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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT Nippon Piston Ring Manufacturing Indonesia yang beralamat di 

Jl.Rembang Industri II/24 PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang) 

Pasuruan adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang 

memproduksi ring piston dengan jenis ring yang berbeda-beda sesuai dengan 

permintaan dari konsumen dari segi jumlah maupun dari segi spesifikasi 

produk, dimana produk yang dihasilkan berupa ring piston jenis oil ring dan 

non oil ring serta memiliki produk yang berbeda-beda tiap diameternya. 

Beberapa dari produk yang dihasilkan diekspor ke luar negeri sehingga 

perusahaan dihadapkan oleh berbagai tantangan, baik dalam hal kualitas 

maupun dalam peningkatan efisiensi dan efektifitas proses operasi dan 

penggunaan sumber daya. Pada saat ini, penyusunan jenis tata letak yang ada 

berdasarkan layout by process yang dimana pengaturan dan penempatan 

fasilitas yang memiliki tipe dan spesifikasi sama ditempatkan ke dalam satu 

departemen.  

Layout lantai produksi PT. Nippon Piston Ring Manufacturing Indonesia 

seperti ditunjukkan pada gambar 1.1. Dari layout terjadi pemindahan material 

material handling yang berjauhan antar departemen, sebagai contoh setelah 

melakukan proses di departemen naigaken dan futatsuwari untuk menuju ke 

departemen besley dan DDG tersebut terjadi jarak perpindahan material 

handling yang cukup jauh sekitar 10 m. Sebagai akibat dari pemindahan yang 

berjauhan tersebut terjadi beberapa proses menunggu produk piston ring untuk 

dikerjakan dari departemen-departemen berikutnya yang membutuhkan waktu 

berjam-jam bahkan beberapa hari.  

Salah satu cara yang harus diperhatikan dari perusahaan yakni layout atau 

susunan yang ada dalam pabrik ataupun perusahaan tersebut untuk mengatur 

tata letak departemen atau fasilitas di lantai produksi dalam meminimalkan 

total jarak material handling agar lebih efektif dan efisien saat melakukan 
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pemindahan barang. Penelitian ini mencoba menyelesaikan masalah dengan 

memberikan sebuah usulan berupa penaataan tata letak fasilitas atau 

departemen penerapan dengan metode algoritma CRAFT. Pada penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Sahroni (2010) bahwa penerapan algoritma 

CRAFT dalam penyusunan layout per departemen dapat memperlancar 

gerakan perpindahan material handling sehingga memberikan aliran proses 

kerja yang lancar, teratur, dan aman. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Roy Arista (2012) metode yang digunakan dalam tata letak dengan 

Algoritma CRAFT memberikan cara mencari solusi tata letak pada lantai 

produksi dan memperbaiki kefektifan aliran bahan di perusahaan. Sehingga 

usulan yang diberikan akan memberikan perbaikan yang lebih baik lagi untuk 

meminimumkan efisiensi jarak antar mesin sebelumnya dan meminimasi 

material handling yang terjadi serta mengurangi terjadinya keterlambatan 

produksi.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang dihadapi perusahaan tersebut dapat dirumuskan 

permasalahan yakni “Bagaimana cara menyusun ulang tata letak lantai 

produksi pada PT.Nippon Piston Ring Manufacturing Indonesia agar dapat 

mengurangi total jarak momen handling”   

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah 

1. Mendapatkan total momen handling yang terjadi saat ini sebelum 

dilakukan perbaikan tata letak pada PT.Nippon Piston Ring 

Manufacturing, Indonesia 

2. Mendapatkan usulan rancangan penataan ulang tata letak fasilitas 

berdasarkan hasil Algoritma CRAFT.  

3. Mendapatkan total momen handling yang minimum dari layout awal. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah  

1. Dapat digunakan sebagai rancangan alternatif tata letak fasilitas bagi 

perusahaan. 

2. Dapat mengurangi keterlambatan produksi yang terjadi pada mesin. 

1.5 Batasan Masalah  

Batasan dalam penelitian Skripsi ini diantaranya yaitu : 

1. Tidak membahas pemasukan barang dari pemasok 

2. Pembahasan hanya dilakukan pada lantai produksi saja 

3. Pembahasan hanya mengenai momen pemindahan bahan termasuk jarak 

antar departemen 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun untuk memberikan penggambaran secara sistematis 

penulisan yang akan dibahas. Sistematika penulisan seperti di bawah ini : 

Bab 1 Pendahuluan 

Dalam bab ini diuraikan tentang masalah yang akan dibahas secara umum, 

seperti latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan masalah dan asumsi masalah 

Bab II Landasan Teori 

Dalam bab ini diuraikan berisi tentang landasan teori mengenai pembahasan 

yang akan dibahas sesuai teori-teori yang mencakup dengan latar belakang 

permasalaham yang terjadi. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini membahas tentang kerangka pemikiran permasalahan yang 

dihadapi dengan sistematika atau alur dalam proses pengerjaan yang 

digambarkan dalam metodologi penelitian. 

Bab IV Pengumpulan data dan Pengolahan Data 

Dalam bab ini membahas mengenai pengumpulan data dan pengolahan data 

dari data yang telah dikumpulkan di penelitian yang telah dilakukan sehingga 

memperoleh hasil penelitian. 

Bab V Analisa dan Pembahasan 

Dalam bab ini membahas pembahsan dari data pengamatan yang telah diolah 

dengan didasari oleh teori dan kepustakaan. 

Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil yang telah diperoleh 

terhadap data pengamatan selama penelitian serta berisi saran-saran yang 

dibutuhkan.




