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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi dalam 

menunjang keakuratan data dan penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam 

penelitian ini digunakan tiga hasil penelitian terdahulu sebagai referensi. 

Fida (2012), melakukan penelitian pada perusahaan catering PT. 

Aerofood ACS untuk mengetahui proses produksi makanan mulai dari 

penerimaan, penyimpanan, persiapan, pengolahan, pengemasan, dan 

distribusi. Dalam proses produksi dibutuhkan pengendalian waktu 

penanganan makanan serta penanganan alur pengolahan yang baik. Hasil 

penelitian diketahui bahwa penerimaan bahan baku, persiapan bahan 

makanan, distribusi makanan, dan perancangan produk masih terdapat 

kendala yang perlu diperbaiki. 

Selain itu ada penelitian terdahulu mengenai proses produksi yang 

berpengaruh pada tata letak. Dimas, dkk. (2014) meneliti rumah makan 

Putra Bahari di Pantai Kuwaru. Penelitian ini bertujuan mempercepat waktu 

pelayanan kepada pengunjung serta membuat tata letak fasilitas rumah 

makan yang baik. Hasil penelitian diperoleh beberapa perubahan yang 

dilakukan, yaitu memisahkan dapur menjadi dapur asap dan gas, 

menggunakan tempat kosong sebagai tempat persiapan penyajian agar dekat 

dengan stasiun kerja lainnya, memindahkan tempat pencucian piring ke 

tempat lebih terang, dan menambah toilet khusus pengunjung. 
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Penelitian berikutnya dilakukan oleh Vania (2013), pada rumah 

makan Ayam Gepuk Eco Raos Semarang. Penelitian ini bertujuan 

meningkatkan efisiensi proses produksi dengan mengidentifikasi status 

efisiensi tata letak stasiun kerja dan mendesain tata letak stasiun kerja. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode load-distance. Hasil 

analisis menunjukkan untuk memperlancar proses produksi, tata letak 

stasiun kerja rumah makan diperbaiki sesuai denah alternatif yang diajukan. 

Berdasarkan tiga penelitian sebelumnya, terdapat persamaan yaitu 

tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui proses produksi suatu 

makanan serta meningkatkan efisiensi proses produksi, dan mengendalikan 

waktu penanganan kepada pengunjung. Perbedaan dari tiga penelitian 

sebelumnya adalah pada hasil penelitian. Penelitian pertama hasil yang 

diperoleh adalah memperbaiki berbagai kendala yang ada, pada penelitian 

kedua adalah merubah tata letak, sedangkan pada penelitian ketiga adalah 

memperbaiki tata letak sesuai denah yang diajukan. 

B. Landasan Teori 

1. Strategi Proses 

Sasaran jangka panjang perusahaan secara garis besar dapat 

dilihat dalam rumusan visi, dan upaya untuk mencapai visi dijabarkan 

dalam misi suatu perusahaan. Namun implementasi dari visi dan misi 

tersebut memerlukan rumusan strategi agar dapat tercapai secara 

optimal. Sasaran yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan, berkaitan 

dengan kualitas produk dan layanan perusahaan. 
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Ada beberapa ilmuwan yang telah mendefinisikan mengenai 

strategi proses. Strategi proses (process strategy) atau strategi informasi 

adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya 

yang tersedia menjadi barang dan jasa (Heizer dan Render, 2009). 

Strategi proses disebut juga strategi transformasi dengan tujuan untuk 

menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi 

persyaratan pelanggan dan spesifikasi produk yang ada di dalam 

batasan biaya dan batasan manajerial lainnya (Haming dan 

Nurnajamuddin, 2011). 

Strategi proses menunjukkan ciri-ciri dan sifat-sifat pekerjaan 

yang akan dilaksanakan dalam pembuatan barang atau jasa. Strategi 

proses menunjukkan jumlah dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan 

termasuk cara pelaksanaan masing-masing. Tingkat mutu dan unsur 

mutu yang diutamakan dalam persaingan harus disesuaikan dengan 

rancangan tata letak pusat-pusat kerja yang digunakan dalam 

pembuatan barang (Pardede, 2007). 

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan, disimpulkan 

bahwa strategi proses merupakan  strategi yang digunakan perusahaan 

untuk merubah sumber daya menjadi barang dan jasa dengan 

memanfaatkan faktor-faktor yang tersedia seperti tenaga kerja, mesin, 

bahan baku, dan dana untuk kebutuhan manusia. Strategi proses yang 

diterapkan perusahaan akan memengaruhi desain proses untuk 

memanfaatkan sarana pengolahan suatu produk. 
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2. Jenis-jenis Desain Proses 

Berkaitan pemanfaatan sarana pengolahan untuk memproses 

aktivitas pengolahan produk yang saat ini serta produk baru hasil 

pengembangan produk, strategi proses penting diperhatikan. Dilihat 

dari sudut strategis, desain mendefinisikan pelanggan sasaran 

perusahaan serta perusahaan pesaing. Untuk memperoleh desain yang 

baik, desain harus memaksimalkan kompetensi inti perusahaan. 

Menurut Heizer dan Render (2008) serta Jacobs, Chase, dan 

Aquilano (2007) dalam Haming dan Nurnajamuddin (2011), desain 

proses dikategorikan menjadi empat jenis fokus, yaitu fokus pada 

proses, fokus berulang, fokus pada produk, dan fokus pada kustomisasi 

masal. 

a. Fokus pada Proses 

Kategori desain pertama adalah fokus pada proses. Proses 

pengerjaan yang berfokus pada proses merupakan suatu jenis 

manufaktur di mana kedua aspek, peralatan produksi dan tanggung 

jawab staf manajemen dijelaskan proses produksi. Produk yang 

dihasilkan banyak ragam, tetapi volumenya kecil. Aktivitas pabrik 

dan pergerakan material sangat ketat koordinasinya dari staf 

pengolahan (pabrikasi). 

Jenis organisasi ini sangat baik bagi perusahaan yang 

orientasinya dominan kepada teknologi atau bahan tertentu, dan 

pabrik menjalankan proses yang rumit dan padat modal. 

Perusahaan yang berfokus pada proses biasanya menjalankan 
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kegiatan di tempat pengerjaan yang bernama job shop (Haming dan 

Nurnajamuddin, 2011). 

Berdasarkan definisi tersebut, disimpulkan bahwa tipe fokus 

pada proses memproduksi produk yang banyak ragam, tetapi 

volumenya kecil. Fokus pada proses dapat diterapkan pada usaha 

bengkel, perakitan komputer, rumah sakit, dan restoran. 

b. Fokus pada Produksi Berulang 

Kategori desain kedua adalah fokus pada produksi berulang. 

Fokus pada produksi berulang merupakan metode produksi 

berulang dari produk tertentu yang sama atau keluarga produk. 

Metodologi produksi berulang mengurangi penyetelan, persediaan, 

dan lead time pengolahan menggunakan lini produksi, lini 

perakitan atau sel kerja (Haming dan Nurnajamuddin, 2011).  

Ketika pelanggan membutuhkan barang atau jasa lebih 

terstandarisasi dalam jumlah lebih besar, perusahaan menggunakan 

pemrosesan berulang. Hasil terstandarisasi berarti perusahaan 

memerlukan peralatan sedikit fleksibel. Keterampilan tenaga kerja 

biasanya rendah (Stevenson dan Chuong, 2014). 

Berdasarkan definisi tersebut, disimpulkan bahwa fokus pada 

produksi berulang merupakan metode produksi berulang dari 

produk tertentu yang sama atau keluarga produk. Tipe fokus pada 

produksi berulang dapat diterapkan pada usaha perakitan mobil, 

perakitan alat-alat berat, dan perakitan sepeda motor. 
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c. Fokus pada Produk 

Kategori desain ketiga adalah fokus pada produk. Fokus pada 

produk adalah suatu jenis organisasi manufaktur di mana kedua hal, 

mesin-mesin atau peralatan produksi dan tanggung jawab staf 

digambarkan oleh produk, lini produk atau segmen pasar. 

Produksi dengan metode fokus pada produk merupakan suatu 

jenis operasi produksi yang dirancang untuk memproses produk 

yang mempunyai keseragaman tinggi dan memiliki perbedaan 

terbatas. Produk biasanya diproduksi untuk membentuk sediaan; 

level produksi cenderung lebih besar dari tingkat permintaan 

(Haming dan Nurnajamuddin, 2011). 

Berdasarkan definisi tersebut, disimpulkan bahwa produksi 

dengan metode berfokus pada produk merupakan suatu jenis 

operasi produksi yang dirancang untuk memproses produk yang 

mempunyai keseragaman tinggi dan hanya memiliki perbedaan 

terbatas. Tipe fokus pada produk dapat diterapkan pada industri 

semen, industri kimia, dan pabrik gula. 

d. Fokus pada Kustomisasi 

Kategori desain keempat adalah fokus pada kustomisasi. 

Kustomisasi masal, kreasi produk bervolume tinggi dengan 

keragaman besar sehingga pelanggan mungkin menentukan suatu 

model yang pasti dari produk akhir bervolume besar dengan biaya 

pabrikasi rendah karena didukung volume keluaran yang besar. 

Kustomisasi masal mencirikan usaha menghasilkan produk sesuai 
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dengan pesanan pelanggan (make to order) seperti yang dicirikan 

oleh fokus pada proses. 

Namun pada saat yang sama, fok us kustomisasi masal 

memperlihatkan karakteristik fokus produk yang menghasilkan 

keluaran dengan biaya murah melalui produksi masal. Oleh karena 

fokus pada kustomisasi masal mencirikan kedua fokus sebelumnya, 

yaitu produk unik dan murah,  fokus kostumisasi masal menjadi 

sangat rumit (Haming dan Nurnajamuddin, 2011). 

Berdasarkan definisi tersebut, disimpulkan bahwa 

kustomisasi masal mencirikan usaha menghasilkan produk sesuai 

pesanan pelanggan. Fokus kustomisasi masal dipandang cukup 

rumit. Fokus kustomisasi masal dibangun oleh tiga fokus lainnya, 

yaitu fokus pada proses, fokus pada produksi berulang, dan fokus 

pada produk. 

Berdasarkan jenis-jenis desain proses di atas,  disimpulkan bahwa 

untuk setiap proses produksi dapat diterapkan salah satu dari empat 

jenis proses. Hal ini tergantung jenis produk dan jumlah produk yang 

akan dihasilkan suatu perusahaan. Terdapat berbagai perangkat untuk 

mempermudah dalam mengimplementasikan desain proses dan 

perancangan ulang proses. Perangkat-perangkat tersebut dinamakan 

analisis desain proses. 
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3. Analisis Desain Proses 

Sejumlah perangkat dapat membantu memahami kompleksitas 

dalam mengimplementasikan desain proses dan perancangan ulang 

proses. Perangkat-perangkat tersebut merupakan cara sederhana untuk 

memahami apa yang terjadi atau apa yang harus terjadi dalam proses. 

Menurut Heizer dan Render (2009), ada lima perangkat yang 

dapat digunakan dalam aliran dan desain proses yaitu diagram alir, 

pemetaan fungsi waktu, pemetaan aliran nilai, diagram proses, dan 

perencanaan pelayanan. 

a. Diagram Alir 

Perangkat pertama untuk analisis desain proses adalah 

diagram alir (flow diagram). Diagram alir bertujuan untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses produksi. 

Diagram alir merupakan suatu skema atau gambaran dari 

perpindahan bahan, produk, atau orang. Diagram ini membantu 

dalam pemahaman, analisis, dan komunikasi sebuah proses (Heizer 

dan Render, 2009). Ada lima elemen yang mungkin dirubah dalam 

peta aliran proses seperti bahan baku, rancangan kerja, tahapan 

proses yang digunakan, informasi pengendalian manajemen dan 

peralatan yang digunakan (Sofyan, 1993). 

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa diagram 

alir adalah gambaran dari perpindahan bahan, produk, atau orang. 

Diagram alir dapat meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. 
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b. Pemetaan Fungsi Waktu 

Perangkat kedua untuk analisis dan desain proses adalah 

diagram alir, tetapi dengan ditambahkan waktu pada sumbu 

horizontalnya. Diagram ini disebut sebagai pemetaan fungsi waktu 

atau pemetaan proses. Dengan pemetaan fungsi waktu, titik-titik 

mengindikasikan aktivitas dan panah-panah mengindikasikan arah 

aliran dengan waktu pada sumbu horizontal. 

Jenis analisis ini memungkinkan pengguna untuk 

mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan dalam hal 

langkah tambahan, pengulangan, dan keterlambatan yang tidak 

perlu (Heizer dan Render, 2009). 

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa pemetaan 

fungsi waktu dapat digunakan untuk menghilangkan pemborosan 

waktu dalam proses produksi. 

c. Pemetaan Aliran Nilai 

Perangkat ketiga yang digunakan adalah pemetaan aliran 

nilai. Pemetaan aliran nilai merupakan satu variasi dari pemetaan 

aliran nilai (value stream mapping, VSM). 

Pemetaan aliran nilai mengambil bentuk yang lebih lebar di 

mana nilai ditambahkan (dan tidak ditambahkan) pada keseluruhan 

proses produksi, termasuk rantai pasokan. Seperti pemetaan fungsi 

waktu, idenya adalah memulai dari pelanggan dan memahami 

proses produksi. Namun pemetaan aliran nilai mengembangkan 

analisis ini kembali ke pemasok (Heizer dan Render, 2009). 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa 

pemetaan aliran nilai merupakan diagram dengan penambahan nilai 

pada proses produksi dan mengembangkan kembali kepada 

pemasok. 

d. Diagram Proses 

Perangkat keempat yang digunakan adalah diagram proses 

(process chats). Diagram proses pada dasarnya merupakan sebuah 

bagan yang merepresentasikan urutan dari rangkaian pekerjaan atau 

ihwal kejadian yang berlangsung dalam proses (Haming dan 

Nurnajamuddin, 2011). 

Diagram proses menggunakan simbol, waktu, dan jarak untuk 

mendapatkan cara yang objektif dan terstruktur untuk menganalisis 

dan mencatat berbagai aktivitas yang membentuk sebuah proses. 

Diagram ini memusatkan perhatian pada aktivitas penambahan 

nilai (Heizer dan Render, 2009). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa diagram 

proses menggambarkan urutan pekerjaan dalam proses produksi. 

Diagram proses menjadi dasar untuk penganalisaan dan menjadi 

suatu umpan awal perbaikan tata cara kerja yang harus dilakukan. 

e. Perencanaan Pelayanan 

Perangkat kelima yang digunakan adalah perencanaan 

pelayanan. Dalam usaha memberikan pelayanan memuaskan 

kepada pelanggan, maka sebagai penyedia jasa layanan perlu 

membuat cetak biru dari layanan yang dimaksud. Dalam cetak biru, 
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selain mengemukakan kegiatan yang dilaksanakan, juga 

diperlihatkan standar waktu layanan serta waktu paling lama yang 

ditoleransi dalam usaha memuaskan pelanggan. 

Perencanaan pelayanan (service blueprinting) merupakan 

teknik analisis proses yang memusatkan perhatian kepada 

pelanggan dan interaksi penyedia layanan dengan pelanggan 

(Heizer dan Render, 2009). 

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa 

perencanaan pelayanan berfokus pada pelanggan. Manajer 

berusaha memberikan pelayanan paling memuaskan kepada 

pelanggan. Dengan demikian pelanggan merasa puas dan loyal. 

Berdasarkan lima perangkat yang dapat digunakan dalam aliran 

dan desain proses yang telah didefinisikan, salah satu perangkat yang 

paling sesuai untuk menghilangkan pemborosan waktu pada proses 

produksi adalah pemetaan fungsi waktu. 

4. Pemetaan Fungsi Waktu 

Salah satu analisis desain proses yang digunakan untuk 

meminimalisir pemborosan waktu pada proses produksi adalah 

pemetaan fungsi waktu. Pemetaan fungsi waktu menggambarkan 

langkah-langkah proses yang akan dialami bahan baku mengenai urut-

urutan proses produksi. 

Menurut Heizer dan Render (2009), pemetaan fungsi waktu dapat 

digunakan untuk membantu meminimalisir kompleksitas suatu proses 
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produksi. Sebelum membuat diagram fungsi waktu, terlebih dahulu 

harus membuat diagram alir yang merupakan gambaran dari 

perpindahan bahan, produk, atau orang. Setelah membuat diagram alir, 

maka membuat diagram pemetaan fungsi waktu dengan menambahkan 

waktu pada sumbu horizontal. 

Diagram pemetaan fungsi waktu, pada titik-titiknya 

mengindikasikan aktivitas, sedangkan pada panah-panahnya 

mengindikasikan arah aliran dengan waktu pada sumbu horizontal. 

Jenis analisis ini memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan 

menghilangkan pemborosan dalam hal langkah tambahan, pengulangan, 

dan keterlambatan yang tidak perlu. Dalam pemetaan fungsi waktu, 

dihitung pula berapa lama waktu yang diperlukan dalam proses dari 

bahan baku hingga menjadi produk jadi. 

Diagram pemetaan fungsi waktu terdiri dari dua diagram. 

Pertama, pemetaan fungsi waktu dasar, merupakan proses dan waktu 

yang dilakukan dalam produksi sebelum dilakukan penghematan waktu. 

Kedua, pemetaan fungsi waktu target, merupakan proses dan waktu 

yang dilakukan dalam proses produksi setelah dilakukan penghematan 

waktu. Diagram-diagram tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1 dan 

gambar 2.2. 
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Gambar 2.1: Peta Fungsi Waktu Dasar (Baseline Time-Function Map) 

Sumber: Heizer dan Render (2009) 

Gambar 2.2: Peta Fungsi Waktu Target (Target Time-Function Map) 

Sumber: Heizer dan Render (2009) 

Berdasarkan pemetaan fungsi waktu target, dapat diketahui 

penghematan proses maupun penghematan waktu dalam proses 

produksi perusahaan. Dengan demikian proses produksi dapat 

berlangsung lebih efisien. 

Strategi proses mengacu pada memutuskan cara mengukur 

produksi barang atau jasa. Strategi poses berdampak besar pada 
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perencanaan kapasitas, tata letak fasilitas, peralatan, serta desain sistem 

kerja (Stevenson dan Chuong, 2014). Proses produksi, desain produk 

yang bagus, serta peralatan produksi yang canggih memiliki manfaat 

optimum jika perencanaan tata letak fasilitas pabrik dilakukan secara 

benar (Yamit, 2002). 

5. Tata Letak 

a. Pengertian Tata Letak 

Suatu perusahaan yang telah menentukan lokasi usaha dan 

berbagai fasilitas produksi yang diperlukan, selanjutnya perlu 

mengatur penempatan fasilitas usaha pada lokasi dimana 

perusahaan akan beroperasi. Penataan ini diperlukan agar proses 

produksi berjalan maksimal. Penataan fasilitas produksi inilah 

yang disebut tata letak (layout). 

Tata letak perusahaan sebagai tempat dilaksanakannya 

proses produksi barang ataupun jasa perlu diperhatikan secara 

matang karena fasilitas fisik yang ada di dalamnya cukup banyak 

dan saling berhubungan. Ketika suatu perusahaan didirikan, 

modal yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Sehingga apabila terjadi 

kesalahan penataan letak, perusahaan akan mengalami kerugian. 

Ada beberapa definisi tata letak (layout) yang dikemukakan 

para ilmuwan. Layout menurut Taylor (2000) dalam Joko (2004), 

bukan saja kegiatan untuk menentukan tata letak dari peralatan 

atau mesin yang diperlukan dalam proses produksi, tetapi tata 

letak dari seluruh fasilitas yang dimilliki oleh perusahaan, yang 
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meliputi penetapan lokasi setiap departemen, letak mesin-mesin 

(stasiun kerja), letak gudang, lorong (koridor) dan seluruh 

lingkungan kerja baik yang sekarang digunakan atau yang akan 

diusulkan. 

Perancangan tata letak didefinisikan sebagai perancangan 

tata letak pabrik sebagai perencanaan dan integrasi aliran 

komponen-komponen produk untuk mendapatkan interelasi 

paling efisien antar operator, peralatan, dan proses transformasi 

material dari bagian penerimaan sampai ke bagian pengiriman 

produk (Apple, 1972) dalam penelitian Firman, dkk. (2012). 

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan, 

disimpulkan bahwa tata letak adalah suatu cara pengaturan 

fasilitas-fasilitas perusahaan dengan mengoptimalkan luas area 

yang tersedia dan mengintegrasikan aliran komponen produk 

untuk memperoleh interaksi paling efisien guna menunjang 

proses produksi. 

b. Tujuan Tata Letak 

Aktivitas produksi perusahaan secara umum berlangsung 

lama dengan tata letak yang selalu berubah. Hal ini berdampak 

pada setiap kesalahan yang dibuat dalam perencanaan tata letak 

menyebabkan kerugian. Sehingga tujuan tata letak perusahaan 

pada dasarnya adalah untuk meminimalkan waktu dan biaya. 
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Ada beberapa pendapat mengenai tujuan tata letak.  

Menurut Stevenson dan Chuong (2014), tujuan tata letak adalah 

mempermudah pencapaian mutu produk atau jasa, menggunakan 

tenaga kerja dan ruang secara efisien, menghindari kemacetan, 

memperkecil biaya penanganan bahan baku, menghapus 

pergerakan tenaga kerja atau bahan baku yang tidak diperlukan, 

memperkecil waktu produksi atau waktu pelayanan, dan 

mendesain untuk keselamatan. 

Menurut Russel dan Taylor (2000), Case et al. (2001), dan 

Dervitsiotis (1981), dalam Haming dan Nurnajamuddin (2011), 

mengemukakan tujuan tata letak adalah meminimumkan material 

handling cost, meningkatkan efisiensi utilisasi ruangan dan tenaga 

kerja pabrik, mengurangi kendala proses, dan memudahkan 

komunikasi dan interaksi antara para pekerja, pekerja dengan 

supervisi, dan atau antara pekerja dengan para pelanggan. 

Pendapat terakhir menurut Haming dan Nurnajamuddin 

(2011). Secara umum tujuan perencanaan tata letak adalah untuk 

mendapatkan susunan tata letak paling optimal dari fasilitas–

fasilitas produksi perusahaan. Dengan tata letak yang optimal, 

diharapkan pelaksanaan proses produksi perusahaan berjalan 

lancar dan para karyawan dapat menyelesaikan tugas dengan baik. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, disimpulkan 

bahwa tujuan perencanaan tata letak yang baik adalah untuk 
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memperlancar proses produksi perusahaan. Dengan demikian 

waktu dan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan proses 

produksi dapat diminimalisir. 

c. Jenis-jenis Tata Letak 

Keputusan mengenai tata letak meliputi penempatan mesin 

pada tempat terbaik, kantor dan meja-meja atau pusat pelayanan. 

Sebuah tata letak yang efektif memfasilitasi terjadinya aliran 

bahan, manusia, dan informasi dalam suatu departemen dan antar 

departemen. 

Menurut Heizer dan Render (2009), ada tujuh jenis tata 

letak, yaitu tata letak kantor, tata letak toko eceran, tata letak 

gudang dan penyimpanan, tata letak dengan posisi tetap, tata letak 

berorientasi proses, sel kerja, dan tata letak berulang dan 

berorientasi produk. 

1) Tata Letak Kantor 

Jenis tata letak pertama adalah tata letak kantor. Saat ini 

tata letak kantor mengalami transformasi ketika aliran 

pekerjaan tulis-menulis diganti peralatan elektronik. Terdapat 

sedikit kebutuhan untuk menempatkan tenaga kerja kantor 

dalam tata letak yang mengoptimalkan peralihan fisik dari 

informasi ataupun pekerjaan tulis-menulis. 

Tata letak kantor adalah cara mengelompokkan pekerja, 

perlengkapan, dan ruang dengan mempertimbangkan 

kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Tata letak 
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kantor mengalami perubahan akibat perubahan teknologi 

yang berlangsung di masyarakat. Perangkat yang bermanfaat 

untuk menganalisis tata letak kantor adalah diagram 

hubungan (relationship diagram) (Heizer dan Render, 2009). 

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa tata 

letak kantor mengelompokkan berbagai elemen kantor. 

Penerapan tata letak kantor disesuaikan dengan bidang usaha 

yang dijalankan serta peralatan elektronik yang digunakan. 

2) Tata Letak Toko Eceran 

Jenis tata letak kedua adalah tata letak toko eceran. 

Manajer harus mempertimbangkan keberadaan pelanggan 

serta kesempatan untuk memengaruhi volume penjualan dan 

sikap pelanggan melalui tata letak yang diterapkan. 

Tata letak toko eceran didasarkan ide bahwa penjualan 

dan keuntungan bergantung pada produk yang menarik 

perhatian pelanggan. Sehingga manajer operasi toko eceran 

mencoba memperlihatkan produk-produk mereka kepada 

pelanggan sebanyak mungkin (Heizer dan Render, 2009).  

Manajer mempunyai dua variabel fundamental yang 

dapat dimanipulasi untuk menarik pelanggan, yaitu susunan 

keseluruhan dari toko dan alokasi ruangan terhadap produk-

produk yang berbeda dalam susunan itu (Ma’arif dan 

Tanjung, 2013). 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa 

keuntungan tata letak toko eceran yang baik adalah 

kemampuan menghemat waktu dan uang menggunakan satu 

tata letak. Keuntungan lainnya adalah menghindari konsumen 

yang bingung dalam memilih produk yang akan dibeli. 

3) Tata Letak Gudang dan Penyimpanan 

Jenis tata letak ketiga adalah tata letak gudang dan 

penyimpanan. Desain fasilitas penyimpanan berbeda dari 

desain tata letak pabrik. Frekuensi pesanan menjadi 

pertimbangan penting, objek yang sering dipesan 

ditempatkan di dekat pintu masuk. 

Tujuan tata letak gudang adalah menemukan titik 

optimal diantara biaya penanganan bahan dan biaya-biaya 

yang berkaitan dengan luas ruangan dalam gudang. 

Manajemen bertugas memaksimalkan penggunaan setiap 

“kotak” dalam gudang, yaitu memanfaatkan volume 

penuhnya sambil menjaga agar biaya penanganan bahan tetap 

rendah (Heizer dan Render, 2009). 

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa tata 

letak pergudangan yang efektif dapat meminimalisir biaya 

penanganan bahan. 
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4) Tata Letak dengan Posisi Tetap 

Jenis tata letak keempat adalah tata letak dengan posisi 

tetap. Bentuk tata letak pada proyek seperti ini, produk yang 

dihasilkan terlalu susah untuk dipindahkan. 

Tata letak dengan posisi tetap, proyek tetap berada 

dalam satu tempat, sementara para pekerja dan peralatan 

datang ke tempat tersebut. Karena permasalahan pada tata 

letak dengan posisi tetap sulit dipecahkan di lokasi, alternatif 

yang ada adalah melengkapi proyek sedapat mungkin di luar 

lokasi (Heizer dan Render, 2009). 

Mesin-mesin, peralatan-peralatan, atau pusat-pusat 

kerja tidak disusun menurut urutan pekerjaan yang akan 

dilaksanakan. Letak barang jadi setelah selesai dibuat dan 

siap digunakan penting direncanakan. Dalam kegiatan operasi 

dan produksi seperti ini, barang yang dibuat umumnya hanya 

satu satuan. Tata letak ini dianggap khusus karena digunakan 

hanya untuk jenis barang tertentu (Pardede, 2007). 

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa tata 

letak dengan posisi tetap, suatu proyek tetap berada di satu 

tempat, sementara para pekerja dan peralatan datang ke 

tempat tersebut. Tata letak ini diterapkan pada pembuatan 

jembatan. 
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5) Tata Letak Berorientasi Proses 

Jenis tata letak kelima adalah tata letak berorientasi 

proses. Fokus utama dalam tata letak ini adalah bagaimana 

meminimalkan biaya matrial handling. 

Tata letak berorientasi proses menangani beragam 

barang atau jasa secara bersamaan. Hal ini merupakan cara 

tradisional untuk mendukung strategi diferensiasi produk. 

Tata letak ini paling efisien disaat menangani pelanggan, 

pasien, atau klien dengan kebutuhan berbeda (Heizer dan 

Render, 2009). 

Mesin-mesin dan peralatan-peralatan, tenaga kerja, atau 

pusat-pusat kerja disusun sedemikian rupa di mana mesin-

mesin untuk melaksanakan pekerjaan sejenis dikumpulkan 

bersama dalam satu tempat. Kegiatan pengolahan yang 

dilakukan adalah terputus-putus. Bahan-bahan yang sudah 

melalui satu jenis pekerjaan tertentu dapat disimpan sebagai 

persediaan sebelum diteruskan ke jenis kegiatan pekerjaan 

selanjutnya (Pardede, 2007). 

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa tata 

letak berorientasi proses dapat menangani beragam barang 

atau jasa secara bersamaan. Mesin-mesin dan para tenaga 

kerja disusun dengan posisi paling tepat, sehingga proses 

produksi menjadi lancar. 
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6) Sel Kerja 

Jenis tata letak keenam adalah sel kerja. Pengaturan sel 

kerja digunakan saat volume memerlukan pengaturan khusus 

mesin dan peralatan. 

Sel kerja mengelompokkan ulang tenaga kerja dan 

mesin yang tersebar pada departemen beragam sehingga 

dapat memusatkan perhatian dalam membuat satu produk 

atau sekumpulan produk saling berkaitan. Pengaturan sel 

kerja digunakan saat volume produksi mengharuskan adanya 

pengaturan khusus pada mesin-mesin dan peralatan (Heizer 

dan Render, 2009). 

Pengelompokan ditentukan berdasarkan operasi yang 

diperlukan untuk melakukan pekerjaan serangkaian objek 

serupa. Pada dasarnya, sel-sel ini menjadi versi kecil dari tata 

letak produk. Sel-sel ini bisa memiliki gerakan bagian yang 

dapat dibawa antarmesin, atau bisa memiliki garis alur yang 

dihubungkan dengan alat pembawa barang. Dengan 

demikian, semua bagian mengikuti rute yang sama 

(Stevenson dan Chuong, 2014). 

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa sel 

kerja mengelompokkan ulang tenaga kerja dan mesin 

sehingga kegiatan proses produksi lebih fokus. 
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7) Tata Letak Berulang dan Berorientasi Produk (Tata 

Letak Gabungan) 

Jenis tata letak ketujuh adalah tata letak gabungan. Tata 

letak seperti ini merupakan gabungan dari tata letak menurut 

barang dengan tata letak menurut pekerjaan. 

Tata letak gabungan, sebagian ciri-ciri tata letak 

menurut pekerjaan dapat ditemukan dalam kegiatan operasi 

dan produksi yang bersangkutan. Perlu diperhatikan bahwa 

tata letak pusat-pusat kerja disebut tata letak gabungan hanya 

jika dua jenis tata letak yang berbeda dibutuhkan untuk 

membuat satu satuan barang (Pardede, 2007). 

Tata letak berorientasi produk diorganisasikan di 

sekeliling produk atau kelompok produk yang sama yang 

bervolume tinggi dan bervariasi rendah. Terdapat dua jenis 

tata letak yang berorientasi produk, yaitu lini fabrikasi dan 

perakitan (Heizer dan Render, 2009). 

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa tata 

letak gabungan terjadi ketika dua jenis tata letak yang 

berbeda dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang. 

d. Penyebab Dilakukan Perbaikan Tata Letak 

Perencanaan tata letak dan modifikasi tata letak selalu 

diperlukan perusahaan. Perencanaan dan modifikasi tata letak 
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dilakukan dengan melihat berbagai faktor-faktor yang terjadi pada 

suatu perusahaan. 

Menurut Haming dan Nurnajamuddin (2011), kebutuhan 

modifikasi tata letak disebabkan berbagai faktor, yaitu terjadi 

perubahan desain produk terus-menerus, perubahan volume 

permintaan, kemungkinan penggantian fasilitas agar selalu baru, 

penambahan produk baru, kondisi lingkungan kerja yang tidak 

memuaskan, risiko kecelakaan kerja dalam proses produksi, 

kebutuhan akan penghematan biaya, dan mendukung 

pergeseran/perluasan lokasi pasar produk perusahaan. 

1) Terjadinya Perubahan Desain Produk secara Terus-

Menerus 

Penyebab dilakukan perbaikan tata letak pertama 

adalah terjadinya perubahan desain produk secara terus 

menerus. Perubahan desain produk secara terus-menerus 

untuk membuat produk baru mengakibatkan terdapatnya 

perencanaan tata letak yang baru bagi perusahaan. Perubahan 

desain produk mengakibatkan perubahan pelaksanaan proses 

produksi di perusahaan yang bersangkutan (Haming dan 

Nurnajamuddin, 2011). 

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa 

perubahan desain mengakibatkan perubahan tata letak dalam 

proses produksi. 
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2) Adanya Perubahan Volume Permintaan 

Penyebab dilakukan perbaikan tata letak yang kedua 

adalah adanya perubahan volume permintaan. Terjadinya 

perubahan volume permintaan terhadap produk yang 

dihasilkan perusahaan berdampak terhadap volume produksi. 

Perubahan harus dilakukan penyesuaian agar volume 

produksi selalu sama dengan, atau mampu menjawab volume 

permintaan yang ada. Perubahan volume aktivitas berdampak 

pada tata letak yang ada dan diterapkan perusahaan pada saat 

ini (Haming dan Nurnajamuddin, 2011). 

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa 

adanya volume permintaan berdampak pada tata letak yang 

ada dan volume produksi pada suatu perusahaan. 

3) Kemungkinan Penggantian Fasilitas agar Selalu Baru 

Penyebab dilakukan perbaikan tata letak yang ketiga 

adalah kemungkinan penggantian fasilitas agar selalu baru. 

Secara teknis, peralatan dan mesin akan mengalami 

keusangan akibat seringnya penggunaan. 

Seiring perkembangan teknologi dan kemunduran 

kemampuan alat secara teknis akibat penggunaan, maka 

beberapa periode waktu kemudian, mesin dan peralatan 

produksi yang ada harus diganti (Haming dan 

Nurnajamuddin, 2011). 
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Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa 

perkembangan teknologi memengaruhi tata letak, kerana 

perusahaan harus mempunyai rancangan dalam memperbarui 

peralatan produksi di masa akan datang. 

4) Adanya Penambahan Produk Baru 

Penyebab dilakukan perbaikan tata letak yang keempat 

adalah adanya penambahan produk baru. Penambahan produk 

baru serta pengembangan produk yang sudah ada akan 

menjadi kegiatan yang selalu ada dalam  perusahaan. 

Perubahan mendasar dalam pelaksanaan produksi harus 

diikuti perubahan-perubahan tata letak pabrik. Perubahan 

untuk menyesuaikan tata letak dengan proses produksi perlu 

dilakukan untuk menjamin arus pengerjaan produk di dalam 

pabrik benar-benar dapat dipertahankan pada tingkat paling 

optimal (Haming dan Nurnajamuddin, 2011). 

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa 

adaya penambahan produk baru menyebabkan perubahan tata 

letak, karena perlu adanya penyesuaian antara tata letak 

dengan proses produksi yang akan dilaksanakan. 

5) Adanya Kondisi Lingkungan Kerja Tidak Memuaskan 

Penyebab dilakukan perbaikan tata letak yang kelima 

adalah adanya kondisi lingkungan kerja tidak memuaskan. 

Kondisi lingkungan perusahaan sangat memengaruhi tingkat 

produktivitas para karyawan. 
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Keluhan para karyawan digunakan sebagai bahan 

penyusunan perbaikan kondisi lingkungan kerja. Untuk 

melaksanakan perbaikan kondisi lingkungan kerja, 

manajemen perlu menyusun perencanaan tata letak pabrik 

yang cocok dengan berbagai hal yang dibutuhkan oleh 

pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan 

(Haming dan Nurnajamuddin, 2011). 

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa 

kondisi lingkungan kerja yang tidak memuaskan 

menyebabkan perbaikan tata letak. Usulan perbaikan didasari 

dari keluhan para karyawan. 

6) Risiko Kecelakaan Kerja dalam Proses Produksi 

Penyebab dilakukan perbaikan tata letak yang keenam 

adalah risiko kecelakaan kerja dalam proses poduksi. 

Kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dicegah sejak 

awal. Hal ini menyangkut keselamatan para karyawan. 

Cara meminimalisir kecelakaan kerja dilakukan dengan 

menyesuaikan tata letak mesin dan peralatan produksi 

sehingga dicapai derajat kesesuaian tinggi dengan kebutuhan 

kerja. Dengan demikian penyusunan tata letak pabrik, 

peletakan, penataan mesin, dan peralatan produksi harus 

menciptakan lingkungan kerja yang aman kepada para 

karyawan (Haming dan Nurnajamuddin, 2011). 
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Berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan bahwa 

untuk mencegah risiko kecelakaan kerja dalam proses 

produksi, tata letak mesin perlu disesuaikan dengan 

kebutuhan kerja. 

7) Kebutuhan Akan Penghematan Biaya 

Penyebab dilakukan perbaikan tata letak ketujuh adalah 

kebutuhan penghematan biaya. Manajemen dan tenaga 

perekayasa perusahaan harus mampu melakukan perencanaan 

tata letak yang tepat agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu 

berat. 

Tata letak yang dipilih diharapkan mampu menjamin 

produktivitas dan efisiensi pada perusahaan. Tata letak yang 

baik menghindarkan perusahaan dari kegiatan-kegiatan yang 

tidak berguna, sehingga menghemat waktu, tenaga dan dana, 

sekaligus menjamin kelancaran arus proses produksi 

(Haming dan Nurnajamuddin, 2011). 

Berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan bahwa 

kebutuhan penghematan biaya dapat memengaruhi tata letak. 

Penyusunan tata letak yang tepat dapat meminimalisir biaya 

yang dikeluarkan perusahaan. 

8) Mendukung Perluasan Lokasi Pasar Produk Perusahaan 

Penyebab dilakukan perbaikan tata letak kedelapan 

adalah mendukung pergeseran/perluasan lokasi pasar produk 
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perusahaan. Kenyataan menunjukkan bahwa beberapa 

perusahaan yang berhasil dalam melaksanakan bisnisnya 

akan memperoleh pasar lebih luas. 

Perluasan pasar diikuti pertambahan lokasi pemasaran 

atas produk yang dihasilkan perusahaan. Terjadinya 

pergeseran atau perluasan lokasi pasar berdampak pada 

penataan perusahaan (Haming dan Nurnajamuddin, 2011). 

Berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan bahwa 

perluasan lokasi pasar memengaruhi tata letak. Perluasan 

pasar diikuti penambahan lokasi pemasaran atas produk yang 

dihasilkan perusahaan. 

6. Pendekatan Grafis Sederhana 

Perencanaan tata letak ruangan pengolahan, atau tata letak 

ruangan, adalah penentuan letak berbagai ruangan atau tempat kegiatan 

yang ada dalam satu bangunan. Perencanaan tata letak ini dimaksudkan 

untuk memperkecil jarak keseluruhan perjalanan yang harus ditempuh 

oleh orang-orang, bahan-bahan, dan peralatan-peralatan di dalam 

keseluruhan kegiatan operasi dan produksi. 

Menurut Pardede (2007), perencanaan tata letak ruangan 

umumnya dilakukan untuk kegiatan operasi dan produksi yang 

terputus-putus dan yang menggunakan tata letak menurut pekerjaan. 

Pendekatan grafis sederhana digunakan untuk menentukan letak 
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berbagai pusat kerja sehingga jarak pergerakan yang ditempuh oleh 

bahan-bahan dan pekerja pada seluruh kegiatan dapat dipersingkat. 

Cara ini dilakukan menggunakan satu bagan perjalanan yang 

menunjukkan jumlah perjalanan yang dilakukan dari dan ke setiap pusat 

kerja. Pada umumnya pendekatan ini menggunakan cara mencoba-coba 

sampai ditemukan satu tata letak dengan jarak perjalanan keseluruhan 

yang paling singkat. Jumlah perjalanan dari dan ke setiap pusat kerja 

yang tidak bersebelahan tetapi berhubungan diusahakan sekecil 

mungkin (Pardede, 2007). 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

Gambar 2.3: Kerangka pikir penelitian 

Sumber: Heizer dan Render (2009) dan Pardede (2007), diolah 

Berdasarkan gambar 2.3, untuk mengetahui efisiensi pemanfaatan 

waktu dalam proses produksi pada rumah makan dapat dihitung 

menggunakan pemetaan fungsi waktu dasar. Menurut Heizer dan Render 

(2009), pemetaan fungsi waktu digunakan untuk meminimalisir 

kompleksitas suatu proses produksi. Pemetaan fungsi waktu dasar 

merupakan proses dan waktu yang dilakukan dalam produksi sebelum 

dilakukan penghematan waktu dengan memerhatikan divisi dasar serta 

waktu dasar yang diperlukan. 
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Permasalahan-permasalahan dalam kegiatan produksi dapat diketahui 

dengan melakukan wawancara kepada pelanggan yang datang. Menurut 

Kuncoro (2013), wawancara personal diartikan sebagai wawancara antar 

orang, yaitu antar peneliti (pewawancara) dengan responden (yang 

diwawancarai), yang diarahkan oleh pewawancara untuk memperoleh 

informasi yang relevan. Dari kegiatan wawancara tersebut diperoleh 

informasi bahwa terjadi permasalahan dalam kegiatan produksi, sehingga 

perlu dilakukan perbaikan tata letak. 

Perbaikan tata letak dilakukan menggunakan metode grafis sederhana. 

Menurut Pardede (2007), pendekatan grafis sederhana digunakan untuk 

menentukan letak berbagai pusat kerja sehinga jarak pergerakan yang 

ditempuh bahan-bahan dan pekerja dapat dipersingkat. Pada pendekatan 

grafis sederhana perlu diperhatikan mengenai pusat kerja dan jumlah 

kegiatan yang dilakukan. 

Untuk mengetahui efisiensi waktu setelah dilakukan perbaikan tata 

letak, dapat digunakan pemetaan fungsi waktu target. Menurut Heizer dan 

Render (2009), pemetaan fungsi waktu digunakan untuk meminimalisir 

kompleksitas suatu proses produksi. Pemetaan fungsi waktu target 

merupakan proses dan waktu yang dilakukan dalam produksi setelah 

dilakukan penghematan waktu dengan memerhatikan divisi target serta 

waktu target yang diperlukan. 


