
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tata Letak Fasilitas Pabrik

Perancangan sistem fasilitas merupakan perancangan bangunan dengan

mempertimbangkan beberapa aspek seperti sistem pencahayaan, kelistrikan,

sistem komunikasi, suasana kerja, sanitasi,pembuangan limbah dan sebagainya.

Aspek yang perlu di perhitungkan secara matang dalam perencanaan antara lain

meliputi peralatan-peralan yang digunakan, mesin-mesin, dan semua perabotan

perusahaan.sedangkan dalam perancangan sistem material handling meliputi

mekaniasme yang di butuhkan agar interaksi antara fasilitas yang ada seperti

material ,personal, informasi dan peralatan untuk mendukung produksi berjalan

sempurna.

Tata letak pabrik adalah merupakan salah satu langkah di dalam

perencanaan suatu pabrik secara lebih luas. Pada dasarnya proses perancanaan

fasilitas tidak dapat di kategorikan sebagai bagian dari ilmu pasti.dalam

melakukan tahapan-tahapan dalam aktivitas perencanaan fasilitas,teknik-teknik

analis dari berbagai disiplin ikut andil di dalamnya (Purnomo, 2004).

2.1.1 Pengertian Tata Letak Fasilitas

Pengertian perencanaan fasilitas dapat dikemukakan sebagai proses

perancangan fasilitas, perencanaan, desain dan susunan fasilitas, peralatan fisik

dan manusia yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan sistem

pelayanan. Aplikasi perencanaan fasilitas dapat ditemukan pada perencanaan

layout sekolah, rumah sakit, bagian perakitan suatu pabrik, gudang, ruang bagasi

di pelabuhan udara, kantor-kantor, toko-toko dan sebagainya. Perencanaan

fasilitas merupakan rancangan dari fasilitas-fasilitas industri yang akan didirikan

atau dibangun. Di dunia industri, perencanaan fasilitas dimaksudkan sebagai

rencana dalam penanganan material (material handling) dan untuk menentukan

peralatan dalam proses produksi, juga digunakan dalam perencanaan fasilitas
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secara keseluruhan. Ada dua hal pokok dalam perencanaan fasilitas yaitu,

berkaitan dengan perencanaan lokasi pabrik (plant location) dan perancangan

fasilitas produksi yang meliputi perancangan struktur pabrik, perancangan tata

letak fasilitas dan perancangan sistem penanganan material (Purnomo, 2004).

Tata letak pabrik atau tata letak fasilitas dapat didefinisikan sebagai tata

cara pengaturan fasilitas-fasilitas pabrik guna menunjang kelancaran proses

produksi. Pengaturan tersebut akan berguna untuk luas area penempatan mesin

atau fasilitas penunjang produksi lainnya, kelancaran gerakan perpindahan

material, penyimpanan material baik yang bersifat temporer maupun permanen,

personel pekerja dan sebagainya. Dalam tata letak pabrik ada dua hal yang diatur

letaknya, yaitu pengaturan mesin (machine layout) dan pengaturan departemen

yang ada di pabrik (department layout). Bilamana kita menggunakan istilah tata

letak pabrik, seringkali hal ini akan kita artikan sebagai pengaturan peralatan atau

fasilitas produksi yang sudah ada (the existing arrangement) ataupun bisa juga

diartikan sebagai perencanaan tata letak pabrik yang baru sama sekali (the new

plant layout) (Wignjosoebroto, 2009).

James M. Apple (1990), menyatakan bahwa tata letak pabrik adalah

kegiatan yang berhubungan dengan perancangan susunan unsur fisik suatu

kegiatan yang berhubungan erat dengan industri manufaktur.

2.1.2 Tujuan Perencanaan Tata Letak Fasilitas Pabrik

Pada dasarnya tujuan utama perancangan tata letak adalah optimasi

pengaturan fasilitas-fasilitas operasi sehingga nilai yang diciptakan oleh sebuah

sistem akan menjadi maksimal. Adapun secara rinci tujuan perancangan tata letak

diantaranya adalah sebagai berikut (Purnomo, 2004).

1. Memanfaatkan area yang ada.

Perancangan tata letak yang optimal akan memberikan solusi dalam

penghematan penggunaan area yang ada, baik untuk area produksi, gudang,

dan departemen lainya.

2. Menyederhanakan atau meminimumkan pemindahan bahan (material

handling).
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Susunan tata letak pabrik harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat

mengurangi material handling sampai batas minimum di dalam pemindahan

bahan ini harus diusahakan agar gerakan bahan selalu menuju daerah

pengirim.

3. Mempersingkat proses manufaktur

Dengan memperpendek jarak antara operasi satu dengan operasi berikutnya,

dengan demikian total waktu produksi juga dapat dipersingkat.

4. Mengurangi waktu tunggu dan mengurangi kemacetan.

Waktu tunggu dalam proses produksi yang berlebihan akan dapat dikurangi

dengan pengaturan tata letak yang terkoordinasi dengan baik.

5. Mengurangi persediaan setengah jadi.

Persedian barang setengah jadi terjadi karena belum selesainya proses

produksi dari produk yang bersangkutan. Persediaan barang setengah jadi

yang tinggi tidak menguntungkan perusahaan karena dana yang tertanam

tersebut sangat besar.

6. Memelihara pemakaian tenaga kerja seefektif mungkin.

Tata letak pabrik yang tidak baik akan memboroskan sejumlah tenaga kerja

yang ada dan sebaliknya tata letak yang baik akan meningkatkan efektifitas

kerja yang ada.

Beberapa usaha yang dilakukan sebagai berikut:

a. Mengurangi handling bahan-bahan yang dilakukan secara manual sampai

seminimal mungkin.

b. Mengurangi faktor-faktor yang mengakibatkan buruh banyak berjalan-

jalan di dalam pabrik.

c. Membuat keselarasan antara mesin-mesin sehingga baik mesin maupun

operator tidak menganggur.

d. Memberikan pengawasan seefektif mungkin.

7. Menciptakan suasana kerja yang memberikan kenyamanan, kemudahan, dan

keselamatan karyawan selama bekerja.

Untuk mencapai hal ini perlu diperhatikan seperti penerangan, suhu, fentilasi,

alat pembuangan uap air dan keselamatan kerja.
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2.1.3 Prinsip-Prinsip Dasar dalam Perencanaan Tata Letak Pabrik

Dalam perencanaan dan pengaturan tata letak pabrik, terdapat enam

prinsip dasar yang perlu diperhatikan (Muther, R., 1955), antara lain:

a. Prinsip integrasi secara total

“That layout is best which integrates the men, material, machinery

supporting activities, and any other considerations in way that result in the best

compromise.”

Prinsip ini menyatakan bahwa tata letak pabrik adalah merupakan integrasi secara

total dari seluruh elemen produksi yang ada menjadi satu unit operasi yang besar.

b. Prinsip jarak perpindahan bahan yang paling minimal

”Other things being equal, that layout is best permits the materials to

move the minimum distance between operations.”

Hampir semua proses yang terjadi dalam suatu industri mancakup beberapa

gerakan perpindahan dari material, yang tidak bisa dihindari secara keseluruhan.

Dalam proses pemindahan bahan dari satu operasi ke operasi lain, waktu dapat

dihemat dengan cara mengurangi perpindahan jarak tersebut. Hal ini dapat

dilaksanakan dengan menerapkan operasi yang berikutnya sedekat mungkin

dengan operasi sebelumnya.

c. Prinsip aliran suatu proses kerja

”Other things being equal, than layout is best that arranges the work area

for each operations or process in the same order or sequence that forms,

treats, or assembles the materials.”

Dengan prinsip ini, diusahakan untuk menghindari adanya gerak balik (back

tracking), gerak memotong (cross movement), kemacetan (congestion) dan

sedapat mungkin material bergerak terus tanpa ada interupsi. Ide dasar dari prinsip

aliran konstan dengan minimum interupsi, kesimpangsiuran dan kemacetan.

d. Prinsip pemanfaatan ruangan

”Economy is obtained by using effectively all available space-both vertical

and horizontal.”

Makna dasar tata letak adalah suatu pengaturan ruangan yang akan dipakai oleh

manusia, bahan baku, dan peralatan penunjang proses produksi lainnya, yang
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memilki tiga dimensi yaitu aspek volume (cubic space), dan bukan hanya sekedar

aspek luas (floor space). Dengan demikian, dalam perencanaan tata letak, faktor

dimensi ruangan ini juga perlu diperhatikan.

e. Prinsip kepuasan dan keselamatan kerja

”Other things being equal, that layout is best which makes works

satisfying and safe for workers.”

Kepuasan kerja sangat besar artinya bagi seseorang, dan dapat dianggap sebagai

dasar utama untuk mencapai tujuan. Dengan membuat suasana kerja

menyenangkan dan memuaskan, maka secara otomatis akan banyak keuntungan

yang bisa kita peroleh. Selanjutnya, keselamatan kerja juga merupakan faktor

utama yang harus diperhatikan dalam perencanaan tata letak pabrik. Suatu layout

tidak dapat dikatakan baik apabila tidak menjamin atau bahkan justru

membahayakan keselamatan orang yang bekerja di dalamnya.

f. Prinsip fleksibilitas

”Other things being equal, that layout is best that can be adjusted and

rearrange at minimum cost and inconvenience”.

Prinsip ini sangat berarti dalam masa dimana riset ilmiah, komunikasi, dan

transportasi bergerak dengan cepat, yang mana hal ini akan mengakibatkan dunia

industri harus ikut berpacu mengimbanginya. Untuk ini, kondisi ekonomi akan

bisa tercapai apabila tata letak yang ada telah direncanakan cukup fleksibel untuk

diadakan penyesuaian/pengaturan kembali (relayout) dengan cepat dan biaya yang

relatif murah.

2.1.4 Prosedur Perancangan Tata Letak Fasilitas Produksi

Pekerjaan merancang fasilitas biasanya mulai dengan suatu analisis

tentang produk yang akan dibuat, atau jasa yang akan diberikan, dan sebuah

perhitungan tetang aliran barang atau kegiatan secara menyeluruh. Kemudian

berlanjut dengan (memasuki) perencanaan terinci tentang susunan peralatan bagi

tiap tempat kerja mandiri, langkah demi langkah. Lalu, keterkaitan antara tempat

kerja dirancang, daerah yang erat hubungannya dikelompokkan dalam satu satuan,
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yang disebut bagian atau departemen-yang kemudian dijalin menjadi satu tata

letak akhir (Apple, 1990).

Ada sejumlah langkah atau prosedur yang dikembangkan untuk

memudahkan proses perancangan tata letak fasilitas produksi yang pada dasarnya

bisa didekati dengan menggukankan cara yang disistematis dan terorganisir

dengan baik. Dalam hal ini langkah-langkah yang umum dijumpai dalam proses

perancangan teknis (Engineering design) dapat diaplikasikan seperti

(Wignjosoebroto, 2009):

1. Identifikasi dan definisi permasalahan

2. Analisa permasalahan

3. Introduksi dan pengembangan alternatif rancangan

4. Evaluasi dan pengetesan alternatif

5. Pemilihan alternatif yang baik

6. Implementasi rancangan yang terpilih

Perancangan fasilitas adalah kegiatan menghasilkan fasilitas yang terdiri

atas penataan unsur fisik, pengaturan aliran bahan, dan penjaminan keamanan

para pekerja. Dasar pengaturan komponen-komponen fasilitas adalah aliran

barang, aliran informasi, tata cara kerja, dan pekerja yang dioptimumkan, baik

dari sisi ekonomis maupun teknis (Hadiguna, 2008).

2.2 Tipe-tipe Tata Letak Fasilitas Pabrik

Salah satu keputusan penting yang perlu dibuat adalah keputusan-

keputusan perancangan proses yang dipilih berdasarkan pada tipe-tipe tata letak.

Tipe tata letak yang sesuai akan menjadikan efisiensi proses manufaktur untuk

jangka waktu yang cukup panjang.

2.2.1 Tata Letak Berdasarkan Aliran Produk (Product Layout)

Product layout dapat didefenisikan sebagai metode atau cara pengaturan

dan penempatan semua fasilitas produksi yang diperlukan ke dalam suatu

departemen tertentu atau khusus. Suatu produk dapat dibuat/diproduksi sampai

selesai di dalam departemen tersebut. Bahan baku dipindahkan dari stasiun kerja
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ke stasiun kerja lainnya di dalam departemen tersebut, dan tidak perlu dipindah-

pindahkan ke departemen yang lain (Anthara, 2011).

Dalam product layout, mesin-mesin atau alat bantu disusun menurut

urutan proses dari suatu produk. Produk-produk bergerak secara terus-menerus

dalam suatu garis perakitan. Product layout akan digunakan bila volume produksi

cukup tinggi dan variasi produk tidak banyak dan sangat sesuai untuk produksi

yang kontinyu. Tujuan dari tata letak ini adalah untuk mengurangi proses

pemindahan bahan dan memudahkan pengawasan di dalam aktivitas produksi,

sehingga pada akhirnya terjadi penghematan biaya (Anthara, 2011).

Keuntungan tipe product layout adalah (Anthara, 2011):

a. Layout sesuai dengan urutan operasi, sehingga proses berbentuk garis.

b. Pekerjaan dari satu proses secara langsung dikerjakan pada proses

berikutnya, sebagai akibat inventori barang setengah jadi menjadi kecil.

c. Total waktu produksi per unit menjadi pendek.

d. Mesin dapat ditempatkan dengan jarak yang minimal, konsekuensi dari

operasi ini adalah material handling dapat dikurangi.

e. Memerlukan operator dengan keterampilan yang rendah, training

operator tidak lama dan tidak membutuhkan banyak biaya.

f. Lokasi yang tidak begitu luas dapat digunakan untuk transit dan

penyimpanan barang sementara.

g. Memerlukan aktivitas yang sedikit selama proses produksi berlangsung.

Sedangkan kerugian dari product layout adalah:

a. Kerusakan dari satu mesin akan mengakibatkan terhentinya proses

produksi.

b. Layout ditentukan oleh produk yang diproses, perubahan desain produk

memerlukan penyusunan layout ulang.

c. Kecepatan produksi ditentukan oleh mesin yang beroperasi paling

lambat.

d. Membutuhkan supervisi secara umum tidak terspesifikasi.

e. Membutuhkan investasi yang besar karena mesin yang sejenis akan

dipasang lagi kalau proses yang sejenis diperlukan.
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Berikut adalah gambar untuk tipe tata letak fasilitas pabrik berdasarkan

aliran peroduk (Product Layout):

Gambar 2.1 Product Layout (Wignjosoebroto, 2009)

2.2.2 Tata Letak Berdasarkan Proses (Process Layout)

Dalam process atau functional layout semua operasi dengan sifat yang

sama dikelompokkan dalam departemen yang sama pada suatu pabrik/industri.

Mesin, peralatan yang mempunyai fungsi yang sama dikelompokkan jadi satu,

misalnya semua mesin bubut dijadikan satu departemen, mesin bor dijadikan satu

departemen dan mill dijadikan satu departemen. Dengan kata lain material

dipindah menuju departemen-departemen sesuai dengan urutan proses yang

dilakukan (Anthara, 2011).

Process layout dilakukan bila volume produksi kecil, dan terutama untuk

jenis produk yang tidak standar, biasanya berdasarkan order. Kondisi ini disebut

sebagai job shop. Tata letak tipe process layout banyak dijumpai pada sektor

industri manufaktur maupun jasa (Anthara, 2011).

Kelebihan atau keuntungan menggunakan layout tipe ini adalah (Anthara, 2011):

a. Penggunaan mesin dapat dilakukan dengan efektif, konsekuensinya

memerlukan sedikit mesin.

b. Fleksibilitas tenaga kerja dan fasilitas produksi besar dan sanggup

berbagai macam jenis dan model produk.

c. Investasi mesin relatif kecil karena digunakan mesin yang umum

(general purpose).

d. Keragaman tugas membuat tenaga kerja lebih tertarik dan tidak bosan.
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e. Adanya aktivitas supervisi yang lebih baik dan efisien melalui

spesialisasi pekerjaan, khususnya untuk pekerjaan yang sulit dan

memerlukan ketelitian yang tinggi.

f. Mudah untuk mengatasi breakdown pada mesin, yaitu dengan cara

memindahkannya ke mesin yang lain dan tidak menimbulkan hambatan-

hambatan dalam proses produksi. Sedangkan sisi kelemahan atau

kekurangannya adalah (Anthara, 2011):

a. Aliran proses yang panjang mengakibatkan material handling lebih

mahal karena aktivitas pemindahan material. Hal ini disebabkan karena

tata letak mesin tergantung pada macam proses atau fungsi kerjanya dan

tidak tergantung pada urutan proses produksi.

b. Total waktu produksi lebih panjang.

c. Inventori barang setengah jadi cukup besar, jadi menyebabkan

penambahan tempat.

d. Diperlukan keterampilan tenaga kerja yang tinggi guna menangani

berbagai macam aktivitas produksi yang memiliki variasi besar.

e. Kesulitan dalam menyeimbangkan tenaga kerja dari setiap fasilitas

produksi karena penempatan mesin yang terkelompok.

Gambar dibawah ini mengilustrasikan sebuah tata letak proses

Gambar 2.2 Process Layout (Wignjosoebroto, 2009)



II-10

2.2.3 Tata Letak Berdasarkan Kelompok Produk (Group Technology

Layout)

Tipe tata letak ini, biasanya komponen yang tidak sama dikelompokkan ke

dalam satu kelompok berdasarkan kesamaan bentuk komponen, mesin atau

peralatan yang dipakai. Pengelompokkan bukan didasarkan pada kesamaan

penggunaan akhir. Mesin-mesin dikelompokkan dalam satu kelompok dan

ditempatkan dalam sebuah manufacturing cell (Anthara, 2011).

Karena disini setiap kelompok produk akan memiliki urutan proses yang

sama maka akan menghasilkan tingkat efisien yang tinggi dalam proses

manufakturingnya. Efisiensi tinggi tersebut akan dicapai sebagai konsekuensi

pengaturan fasilitas produksi secara kelompok atau sel yang menjamin kelancaran

aliran kerja (Ardhianto, 2011).

Kelebihan tata letak berdasarkan kelompok teknologi ini adalah (Anthara,

2011):

a. Karena group technology memanfaatkan kesamaan komponen/produk

maka dapat mengurangi pemborosan waktu dalam perpindahan antar

kegiatan yang berbeda.

b. Penyusunan mesin didasarkan atas family produk sehingga dapat

mengurangi waktu set up, mengurangi ongkos material handling dan

mengurangi area lantai produksi.

c. Apabila ada urutan proses yang terhenti maka dapat dicari alternatif lain.

d. Mudah mengidentifikasi bottlenecks dan cepat merespon perubahan

jadwal.

e. Operator makin terlatih, cacat produk dapat dikurangi dan dapat

mengurangi bahan yang terbuang.

Seperti halnya tipe tata letak fasilitas yang lain, tipe tata letak berdasarkan

kelompok produk juga mempunyai kekurangan-kekurangan yaitu (Anthara,

2011):

a. Utilisasi mesin yang rendah.

b. Memungkinkan terjadinya duplikasi mesin.

c. Biaya yang cukup tinggi untuk realokasi mesin.
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d. Membutuhkan tingkat kedisiplinan yang tinggi karena ada kemungkinan

komponen yang diproses berada pada sel yang salah.

Group Technology layout dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.3 Group Technology Layout

2.2.4 Tata Letak Posisi Tetap (Fixed Position Layout)

Tata letak fasilitas berdasarkan proses tetap, material atau komponen

produk utama akan tetap pada posisi atau lokasinya. Sedangkan fasilitas produksi

seperti alat, mesin, manusia serta komponen-komponen kecil lainnya akan

bergerak menuju lokasi material atau komponen produk utama tersebut. Pada

proses perakitan tata letak tipe ini alat dan peralatan kerja lainnya akan cukup

mudah dipindahkan. Berikut skema diagram dari tata letak fasilitas produksi yang

diatur berdasarkan posisi material tetap (Wignjosoebroto, 2009).

Keuntungan tata letak tipe ini adalah (Anthara, 2011):

a. Karena yang berpindah adalah fasilitas-fasilitas produksi, maka

perpindahan material dapat dikurangi.

b. Bila pendekatan kelompok kerja digunakan dalam kegiatan produksi,

maka kontinyuitas produksi dan tanggung jawab kerja bisa tercapai

dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan kerugian dari tipe tata letak ini adalah (Anthara, 2011):

a. Adanya peningkatan frekuensi pemindahan fasilitas produksi atau

operator pada saat operasi berlangsung.

b. Adanya duplikasi peralatan kerja yang akhirnya menyebabkan perubahan

space area dan tempat untuk barang setengah jadi.
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c. Memerlukan pengawasan dan koordinasi kerja yang ketat khususnya

dalam penjadwalan produksi.

Gambar di bawah ini mengilustrasikan sebuah tata letak posisi tetap

Gambar 2.4 Fixed Layout

2.3. Material Handling (Pemindahan Bahan)

2.3.1. Pengertian Material Handling

Sistem pemindahan bahan baku memegang peranan yang sangat penting

dalam perencanaan suatu pabrik. Pada sebagian besar manufacturing, orang

beranggapan bahwa lebih baik bahan yang bergerak atau berpindah dari pada

orang atau mesinnya (Wignjosoebroto, 2009).

Satu dari beberapa kesimpulan umum yang dapat ditarik mengenai

pemindahan bahan adalah bahwa cakupan pemindahan bahan sangat luas dan

pentingnya pemindahan barang menjadikannya dikenali lebih luas. Hal ini

dikarenakan kegiatan pemindahan atau pengangkutan pada suatu perusahaan

tertentu dapat mencapai sekitar 50% sampai 70% kegiatan produksi, dan bukan

20% atau 10% seperti yang biasanya dikemukakan (Apple,1990).

Dalam kegiatan manufaktur, pemindahan bahan mengambil porsi 25% dari

jumlah pekerja, 55% dari luas lantai yang digunakan, dan 87% dari waktu yang

digunakan. Informasi demikian merupakan bukti nyata pentingnya perancangan

sistem pemindahan bahan yang mampu mereduksi kontribusi pekerja, pemakaian

luas lantai, dan waktu produksi. (Hadiguna, 2008).
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2.3.2 Tujuan Material Handling

Perencanaan material handling penting sekali untuk di pelajari karena

kenyataan yang ada menunjukkan bahwa biaya material handling menyerap

sebagian besar biaya produksi. tujuan utama dari perencanaan material handling

adalah untuk mnegurangi biaya produksi. selain itu, material handling sangat

berpengaruh terhadap operasi dan perancangan failitas yang di

imlementasikan.(Purnomo, 2004)

2.3.3 Prinsip – prinsip Material Handling

Salah satu sumbangan terbesar terhadap penganalisisan maupun pada

perancangan system materialhandling adalah pengalaman. Tetapi di butuhkan

waktu bertahun-tahun dengan keragaman situasi yang cukup

Tabel 2.1 Prinsip – Prinsip Material Handling

No. Prinsip Keterangan

1. Perencanaan
Semua perencanaan material dan aktifitas-
aktifitas penyimpanan untuk mendapatkan
efisiensi operasi semaksimal mungkin

2. Sistem Aliran

Mengintegrasi sebanyak mungkin aktivitas
penanganan dan mengkoordinasikan system
operasi meliputi agen,
penerimaan,penyimpanan,produksi, inspeksi,
pengawasan, transportasi dan konsumen.

3. Aliran Material
Merencanakan urutan operasi dan tata letak
peralatan untuk mengoptimumkan aliran
barang/material.

4. Penyerderhanaan
Menyederhanakan penanganan dengan cara
mengurangi, menghilangkan, menggabungkan
pemindahan atau peralatan yang tidak perlu.

5. Gravitasi
Gunakan gravitasi untuk memindahkan barang
jika mungkin

6.
Memanfaatkan
Ruangan

Memanfaatkan volume bangunan seoptimal
mungkin

7. Ukuran Satuan
Tingkatkan jumlah, ukuran, berat beban atau
tingkat aliran

8. Mekanisasi Operasi penanganan secara mekanik

9. Otomasi
Gunakan peralatan otomatis untuk produksi,
penanganan dan penyimpanan
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Tabel 2.1 Prinsip – Prinsip Material Handling (lanjutan)
No. Prinsip Keterangan

10. Pemilihan Peralatan
Dalam pemilihanperalatan,pertimbangkan semua
aspek penanganan material, pemindahan dan
metode yang digunakan

11. Standarisasi
Standarisasi metode penangana, jenis dan ukuran
peralatan penanganan

12.
Kemampuan
Adaptasi

Gunakan semua danperalatan yang dapat
menjalankan berbagai macam tugas dan
penerapan dengan baik

13. Bobot Mati
Mengurangi perbandingan bobot mati dari
peralatan penanganan yang bergerak terhadap
beban yang dibawa

14. Utilisasi
Rencanakan pemakaian peralatan penanganan
dan man power atau sumber tenaga dayamanusia
secara optimum

15. Perawatan
Rencanakan perawatan pencegahan dan
jadwalperbaikan dari semua peralatan
penanganan

17. Pengawasan
Gunakan aktivitas-aktivitas penanganan material
untuk meningkatkan pengendalian produksi,
pengendalian persediaan dan penanganan biaya

18. Kapasitas
Gunakan peralatan penanganan untuk membantu
dalam mencapai kapasitas produksi yang
diinginkan

19. Efektivitas
Tentukan efektivitas kinerja penanganan dalam
bentuk biaya persatuan yang ditangani

20. Keamanan
Tetapkan metode dan peralatan yang sesuai
untuk keamanan penanganan

11.
Kemampuan
Adaptasi

Gunakan semua danperalatan yang dapat
menjalankan berbagai macam tugas dan
penerapan dengan baik

(Sumber: Meyers, F.E Hal. 161, dikutip oleh Purnomo, Hari : 2004)

2.3.4 Pengaruh Pemindahan Bahan Pada Perencanaan Tata Letak Pabrik

Masalah aliran muncul dari adanya kebutuhan untuk memindahkan bahan,

komponen, orang dari permulaan proses sampai pada akhir proses untuk mencapai

lintasan yang paling efisien. Hampir setiap orang berpendapat bahwa dalam

meningkatkan produktivitas akan berhasil jika ditunjang oleh aliran elemen yang

bergerak melalui fasilitas yang efisien. Aliran material yang lancar secara

otomatis akan mengurangi biaya aliran, dengan demikian tingkat produktivitas
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akan meningkat. Lintasan yang simpang siur menunjukkan kurangnya

perencanaan aliran material (Anthara, 2011).

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:

1. Pola aliran garis lurus digunakan untuk proses produksi yang pendek dan

sederhana.

2. Pola aliran bentuk L

Pola ini hampir sama dengan pola garis lurus, hanya saja pola ini digunakan

untuk mengakomodasi jika pola aliran garis lurus tidak bisa digunakan dan

biaya bangunan terlalu mahal jika menggunakan pola aliran garis lurus.

3. Pola aliran bentuk U

Pola ini digunakan jika aliran masuk material dan aliran keluarnya produk

pada lokasi yang relatif sama.

4. Pola aliran bentuk O

Pola ini digunakan jika keluar masuknya material dan produk pada satu

tempat/satu pintu. Kondisi ini memudahkan dalam pengawasan keluar

masuknya barang.

5. Pola aliran bentuk S

Digunakan jika aliran produksi panjang dan lebih panjang dari ruangan yang

ditempati. Karena panjangnya proses, maka aliran di zig zag.

Berikut gambar untuk pola-pola aliran:

Gambar 2.5 Pola Aliran Material  Handling (Anthara, 2011)
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Tata letak pabrik adalah suatu aktivitas desain yang berkaitan dengan

tanggung jawab dalam pengaturan lokasi dari setiap fasilitas manufakturing baik

yang berhubungan langsung dengan fungsi layanan atau service. Desain layout

akan memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan biaya dan tingkat efisiensi

dari sistem material handling yang diaplikasikan dibandingkan dengan desain

lainnya. Dengan demikian pada saat perencanaan layout suatu pabrik pada saat

itulah secara bersamaan juga dipikirkan desain fasilitas material handling yang

akan diaplikasikan. Perlu dicamkan benar-benar bahwasanya sekali pabrik itu

telah berdiri, layout fasilitas produksinya sudah ditetapkan dan mesin serta

peralatan produksi lainnya sudah terpasang. Maka disaat itu pula akan tipis

kemungkinannya kita bisa memperbaiki metode material handling akan hampir

tidak ada kesempatan lagi untuk mengeliminir operasi yang sedang berlangsung

(Wignjosoebroto, 2009).

2.4 Perencanaan Kebutuhan Bahan, Mesin, Serta Operator

2.4.1 Perencanaan Kebutuhan Bahan

Perencanaan jumlah kebutuhan bahan baku/material untuk memproduksi

suatu produk dilakukan berdasarkan banyaknya produk yang biasanya dipesan

oleh pelanggan. Jumlah tersebut telah dikonversikan ke dalam satuan unit. Hal ini

dilakukan untuk menentukan jumlah produk yang akan diproduksi dalam suatu

periode tertentu (Adriantantri, 2008)

Perencanaan jumlah kebutuhan bahan baku untuk memproduksi suatu produk

dilakukan berdasarkan banyaknya produk yang biasanya dipesan oleh pelanggan

Jumlah tersebut telah dikonversikan ke dalam satuan unit. Hal ini dilakukan untuk

menentukan jumlah produk yang akan diproduksi dalam suatu periode tertentu.

Untuk menghitung kebutuhan material untuk masing-masing komponen tersebut

dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

Kebutuhan bahan = 	× 		 	 	 ......................... (2.1)
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Dimana unit per bahan dasar merupakan dimensi bahan dasar dibagi

dengan dimensi bahan jadi. Sedangkan jumlah input yang akan dihasilkan

tergantung dari target produksi yang akan dihasilkan per waktu. Target produksi

ini sama dengan jumlah output yang akan dihasilkan pada akhir produksi sehingga

menghasilkan output per waktu.

Untuk menghitung jumlah input dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Input = %	 ........................................................... (2.2)

Penentuan scrap dilakukan melalui pertimbangan ukuran dan kualitas dari

produk yang akan dihasilkan.

Selain itu, rumus lain yang digunakan dalam perencanan kebutuhan bahan

adalah :

Output =
	 	 		 	× 	 	 ......................................... (2.3)

Persentase scrap = 1 ─ x 100 % .................................... (2.4)

Unit per bahan dasar =	Dimensi	bahan	dasarDimensi	bahan	jadi .............................. (2.5)

2.4.2 Perencanaan Kebutuhan Mesin dan Operator

Perhitungan kebutuhan mesin dilakukan untuk memperoleh berapa area

yang dibutuhkan sebagai sarana pendukung pada lantai produksi. Jumlah mesin

yang dibutuhkan tergantung pada rencana produksi, target produksi yang telah

ditentukan, kapasitas produksi, dan waktu yang dibutuhkan. Perhitungan jumlah

mesin dan operator yang dibutuhkan dapat digunakan rumus sebagai berikut

(Hadi, 2013) :

Efisiensi Mesin = 1─ ................................ (2.6)
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Kebutuhan mesin = S+( D x P) / h x E ....................... (2.7)

Kebutuhan operator = Kebutuhan mesin aktual x Jumlah operator .... (2.8)

Keterangan:

DT = waktu downtime

ST = waktu set up.

D = jam operasi kerja mesin yang tersedia.

P = Jumlah produk yang harus dibuat oleh masing-masing mesin

per periode waktu kerja (unit per produk).

E = faktor efesiensi kerja mesin yang disebabkan oleh adanya waktu

set up, downtime, repair atau hal-hal lain yang menyebabkan

terjadinya idle.

T = total waktu pengerjaan yang dibutuhkan untuk proses produksi.

2.5 Perencanaan Gudang

Dalam perencanaan tata letak fasilitas pabrik, gudang menjadi faktor

penting dalam kegiatan pelayanan produksi. Gudang pada dasarnya terbagi atas 2

jenis gudang yaitu gudang bahan baku (storage) dan gudang produk jadi

(warehouse). Storage pada umumnya akan memiliki fungsi yang cukup penting

dalam menjaga kelancaran operasi produksi suatu pabrik. Ada 3 tujuan utama dari

sebuah storage, yaitu:

1. Sebagai tempat pengawasan material yang keluar masuk.

2. Sebagai tempat pemilihan dan pemeliharaan material.

3. Sebagai tempat penyimpanan dan penimbunan metarial.

Sedangkan warehouse merupakan area yang disediakan untuk penempatan

produk jadi. Warehouse sangat erat kaitannya dengan proses shipping atau

pengiriman produk jadi ke konsumen. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan

dalam perencanaan luas area warehouse adalah (Wignjosoebroto, 2009):

1. Karakteristik produk yang dikelola.
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2. Jumlah pengiriman dan frekuensi pengiriman per periode.

3. Metode handling dan peralatan yang digunakan.

4. Lokasi dari area yang tersedia.

5. dan lain-lain.

Adapun rumus yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah tumpukan dalam

gudang yaitu (Apple, 1990):

Q =  TP / S ........................................................................... (2.9)

Sedangkan untuk menghitung kebutuhan luas tempat material rumus yang

digunakan yaitu:

L=Q x V .........................................................................(2.10)

Keterangan:

Q = Jumlah tumpukan yang diharapkan.

TP = Target produksi/ permintaan.

S = Tinggi tumpukan maksimum.

L = Luas area masing-masing material.

V = Dimensi kemasan atau tempat penyimpanan.

2.6 Aliran Bahan (Material)

Masalah aliran muncul adanya kebutuhan untuk memindahkan bahan,

komponen, orang, dari permulaan prosess sampai pada akhir proses untuk

mencapai lintasan yang paling efesien karena dapat mengurangi biaya aliran

(Purnomo, 2004).

Dalam lingkungan aliran bahan, pertimbangan kritis yang perlu

diperhatikan adalah pola umum aliran bahan. Pola umum aliran bahan dapat

dipandang dari beberapa perspektif, yaitu aliran bahan pada stasiun kerja mandiri,

aliran bahan pada departemen, dan aliran bahan antar departemen (Hadiguna,

2008).
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2.7. Peta kerja

Peta-peta kerja sangat berguna dan membantu untuk menganalisa aliran bahan.

Peta kerja merupakan salah satu alat yang sistematis dan jelas untuk

berkomunikasi secara luas dan mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan.

Adapun simbol-simbol aktivitas yang harus diketahui dalam pembuatan peta

proses operasi. Simbol ini yang di dipergunakan dikeluarkan oleh American

Society of Mechanical Engineers (ASME) adalah sebagai berikut (Purnomo,

2004).

= OPERASI

Suatu kegiatan operasi apabila benda-benda kerja mengalamai

perubahan fisik maupun kimiawi. Lambang ini juga bisa digunakan

sebagai administrasi misalnya aktivitas perencanaan dan perhitungan.

= INSPEKSI

Suatu kegiatan pemeriksaan baik segi kualitas maupun kuantitas.

Lambang ini digunakan dengan perbandingan tertentu dengan suatu

standar.

= TRANSPORTASI

Kegiatan ini untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat

lainya.

= STORAGE

Proses penyimpanan terjadi apabila benda disimpan dalam jangka yang

cukup lama

= DELAY

Proses delay atau menunggu

2.7.1 Peta Perakitan (Assembly Chart)

Suatu urutan operasi yang saling berkaitan  yang menghasilkan produk

jadi (Output) tertentu yang disebut dengan proses. Hal ini harus diketahui terlebih

dahulu sebelum melakukan perancangan terhadap susunan unsur fisik dari suatu

industri manufaktur. Assembly Chart merupakan gambaran grafis yanbg
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menunjukkan urutan-urutan aliran komponen dan rakitan bagian kedalam rakitan

suatu produk. Sedangkan untuk mengetahui secara detail proses operasi dari suatu

produk digunakan Operation Process Chart. Aliran perakitan suatu produk

diperlukan dalam pembuatan Assembly Chart adalah untuk mengetahui:

a. Komponen-komponen pembentuk suatu produk

b. Urutan perakitan komponen-komponen tersebut

c. Keterkaitan antar komponen

Assembly Chart (Peta Perakitan) dapat dilihat dalam bentuk gambar, yaitu

sebagai berikut:

Gambar 2.6 Peta Perakitan (Assembly Chart)

2.7.2 Peta Proses Operasi (Operation Process Chart )

Peta proses operasi merupakan suatu diagram yang menggambarkan

langkah-langkah proses yang dialami oleh bahan baku, seperti urutan operasi dan

inspeksi atau pemeriksaan dari awal hingga bahan baku tersebut manjadi produk

jadi. Selain itu peta proses operasi juga memuat informasi-informasi yang

diperlukan untuk menganalisa lebih lanjut, seperti yaktu yang dibutuhkan dalam

pengerjaan, material atau bahan yang digunakan, tempat ataupun alat-alat yang

digunakan, dan scrap yang dihasilkan dari pengerjaan (Ardhianto, 2011).

Dengan adanya informasi-informasi yang bisa dicacat melalui peta proses

operasi, kita bisa memperoleh banyak manfaat. Manfaat yang diperoleh seperti

mengetahui kebutuhan akan mesin dan penganggarannya, bisa memperkirakan
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kebutuhan akan bahan baku (dengan memperhitungkan efisiensi ditiap operasi

atau pemeriksaan). Selain itu, sebagai alat untuk menentukan tata letak pabrik,

sebagai alat untuk melakukan perbaikan cara kerja yang sedang dipakai, sebagai

alat untuk latihan kerja dan lain-lain (Ardhianto, 2011).

Untuk bisa menggambarkan peta proses operasi dengan baik, ada beberapa prinsip

yang perlu diikuti. Berikut ini merupakan prinsip-prinsipya:

a. Pertama-tama pada baris paling atas dinyatakan kepalanya ”Peta Proses

Operasi” yang diikuti oleh identifikasi lain seperti: nama objek, nama

pembuat peta, tanggal dipetakan cara lama atau cara sekarang, nomor peta

dan nomor gambar.

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.

d. Penomoran terhadap suatu kegiatan operasi diberikan secara berurutan sesuai

dengan urutan operasi yang dibutuhkan untuk pembuatan produk tersebut

atau sesuai dengan proses yang terjadi.

e. Penomoran terhadap suatu kegiatan pemeriksaan diberikan secara tersendiri

dan prinsipnya sama dengan penomoran untuk kegiatan operasi.

Gambar 2.7 Langkah-langkah Sistematis Pembuatan Peta Proses
Operasi (Sumber: Purnomo, 2004)
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Keterangan :

W = Waktu yang dibutuhkan untuk suatu proses operasi atau  pemeriksaan

(dinyatakan dalam unit menit atau jam).

O-N = Nomor urut untuk kegiatan operasi.

I-N = Nomor urut untuk kegiatan pemeriksaan.

M = Nama mesin atau lokasi kerja di mana kegiatan operasi atau

pemeriksaan tersebut dilaksanakan.

2.7.3 Peta Proses Produk Banyak (Multi Product Process Chart)

MPPC adalah suatu diagram yang menunjukan urutan-urutan proses untuk

masing-masing komponen yang akan di produksi. Pembuatan MPPC dilakukan

berdasarkan peta proses operasi dan routing sheet yang telah dibuat sebelumnya

(Apple, 1990) .

Apabila didefinisikan MPPC merupakan suatu diagram yang

menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami oleh bahan, baik

bahan baku maupun bahan tambahan, seperti urutan-urutan operasi, pemeriksaan

dan penyimpanan, serta dalam menggambarkannya dipisahkan antara Rough

Lumber, pabrikasi dan Assembling, atau dapat di katakan MPPC adalah suatu peta

yang menggambarkan jumlah pemakaian kebutuhan mesin dari Routing Sheet

Kegunaan MPPC ialah menunjukan keterkaitan produksi antar komponen produk,

bahan, bagian, pekerjaan atau kegiatan dan dapat juga untuk menganalisis dan

merencanakan aliran barang dalam pabrik yang sudah berdiri maupun bagi

perencanaan proyek baru.

Gambar 2.8 menunjukkan satu contoh pembuatan peta proses produk

banyak (Multy Product Process Chart) untuk pengerjaan komponen-komponen:

1. Bantalan (bearings), kode “B”.

2. Sudut (Vanes untuk impellerblades), kode “V”.

3. Seal (untuk pompa), kode “S”.

4. Run-out tables (untuk proses ekstrusi), kode “T”.

5. Piston rod packing rings, kode “PRP”.
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Untuk melakukan analisa material handling dan terjadinya “aliran balik”

(back tracking) sebagai konsekuensi dari tipikal process layout, maka selain

penggambaran peta proses produk banyak ini juga perlu diikuti dengan pembuatan

travel chart ataupun from-to chart. Detail teknis pembuatan dan analisa dari

kedua peta tersebut dapat dilihat dalam permasalahan tata letak fasilitas produksi,

(Wignjosoebroto, 2009).

Bentuk dari peta proses produk banyak ini dapat dilihat pada gambar

dibawah ini:

Gambar 2.8 Peta Proses Produk Banyak (Multy Product Process Chart)

Langkah–langkah untuk menentukan kebutuhan mesin dan peralatan

adalah:

a. Tentukan jumlah set-up untuk masing-masing mesin.

b. Hitung jumlah mesin dan peralatan yang diperlukan berdasarkan

rumus di atas.

c. Buat tabel rekapitulasi jumlah mesin dan peralatan.

Adapun secara terperinci terdapat tiga kegunaan dalam peta proses produk

banyak yaitu:
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a. Peta proses produk banyak (Multi Product Process Chart) sangat

berguna untuk membuat peta dari-ke dimana kegunaannya adalah

untuk mengetahui jumlah secara kuantitatif kegiatan material dari

satu operasi ke operasi yang lain.

b. Pengisian tabel yang membutuhkan peta proses operasi yang telah

dibuat.

c. Peta berguna untuk membantu operasi job-shop.

2.7.4 Production Routing

Production Routing merupakan sebuah peta yang menggambarkan

langkah-langkah operasi pembuatan produk. Peta ini akan menyimpulkan

langkah-langkah operasi yang diperlukan untuk merubah bahan baku menjadi

produk jadi yang dikehendaki, dimana untuk itu bebrapa informasi harus

menyertai di dalam langkah ini, yaitu sebagai berikut (Wignjosoebroto, 2009):

a. Nama dan nomor komponen yang akan dibuat.

b. Nomor gambar kerja dari komponen tersebut.

c. Macam operasi kerja dan nomor operasinya.

d. Mesin atau peralatan produksi yang akan dipakai.

e. Waktu standar yang ditetapkan untuk masing-masing operasi kerja.

Gambaran mengenai Production Routing ini dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 2.2 Production Routing Mechanical Jack Stand
PRODUCTION ROUTING

Nama Benda Kerja : Jack Stand No. Gambar : 562
Jenis Material : Besi Tuang Kelabu

No.
Operasi
Kerja

Operasi Kerja Mesin Yang Dipakai
Tools, Jigs &

Fixtures

Waktu
Standar

(Jam/Unit)

1
Membuat permukaan
atau membuat lubang
centre drill.

Turret Lathe Chuck 0.019

2
Membubut atau
menghaluskan bagian
atas, bawah, dan sisi.

820 Logam Lathe Chuck, From Tools 0.064

3
Melebarkan lubang,
membuat ulir dalam dan
counter bore.

2 L. Gisholt Lathe
Square Thread

Boring
0.042

Sumber : Wignjosoebroto, 2009 (Ardhianto, 2011)
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2.7.5. Peta Aliran Proses

Peta aliran proses suatu diagram yang menggambarkan urutan-urutan

mulai dari operasi, pemeriksaan, transportasi, menunggu dan penyimpangan yang

terjadi selama suatau proses atau prosedur berlangsung, serta didalamnya memuat

informasi-informasi yang diperlukan untuk analisa seperti waktu jarak yang

diperlukan. Adapun kegunaan peta aliran proses adalah sebagai berikut

(Syukron, 2013).

1. Menunjukan seluruh langkah dalam suatau proses

2. Digunakan untuk menganalisa proses seperti jumlah, aktivitas proses, jarak,

peralatan, tenaga kerja.

3. Sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses atau metode kerja.

4. Digunakan sebagai perbandingan apabila ada metode pengganti

Gambar 2.9 Contoh Peta Aliran Proses
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2.7.6 Diagram Alir

Diagram Alir adalah bentuk grafis dari urutan-urutan proses yang dibuat

diatas tata letak yang dibahas, diagram alir menunjukan lokasi aktivitas yang

terjadi dalam peta aliran proses. Diagram Alir dapat digunakan sebagai rancangan

kasar dari tata letak dimana rancangan tersebut termuat jarak dari lokasi-lokasi

terpasang. Adapun kegunaan peta aliran proses adalah sebagai berikut

(Purnomo, 2004).

1. Diagram alir memperjelas peta aliran proses dengan menunjukan arah aliran

yang sesuai dengan aliran proses.

2. Membantu dalam proses perbaikan tata letak tempat kerja, dengan cara

memindahkan tata letak apabila ada aliran material yang tidak sempurna

sehingga dapat diperoleh tata letak yang lebih ekonomis ditinjau dari segi

waktu dan jarak.

Gambar 2.10 Contoh Diagram Alir
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2.7.7 Peta Hubungan Aktivitas

Merupakan suatu teknik yang sederhana di dalam merencanakan tata letak

fasilitas atau departemen berdasarkan derajat hubungan aktivitas. Peta hubungan

aktivitas sering dinyatakan dalam penilaian ”kualitatif” dan cenderung

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat subjektif. Peta ini memiliki

banyak kegunaan di antaranya yaitu menunjukkan hubungan keterkaitan antar

kegiatan beserta alasannya, sebagai masukan untuk menentukan penyusunan

daerah selanjutnya, dan lokasi kegiatan dalam satu usaha pelayanan

(Wignjosoebroto, 2009).

Activity Relatioship Chart sangat berguna unutuk perencanaan dan analisis

hubungan aktivitas antar masing-masing departemen. Pada dasarnya diagram ini

menjelaskan mengenai hubungan pola aliran bahan dan lokasi dari masing-masing

departemen penunjang terhadap departemen produksinya. Pada dasarnya Activity

Relatioship Chart ini hampir mirip dengan From To Chart, hanya saja disini

analisanya bersifat kualitatif. Kalau pada from to chart analisi dilaksanakan

berdasarkan angka-angka berat/volume dan jarak perpindahan bahan dari satu

departemen ke departemen lain, maka Activity relationship akan menggantikan

kedua hal tersebut dengan 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).

Secara garis besar cara membuat activity relationship chart adalah sebagai

berikut (Purnomo, 2004):

1. Catat semua departemen pada peta hubungan aktivitas.

2. Lakukan wawancara atau survei pada tenaga kerja tiap-tiap departemen atau

kepada pihak manajemen tentang aktivitas pada setiap departemen.

3. Masukkan alasan setiap pasangan departemen pada peta keterkaitan yang

didasarkan pada informasi karyawan dan pihak manajemen atau pengetahuan

tentang keterkaitan antar kegiatan.

4. Catat derajat kedekatan setiap pasangan pada peta keterkaitan sesuai dengan

alasan yang dimasukkan.
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5. Evaluasi peta keterkaitan kreativitas dengan meminta pertimbangan orang

lain yang tahu tentang keterkaitan antar departemen.

Gambar 2.11 Activity Relationship Chart

Pada ARC terdapat variabel berupa suatau simbol yang melambangkan

derajat keterdekatan antara departemen satu dengan departemen lainya. Simbol-

simbol yang digunakan untuk menunjukan derajat keterkaitan aktivitas adalah

sebagai berikut (Purnomo, 2004).

Tabel 2.3 Standar Penggambaran Derajad Hubungan Aktivitas
Derajad (Nilai)

Kedekatan
Deskripsi Kode Garis Kode Warna

A Mutlak Merah
E Sangat Penting Oranye
I Penting Hijau
O Cukup atau Biasa Biru

U Tidak Penting Tidak Ada Garis
Tidak Ada

Warna

X Tidak Dikehendaki Coklat

Sumber: Wignjosoebroto, 2009
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Sedangkan kode dan deskripsi alasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 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
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.

Adapun prosedur penyusunan ARC yaitu:

1. Identifikasi semua fasilitas kerja atau departemen-departemen yang

akan diatur tata letaknya dan tuliskan daftar urutannya dalam peta.

2. Lakukan interview atau wawancara atau survey terhadap karyawan dari

setiap departemen yang tertera dalam daftar peta dan juga dengan

manajemen yang berwenang.

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. Checking, recheckeing

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. Di sini individu karyawan atau manajer departemen A

harus memberikan penilaian hubungan aktivitas yang sama dengan

individu karyawan atau manajemen departemen B.
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2.7.8 Activity Relationship Diagram (ARD)

Activity Relationship Chart sangat berguna untuk perencanaan dan analisis

hubungan aktivitas antar masing-masing departemen. Sebagai hasilnya maka data

yang didapat selanjutnya akan dimanfaatkan untuk penentuan letak masing-

masing departemen tersebut, yaitu lewat apa yang disebut dengan Activity

Relationship Diagram. Pada dasarnya diagram ini menjelaskan mengenai

hubungan pola aliran bahan dan lokasi dan masing-masing departemen penunjang

terhadap departemen produksinya. Untuk membuat Activity Relationship Diagram

ini maka terlebih dahulu data yang diperoleh dari Activity Relationship Chart

dimasukkan ke dalam suatu lembaran kerja (Work Sheet).

Tabel 2.5 Lembaran Kerja (Work Sheet) Pembuatan ARD
Aktivitas Derajat Keterkaitan

A E I O U X
1.Penerimaan dan pengiriman II VI III,V
2.Gudang Material dan alat I,IV III,VI I,V
3.Perawatan IV II,VI I,II,III
4.Produksi II III I,V VI
5.Ruang ganti pakian IV VI
6.Kantor I,II,III IV,V

(Sumber: Purnomo, 2004)

Dengan data yang telah disusun secara lebih sistematik dalam Work Sheet,

suatu Activity Relationship Diagram akan dapat dengan mudah dibuat. Di sini ada

dua cara yang bisa dipergunakan untuk membuat diagram (yang selanjutnya akan

dipakai sebagai landasan untuk perencanaan tata letak departemen-departemen

yang ada), yaitu sebagai berikut (Wignjosoebroto, 2009) :

1. Dengan membuat suatu Activity Template Block Diagram (ATBD).

2. Dengan menggunakan kombinasi-kombinasi garis dan pemakaian kode warna

yang telah distandarkan untuk setiap hubungan aktivitas yang ada.

Pada Activity Template Block Diagram, data yang telah dikelompokan

dalam Work Sheet kemudian dimasukkan ke dalam suatu activity template.

Template di sini hanya bersifat memberi penjelasan mengenai hubungan aktivitas

antara departemen satu dengan departemen yang lain, untuk itu skala luasan dan

masing-masing departemen tidak perlu diperhatikan benar.
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2.

Gambar 2.12 Activity Template Block Diagram

Pada dasarnya di sini semua kode yang tercantum dalam Work Sheet

dimasukkan ke dalam Activity Block Diagram kecuali kode huruf U

(Unimportant), karena dianggap tidak memberi pengaruh apa-apa dan aktivitas

departemen satu terhadap departemen lainnya. Seperti halnya dalam Work Sheet,

kode angka yang menjelaskan mengenai alasan pemilihan derajat hubungan antara

departemen juga tidak dimasukkan ke dalam diagram ini. Langkah selanjutnya

adalah memotong dan mengatur template tersebut sesuai dengan urutan derajat

aktivitas yang dianggap penting dan diperlukan, yaitu berdasarkan urutan kode

huruf A kemudian E dan seterusnya (Wignjosoebroto, 2009).

2.7.9 Peta Dari-Ke (From-To Chart)

From to chart adalah metode konvensional yang sering digunakan untuk

perencanaan tata letak. Metode ini sangat berguna untuk perencanaan apabila

barang yang mengalir pada suatu lokasi berjumlah banyak seperti bengkel-

bengkel, mesin umum, kantor atau fasilitas-fasilitas lainnya. Peta dari-ke

dilakukan dengan cara mengubah data dasar menjadi data yang siap dipakai pada

peta dari-ke dilanjutkan dengan membuat matriks sesuai jumlah kegiatan,

kemudian masukkan data sesuai dengan kegiatan tersebut. Adapun data masukan
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ke dalam matriks dapat berbagai bentuk yang antara lain sebagai berikut

(Purnomo, 2004):

1. Jumlah gerakan antar kegiatan.

2. Jumlah bahan yang dipindahkan tiap periode waktu.

3. Berat bahan yang dipindahkan tiap periode.

4. Kombinasi dari jumlah, waktu, dan berat tiap satuan waktu.

5. Persentase dari tiap kegiatan terhadap kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Gambar 2.8 adalah peta dari-ke yang menunjukkan jumlah material yang

dipindahkan dari A ke B adalah komponen 1 dengan kapasitas 25. Material yang

dipindahkan dari D ke E adalah komponen 1 dan 3 dengan kuantitas 25 dan 10

sehingga total yang dipindahkan adalah 35 (Purnomo, 2004).

Ke

Dari
A B C D E

A 25 15 10

B 25 15

C 15

D 15 35

E

Gambar 2.13 From to chart yang menunjukkan jumlah material yang dipindahkan
(Purnomo, 2004)

2.7.9.1 Pengukuran Jarak (Distance Measurement)

Pengukuran jarak adalah untuk menentukan sejauh mana atau ukuran

panjang juga lebar dari suatu lokasi atau lokasi satu dengan yang lainnya. Ada

beberapa ukuran yang digunakan untuk memperkirakan jarak dalam tata letak,

yaitu (Hadiguna, 2008):
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1. Euclidean

Yaitu dengan mengukur secara garis lurus jarak antara pusat fasilitas-fasilitas.

Jarak ini akan menggambarkan jarak terpendek dua titik yang akan menjadi

batas bawah jarak sesungguhnya.

Berikut adalah gambaran untuk pengukuran jarak:

Gambar 2.14 Model Pengukuran Jarak Euclidean (Hadiguna, 2008)

2. Squared Euclidean

Merupakan kuadrat dari Euclidean yang mencerminkan bobot terbesar jarak

dua pasang titik yang saling berdekatan. Cara demikian relatif sedikit

digunakan, namun sering secara khusus ditujukan untuk masalah lokasi.

3. Rectilinear

Rectilinear yang dikenal juga dengan Manhattan, sudut kanan, atau matriks

empat persegi. Cara demikian banyak digunakan karena mudah dipahami,

mudah dihitung, dan tepat untuk masalah-masalah praktis.

4. Tchebychev

Merupakan ukuran jarak terbesar dua nilai. Bila asumsinya adalah komponen

horizontal dua pusat fasilitas lebih besar dari komponen vertikal, maka garis

horizontal merupakan matriks jarak Tchebychev.

5. Jarak gang

Jarak gang merupakan jarak aktual perpindahan bahan disepanjang gang yang

dilakukan alat pemindahan bahan. Cara demikian diaplikasikan pada masalah
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tata letak manufaktur karena lintasan pembawa pemindahan bahan tidak

diketahui dalam tahap awal desain, sehingga digunakan untuk tahap evaluasi.

6. Adjacency

Adjacency adalah matriks berdasarkan kedekatan yang mempunyai

kelemahan tidak diturunkan dari fasilitas non-kedekatan.

7. Lintasan terpendek

Yaitu jarak antara dua simpul pada masalah lokasi jaringan kerja. Cara

demikian digunakan untuk masalah yang memiliki banyak lintasan.

Gambar 2.15 Pengukuran Jarak Antar Departemen
(Sumber: Wignjosoebroto 2009)

2.8 Perencanaan Kebutuhan Luas Lantai

Perencanaan ini bertujuan untuk mengetahui luas lantai yang dibutuhkan

pada setiap fasilitas-fasilitas yang didirikan. Syarat utama perencanaan luas lantai

adalah pembakuan sistem kerja. Dalam perancangan stasiun kerja kita harus

memastikan bahwa sistem kerja telah baku. Apabila sistem kerja belum baku,

maka luas lantai yang dibutuhkan menjadi tidak absah. Komponen-komponen

yang harus diperhatikan dalam perencanaan kebutuhan luas lantai adalah luasan

mesin, luasan ruang gerak operator, luasan penumpukan bahan yang akan diproses

dan setelah diproses, serta luasan untuk kegiatan pemindahan bahan. Luasan

pokok kemudian ditambahkan allowance yang bertujuan mendukung kelancaran

kegiatan produksi. (Hadiguna, 2008)
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Tabel 2.6 Contoh Perhitungan Kebutuhan Luas Lantai
LEMBAR KEBUTUHAN LUAS LANTAI

Stasiun

Nama
mesin atau
peralatan
kerja yang

diper-
gunakan

Luas area yang dibutuhkan Sub
total

X
150%
allow
-ance
(m2)

Jumlah
mesin

Total
luas

Lantai
(m2)

Mesin,
dll

(m2)

Perleng-
kapan

pembantu,
Dll

(m2)

Ruang
operator

(m2)

Ruang
Material

(m2)

Sub
Tot
al

(m2)

Tabel memperlihatkan bahwa perhitungan kelonggaran berdasarkan luasan

terpakai yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Penentuan kelonggaran dengan

cara penetapan demikian lebih tepat untuk menentukan kebutuhan areal yang

besar seperti areal parkir atau fasilitas pendukung lainnya.

2.9 Perancangan Layout

Perencanaan layout merupakan salah satu tahap dalam perencanaan suatu

fasilitas yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem produksi yang efektif

dan efisien. Tujuan penyusunan layout pada dasarnya untuk mencapai

pemanfaatan peralatan pabrik yang optimal, penggunaan jumlah tenaga kerja yang

minimum, kebutuhan persediaan yang rendah dan biaya produksi.

Setelah analisa mengenai aliran material yang dibuat, hubungan derajat

aktivitas dan tiap-tiap departemen dipertimbangkan, kebutuhan luasan area untuk

masing-masing departemen dihitung serta ditetapkan maka desain alternatif layout

segera bisa dibuat. Secara singkat, desain layout alternatif bisa dibuat dengan cara

mengkombinasikan pertimbangan-pertimbangan kebutuhan luas area yang

dibutuhkan dengan REL diagram. Kombinasi antara kebutuhan luasan dan REL

diagram ini dapat dilaksanakan dalam bentuk Space Relationship Diagram.

Dengan terlebih dahulu menganalisa luasan yang dibutuhkan dan

memperhatikan REL Diagram maka kombinasi keduanya dalam bentuk Space

Relationship.
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Gambar 2.16 Space Relationship Diagram

Langkah berikut adalah mendesain alternatif layout dengan

memperhatikan Space Relationship Diagram dan melakukan modifikasi

seperlunya berdasarkan batasan-batasan dan pertimbangan-pertimbangan khusus

lainnya. Desain layout ini secara umum dapat ditunjukkan dalam bentuk suatu

Block Plan. Di sini Block Plan akan merupakan diagram blok dengan skala

tertentu yang mempresentasikan bangunan dan normalnya juga menunjukkan

lokasi dan dinding-dinding penyekat yang memisahkan blok satu dengan blok

lainnya, termasuk pula lokasi dan kolom tiang penyangga atas gedung. Lokasi

detail dan mesin, peralatan dan fasilitas-fasilitas kerja lainnya biasanya tidak

tercantum dalam blok plan ini. Berikut contoh bentuk blok plan dengan

mendasarkan pada Space Relationship Diagram yang dibuat sebelumnya

(Wignjosoebroto, 2009).

Gambar 2.17 Bentuk Block Plan dengan Space Relationship Diagram
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Berdasarkan block plan ini kemudian bisa dirancang detail layout yang

sesuai. Analisa detail layout, prosedur dan langkah-langkah yang diambil sama

dengan prosedur yang dilakukan untuk mendesain layout secara menyeluruh

(overall layout). Detail layout pada dasarnya adalah mengatur mesin atau fasilitas

kerja yang berada dimasing-masing blok yang ada, sedangkan overall layout

adalah mengatur letak blok (dalam hal ini blok akan merupakan suatu

departemen) terhadap blok lain. Dalam detail layout kita akan berkepentingan

dengan analisa aliran material dan hubungan di antara blok dengan blok lainnya

(Adriantantri, 2008).

Dalam mendesain layout (baik untuk overall layout maupun detail layout)

harus diingat pertimbangan-pertimbangan kemungkinan terjadinya ekspansi di

masa depan ataupun adanya perubahan-perubahan yang bisa terjadi. Satu hal yang

penting ialah layout haruslah cukup fleksibel untuk menghadapi persaingan

didalam desain produk. desain proses maupun desain penjadwalan produksi.

Overall ataupun detail layout haruslah dirancang dengan mengingat

problem material handling. Pemilihan metode dan peralatan material handling

merupakan aktivitas yang integral dengan rancangan layout. Layout yang secara

fungsional efektif adalah layout yang didalam aplikasinya juga menyebabkan

aktivitas material handling-nya bisa berlangsung secara efisien.

Selanjutnya untuk merepresentasikan rancangan layout yang dibuat bisa

dalam bentuk (Wignjosoebroto, 2009) :

1. Gambar atau sketsa

2. Two dimensional iconic models (template)

3. Three-dimensional iconic models.

2.10 Systematic Layout Planning (SLP)

Systematic Layout Planning merupakan salah satu prosedur yang

menguraikan langkah-langkah dalam proses perencanaan layout produksi yang

dikembangkan oleh Richard Muther (Purnomo, 2004).
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Gambar 2.18 Langkah-langkah dasar SLP (Purnomo, 2004)

Pada dasarnya langkah-langkah di atas dapat dikategorikan  ke dalam 3

tahapan, yaitu tahap analisa mulai dari analisa aliran material, analisa aktivitas,

diagram hubungan aktivitas, pertimbangan keperluan ruangan. Tahapan kedua

tahapan penelitian mulai dari perencanaan diagram hubungan ruangan sampai

dengan perancangan alternatif tata letak. Sedangkan tahapan terakhir proses

seleksi dengan jalan mengevaluasi alternatif tata letak yang telah dirancang

(Purnomo, 2004)
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2.10.1 Data Masukan

Langkah awal dalam perancangan tata letak adalah dengan melakukan

pengumpulan data awal. Terdapat tiga sumber data di dalam perancangan tata

letak yaitu:

1. Data yang berkaitan dengan rancangan produk.

Proses rancangan produk secara tidak langsung berpengaruh terhadap

perancangan tata letak, karena perancangan tata letak di pengaruhi langkah-

langkah proses pengerjaan produk atau urutan operasi perakitan yang telah

dirancang.

Data yang berkaitan dengan rancangan produk seperti gambar kerja, peta

perakitan, daftar komponen bahkan prototype dari produk yang akan dibuat

dapat diperlukan.

2. Data rancangan proses.

Data mengenai proses menggambarkan tahapan-tahapan pembuatan

komponen, peralatan dan mesin-mesin yang dibutuhkan untuk melakukan

proses produksi, serta waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi, data

diatas disimpulkan dalam bentuk peta proses operasi.

3. Rancangan jadwal produksi.

Rancangan jadwal memberi pengaruh sangat besar dalam hal pemilihan jenis

dan jumlah mesin-mesin yang diperlukan, jumlah karyawan dan shift,

kebutuhan ruang, dan peralatan, dan sebagainya.

2.10.2 Analisis aliran material

Analisis aliran material sangat penting dilakukan untuk setiap gerakan

perpindahan material diantara departemen-departemen atau aktivitas-aktivitas

operasional bertujuan untuk memperlancar aliran kerja proses produksi mulai

daari bahan baku sampai menjadi produk akhir. Menganalisis aliran material ini

sering digunakan peta-peta atau diagram sebagai berikut.

a. Peta aliran proses

b. Diagram alir , Peta proses produksi dan sebagainya.
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2.10.3 Analisis hubungan aktivitas

Dalam perancangan tata letak dapat digunakan ARC (Activity Relationship

Chart) analisis aliran material lebih cenderung untuk mengetahui biaya dari

pemindahan material.

2.10.4 Diagram hubungan aktivitas

Dalam perancangan tata letak fasilitas derajat hubungan antar departemen

dapat dilihat dari dua aspek, baik aspek kualitatif maupun aspek kuantitatif,

perancangan tata letak fasilitas yang bersifat kualitatif akan lebih dominan dalam

menganalisis derajat hubungan aktivitas dan biasanya ditunjukan oleh peta

hubungan aktivitas.

Sedangkan kualitatif lebih dominan dalam menganalisis aliran material

sehingga yang dibuat adalah suatau flow diagram atau diagram alir. Dalam

systematic layout planning kedua aspek tersebut menjadi pertimbangan, kedua

aspek tersebut dibuat dalam suatu diagram yang disebut relationship diagram atau

diagram hubungan aktivitas.

2.10.5 Diagram hubungan ruang

Dalam proses pembuatan diagram hubungan ruang ini yang perlu

dilakukan adalah mengevaluasi luas area yang dibutuhkan untuk semua aktivitas

perusahaan. Diagram hubungan ruang dapat dibuat setelah dilakukan analisis

terhadap luas area yang dibutuhkan dan dikombinasikan dengan activity

relationship diagram.

2.10.5.1 Luas area yang dibutuhkan.

Selain digunakan untuk mengestimasi kebutuhan ruang, tingkat produksi

digunakan sebagai panduan dalam proses pemilihan tipe tata letak apakah

menggunakan product layout atau process layout, penentuan tingkat produksi

untuk tiap-tiap tahap proses, memberi gambaran berapa jumlah mesin dan

peralatan yang dibutuhkan. Tiga hal yang dapat dijadikan dasar untuk menetukan
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luas area yang dibutuhkan, yaitu penetuan tingkat produksi, peralatan yang

dibutuhkan untuk proses produksi dan karyawan yang diperlukan.

Terdapat beberapa metode yang sering dipergunakan dalam penentuan

kebutuhan luas ruangan.

1. Metode fasilitas industri yaitu kebutuhan ruang berdasar fasilitas produksi

dan fasilitas pendukung proses produksi. Luas ruangan/lantai dihitung dari

ukuran masing-masing jenis mesin atau peralatan yang digunakan dikalikan

dengan jumlah masing-masing jenis peralatan tersebut dan ditambahkan

dengan kelonggaran yang dipergunakan untuk operator dan gang (aisle).

2. Metode template yaitu penentuan kebutuhan ruang yang didasarkan atas

template atau model yang dibuat. Metode ini akan memberikan gambaran

yang nyata akan bentuk dan seluruh kebutuhan ruang.

3. Metode standar industri dibuat atas penelitian-penelitian yang dilakukan

terhadap industri-industri yang dinilai telah melakukan perancangan tata letak

secara keseluruhan khususnya dalam penentuan kebutuhan ruang.

2.10.6 Rancanagan alternatif tata letak

Diagram hubungan ruang merupakan dasar dalam pembuatan rancangan

alternatif tata letak dengan mempertimbangkan modifikasi dan batasan praktis.

Untuk membuat rancangan tata letak dapat dibuat suatu block layout yang

merupakan diagram blok dengan sekala tertentu dan merupakan representasi

bangunan. Block layout menggambarkan batsan-batasan ruang dengan adanya

dinding-dinding yang memisahkan antara blok satu dengan blok lain, langkah

selanjutnya perancangan detail layout berdasarkan block layout yang dibuat.

2.10.7 Evaluasi dan tindak lanjut

Alternatif – alternatif tata letak yang telah dibuat, dipilih alternatif

perancanganyang terbaik sesuai dengan tujuan organisasi. Ada beberapa kriteria

yang dapat digunakan untuk mengevaluasi alternatif tata letak, dimana sebagian

kriteria tidak dapat dianalisis secara kuantitatif. Berikut ini adalah teknik – teknik

untuk mengevaluasi perancangan tata letak.
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1. Perbandingan untung rugi. Dalam teknik ini disusun daftarkeuntungan dan

kerugian masing – masing alternatif yang ditawarkan. Alternatif yang dinilai

mempunyai keuntungan yang relatif besar dipilih sebagai alternatif

perancangan tata letak yang diusulkan. cara ini merupakan cara yang

sederhana dan paling mudah dilakukan, namun dinilai kurang akurat.

2. Peringkat.

Teknik dengan prosedur peringkat adalah dengan memilih faktor-faktor yang

dinilai penting, kemudian dibuat daftar peringkat dari masing-masing

alternatif untuk masing-masing faktor.

3. Analisis faktor.

Cara ini hampir sama dengan peringkat dengan menetukan faktor-faktor yang

dianggap penting dalam perancangan tata letak kemudian dilakukan

pemberian bobot untuk tiap-tiap faktor. Faktor yang dianggap paling penting

diberi bobot terbesar.

4. Perbandingan biaya.

Menentukan alternatif perancangan tata letak terbaik adalah dengan

mengidentifikasi biaya-biaya untuk masing-masing alternatif perancangan

baik biaya investasi, operasi dan pemeliharaan. Alternatif perancangan

dengan biaya terkecil akan dipilih sebagai alternatif perancangan yang

diusulkan.

Dengan menganggap rancangan tata letak telah diterima oleh para pengambil

keputusan  langkah selanjutnya melakukan instal

2.11 Metode BLOCPLAN

BlOCPLAN Merupakan sistem perancangan tata letak fasilitas yang di

kembangkan oleh Donaghey dan Pire pada departemen teknik industry,

universitas Houston. Program ini membuat dan mengevaluasi tipe-tipe tata letak

dalam merespon data masukan. BLOCPLAN mempunyai kemiripan dengan

CRAFTdalam penyusunan departemen. Perbedanya adalah BLOCPLAN dapat

menggunakan peta keterkaitan sebagai inputan data sedangkan CRAFT hanya

menggunakan peta dari-ke (from to char). Biaya tata letak dapat di ukur balik
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berdasarkan ukuran jarak maupun dengan kedekatan. BLOCPLAN juga

mempunyai kelemahan yaitu tidak akan menangkap initial layout secara

akurat.selain peta keterkaitan BLOCPLAN kadang-kadang juga menggunakan

inputan data lain yaitu peta from to chart, hanya saja kedua inputan tersebut hanya

di gunakan salah satu saja saat melakukan evaluasi tata letak (Purnomo,2004).

Dalam menjalankan sofware Blocpan untuk memudahkan pengolan data , maka

inputan data-data yang dapat diterima berupa data kualitatif dan kuantitatif,

pengguna mempuyai 3 cara menyediakan data :

a. Secara kualitatif dalam bentuk diagram activity relationship chart (ARC).

b. Secara kuantitatif dalam bentuk frekuensi aliaran material, luas masing-

masing fasilitas dan luasan tata letak yang tersedia untuk penempatan

semua fasilitas,

c. Informasi tentang produk apa saja yang di produksi berseta rutenya,

Blocpan didalam menganalisa masalah serta mengembakan tata letak

mempuyai 3 pilihan yaitu :

a) Secara random : menghasilkan satu persatu tata letak dengan nilai

R-score tertentu tanpa mempertimbangkan interaksi antar

departemen.

b) Improvement algorithm, pertama tama dilakukan perubahan.

c) Automatic search ,secara otomatis pertama-tama dilakukan secara

random, kemudian hasil yang diperoleh dilakukan improvement

algorithm, namun interasi yang dapat dilakukan maksimal 20

kaliperubahan yang memberikan dan menghasilkan tataletak cepat

dan optimal .

Data masukan untuk menjalankan progaram Blocplan dalam bentuk

diagram keterkaitan ARC yang masing-masing nilai simbol keterkaitan antar

departemen ditentukan oleh masing-masing pengguna Blocplan, namun nilai atau

poin yang telah umum digunakan dalam pegolahan data pada program blocplan

ditunjukkan sebagai berikut:
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 Simbol A mempuyai nilai skor : 10 poin.

 Simbol E mempuyai nilai skor : 5 poin.

 Simbol I mempuyai nilai skor : 2 poin.

 Simbol O mempuyai nilai skor : 1 poin.

 Simbol U mempuyai nilai skor : 0 poin.

 Simbol X mempuyai nilai skor : -10 poin.

Progam Blocplan akan menampilkanl bentuk tata letak dengan 5 buah pilian rasio

panjang lebar dari bentuk tata letak yang diinginkan. Rasio yang bisa di pilih

masing- masing adalah : untuk pilihan pertama 1.35:1; pilihan kedua 2:1; pilihan

kedua 1:1; pilihan ke empat 1:2, pilihan kelima pengguna menentukan sendiri

panjang dan lebar yang di kehendaki.


