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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah 

yang akan diteliti, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian, 

batasan-batasan permasalahan serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam 

penelitian 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan di dunia industri saat ini sudah mengalami perkembangan yang 

sangat pesat dimana menciptakan persaingan bisnis yang semakin kompetitif. 

Salah satu cara untuk mewujudkan hal itu adalah dengan mengembangkan sistem 

produksi yang lebih baik. Oleh sebab itu setiap perusahaan dituntut untuk dapat 

meningkatkan kinerjanya agar mampu bersaing dan bertahan. Peningkatan kinerja 

perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan 

penyusunan atau perbaikan tata letak dan pemindahan bahan. 

CV. BENGKEL PURNAMA adalah perusahaan yang memproduksi berbagai 

peralatan dan mesin home Industri. Produk yang dihasilkan meliputi mesin 

pembuat kerupuk, mesin penggiling kopi, mesin ketel uap, mesin molen, mesin 

blender, mesin rajangan dan berbagai mesin lain. saat ini tata letak pabrik dan 

fasilitas produksinya dirasa kurang optimal karena tidak mempertimbangkan 

aliran bahan sehingga menyebabkan perpindahan material menjadi lebih panjang 
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(banyak waktu produksi yang terbuang) dan biaya material handlingnya menjadi 

lebih besar. 

 Solusi dari masalah perusahaan adalah dengan perancangan ulang tata letak 

pabrik dengan menggunakan metode Pairwise Exchange (pertukaran 

berpasangan), yaitu melakukan pertukaran departemen yang memiliki kedekatan 

dalam hal aktivitas atau berdasarkan luas departemen yang sama untuk mencapai 

optimalisasi dalam tata letak fasilitas perusahaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana cara 

menurunkan jarak dan total biaya material handling dengan perancangan ulang 

tata letak lantai produksi CV. Bengkel Purnama” 

   

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan 

tersebut yang diantaranya : 

1. Memperoleh rancangan layout lantai produksi baru yang memiliki jarak 

dan total biaya paling minimum.  

2. Membandingkan jarak dan biaya material handling dari tata letak lantai 

produksi sistem riil dengan hasil perancangan ulang tata letak lantai 

produksi yang baru (usulan) 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah perancangan 

tata letak lantai produksi yang baru dapat diaplikasikan pada tata letak lantai 

produksi CV. Bengkel Purnama untuk meminimasikan jarak dan total biaya 

material handling. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa batasan untuk membatasi ruang 

lingkup penelitian, adapun batasan yang digunakan adalah :  

1. Perancangan ulang hanya dilakukan pada lantai produksi CV. Bengkel 

Purnama 

2. Metode yang digunakan untuk menghasilkan layout usulan adalah metode 

Pairwise Exchange (pertukaran berpasangan) 

 

1.6 Asumsi - Asumsi 

Penelitian ini juga menggunakan beberapa asumsi, antara lain : 

1. Biaya material handling tidak tergantung (bebas) terhadap utilisasi 

peralatan.  

2. Melakukan pertukaran dua atau tiga departemen sekaligus  

3. Berat produk saat proses produksi dengan berat produk jadi adalah 

sama tidak mengalami perubahan/penyusutan 

4. Tidak ada penambahan mesin atau peralatan baru 

5. Tidak terjadi perubahan urutan operasi 
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1.7 Sistematika Penulisan  

Penulisan laporan ini disusun secara sistematis dan berurutan sehingga 

dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah. Adapun sistematika penulisan 

adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah, asumsi, manfaat penelitian, sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka  

Bab ini berisi teori, rumus,serta cara penyelesaian masalah yang dapat 

diperoleh pada literatur yang dapat menunjang penelitian. 

Bab III Metode Penelitian  

Bab ini berisi alur atau rangka kerja terstrruktur atau sistematis yang 

merupakan suatu proses dimana terdiri dari tahap-tahap yang saling terkait 

dalam artian bahwa hasil dari suatu tahap tersebut akan menjadi masukan 

pada tahap berikutnya.  

Bab IV Pengumpulan dan Pengolahan Data  

Bab ini berisi pengumpulan dan pengolahan data dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan, sehingga nantinya bisa diolah dan dijadikan sebagai dasar 

pemecahan masalah. 

Bab V Analisa Data 

Bab ini berisi tentang analisa terhadap hasil pengolahan data yang akan 

digunakan dalam menentukan langkah-langkah yang diambil oleh 

perusahaan didalam meminimasi biaya material handlingnya 
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Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran 

yang berguna untuk perusahaan. 


