. Pada iterasi pertama dilakukan pertukaran antara

departemen B dengan departemen D sehingga menghasilkan total cost = 562.
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Kemudian dilakukan iterasi kedua dengan mempertukarkan departemen B dengan

departemen C, yang mana menghasilkan total cost = 553. Jika sudah tidak bisa

lagi dilakukan iterasi artinya perancangan layout sudah optimal. Dari Gambar

2.13 dapat terlihat bahwa layout yang terpilih yaitu setelah dilakukan iterasi kedua

dengan total cost = 553. Asumsi-asumsi biaya perpindahan material adalah

(Paillin, 2013):

1. Biaya perpindahan tidak tergantung (bebas) terhadap utilisasi peralatan.

2. Biaya perpindahan adalah linier terhadap panjang perpindahan.

Algoritma CRAFT melakukan pertukaran dua atau tiga departemen

sekaligus. Untuk setiap pertukaran, CRAFT menghitung ongkos transportasinya.

Pertukaran yang menghasilkan ongkos terbesar akan dipilih atau dicetak dalam

tata letak. Prosedur ini berlanjut sampai tidak ada lagi pertukaran lokasi yang

menghasilkan ongkos lebih kecil dari ongkos tata letak saat ini. CRAFT hanya

dapat melayani pertukaran sampai 40 departemen.

Gambar 2.13 Bagan Konseptual Metode CRAFT
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Tabel 2.6 Kelebihan dan Kekurangan Metode CRAFT
Kelebihan Kekurangan

Memungkinkan penetapan lokasi khusus Menuntut penyesuaian tangan

Bentuk masukan dapat beragam
Program cenderung mempunyai jarak
penglihatan pendek

Waktu komputer pendek
Memerlukan kejelasan struktur data
masukan

Mempunyai arti matematis Rancangan huruf sulit
Dapat digunakan untuk tata letak kantor Tidak menghasilkan tataletak awal
Dapat memeriksakan pekerjaan
sebelumnya

Lebih baik disusun kembali

Biaya dan penghematan tercetak Terbatasnya sampai 40 departemen
(Sumber: Apple, 1990)


