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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berbagai pemborosan dapat terjadi pada poses produksi yang dilakukan oleh 

perusahaan yang disebabkan oleh tata letak fasilitas produksi yang kurang baik. 

Dengan adanya penanganan material yang baik di harapkan adanya keuntungan bagi 

perusahaan. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan sebagai suatu dampak semakin 

ketatnya persaingan perusahaan pada saat ini telah membawa pengaruh pada 

perusahaan untuk terus mengembangkan penerapan strategi keputusan manajemen 

operasional perusahaan barang atau jasa. Keputusan-keputusan tersebut dilakukan 

karena adanya kedinamisan yang terjadi karena berbagai macam tekanan, dari 

globalisasi perdagangan dunia, perpindahan ide, produk, dan uang dengan kecepatan 

yang tinggi. Sehingga setiap perusahaan di tuntut untuk dapat menyeimbangkan 

antara waktu, kinerja dan hasil secara efektif dan efisien. Proses produksi 

memerlukan tranformasi sumber daya menjadi barang atau jasa. 

Persaingan usaha yang terjadi mengharuskan perusahaan melakukan perbaikan 

kinerja di semua bidang, terutama di bidang manajemen operasional. Dalam 

Manajeman operasi memiliki sepuluh fungsi utama keputusan operasional yaitu : 

keputusan mendesain produk dan jasa, manajemen mutu, desain proses dan kapasitas, 

lokasi, desain tata letak, sumberdaya manusia dan sistem kerja, manajemen rantai 

pasokan, persediaan, perencanaan kebutuhan bahan dan Just In Time, penjadwalan 
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jangka pendek dan menengah, dan perawatan. Masing-masing keputusan 

membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengaturan karyawan, pengarahan dan 

pengendalian (Heizer & Barry, 2006). 

Semakin efisien kita melakukan perubahan tersebut, kita menjadi semakin 

produktif dan nilai yang di tambahkan pada barang atau jasa yang di hasilkan menjadi 

lebih tinggi. Dengan begitu perusahaan juga dapat bersaing dan dapat memenangkan 

persaingan. Untuk mendukung efisiensi dalam melakukan perubahan tersebut di 

dalam ruang lingkup manajemen operasional ada salah satu keputusan penting yang 

menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang yaitu strategi tata letak 

perusahaan (plant layout). 

Tata letak merupakan satu keputusan penting yang menentukan efisiensi 

sebuah operasi dalam jangka panjang. Tata letak atau pengaturan dari fasilitas 

produksi dan area kerja yang ada merupakan landasan utama dalam dunia industri. 

Pada umumnya tata letak pabrik yang terencana dengan baik akan ikut menentukan 

efisiensi dan dalam beberapa hal akan juga menjaga kelangsungan hidup ataupun 

kesuksesan kerja suatu industri. 

Tata letak pabrik dapat didefinisikan sebagai tata cara pengaturan fasilitas–

fasilitas pabrik guna menunjang kelancaran proses produksi. Pengaturan tersebut 

akan memanfaatkan luas area (space) seperti untuk penempatan mesin atau fasilitas 

penunjang proses produksi lainnya, kelancaran perpindahan material, 

penyimpanan material (storage) baik yang bersifat temporer maupun permanen, 

personil pekerja dan sebagainya. Tata letak pabrik ada dua hal yang diatur letaknya 
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yaitu pengaturan mesin dan pengaturan departemen yang ada dari pabrik 

(Wignjosoebroto, 2009). 

Dampak strategis tata letak dapat menentukan daya saing perusahaan dalam hal 

kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, serta kualitas lingkungan kerja, kontrak 

pelanggan dan citra perusahaan.Tata letak yang efektif dapat membantu organisasi 

mencapai strategi yang menunjang biaya rendah atau respon cepat.Tujuan dari tata 

letak (layout) adalah untuk membangun tata letak yang ekonomis yang memenuhi 

kebutuhan persaingan perusahaan. 

Secara garis besar tujuan utama dari tata letak pabrik untuk mengatur area kerja 

dan segala fasilitas produksi yang paling ekonomis untuk beroperasi produksi aman, 

dan nyaman sehingga akan dapat menaikkan moral kerja dan performance dari 

operator. Lebih spesifik lagi tata letak yang baik akan dapat memberikan 

keuntungan–keuntungan dalam sistem produksi, yaitu menaikkan output produksi, 

mengurangi waktu tunggu (delay), mengurangi proses pemindahan bahan (material 

handling), penghematan penggunaan area untuk produksi, gudang dan service, 

pendayaguna yang lebih besar dari pemakaian mesin, tenaga kerja, dan fasilitas 

produksi lainnya. 

Membangun suatu perusahaaan harus sesuai dengan perencanaan dan 

perancangan yang sesuai dengan syarat pendirian suatu perusahaan. Dengan adanya 

perencanaan dan perancangan tata letak fasilitas ini, diharapkan agar aliran proses 

serta pemindahan bahan yang ada di dalam suatu perusahaan berjalan dengan lancar. 
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Kelancaran proses produksi dapat meminimumkan biaya dan mengoptimalkan 

keuntungan yang diperoleh. Selain itu, perencanaan dan perancangan tata letak 

fasilitas ini juga berguna untuk mengoptimalkan hubungan antar aktivitas.  

Pada tahun 2013 telah didirikan sebuah usaha dagang yang bergerak pada 

bidang manufaktur yaitu UD. Anam Putra. Perusahaan UD. Anam Putra ini 

memproduksi tikar eva bergambar dengan motiv yang bagus-bagus sebagai alas 

santai ataupun alas untuk bepergian seperti piknik. Perusahaan UD. Anam Putra ini 

tergolong usaha dagang yang bisa dibilang besar, karena perusahaan ini juga 

mengekspor hasil produknya ke Negara tetangga (Malaysia). Namun itu belum cukup 

bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang telah berdiri lama di kota Pasuruan, 

seperti Raja Karpet yang sama-sama memproduksi barang yang sama dan juga 

melakukan ekspor ke Negara tetangga juga. 

Perusahaan yang masih muda ini belum mampu memberikan pelayanan sesuai 

dengan harapan konsumen.Hal ini terbukti dengan keluhan yang disampaikan oleh 

konsumen maupun distributor-distributor kepada pemilik perusahaan langsung. 

Keluhan-keluhan yang disampaikan oleh konsumen atau distributor-distributor 

kepada pemilik perusahaan membuktikan bahwa UD. Anam Putra ini belum mampu 

memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan konsumen. 

Keluhan-keluhan yang disampaikan oleh konsumen atau distributor-distributor 

kepada pemilik perusahaan berupa keterlambatannya barang yang dipesan oleh 

konsumen, produk yang kurang bagus, harga yang kadang tidak stabil dan yang lain-

lain.Berikut adalah gambar informasi tentang tata letak awal beserta jarak mesin 
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produksi yang ada pada UD. Anam Putra yang didapat dari hasil observasi peneliti 

turun lapang ke perusahaan: 

 

Gambar 1.1 Gambar layout awal mesin produksi pada UD. Anam Puta 

Sumber : UD. Anam Puta 

Gambar 1.1 diatas menjelaskan tentang tata letak mesin produksi yang ada pada 

proses produksi UD. Anam Putra. Beradasarkan gambar diatas pula dapat dilihat alur 

perpindahan material sesuai dengan proses produksi yang dilalui beserta jarak yang 

dilalui material pada proses produksi yang dilakukan perusahaan. 

 Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada UD. Anam Putra, maka harus 

ada perbaikan untuk memenuhi apa yang diharapkan konsumen terhadap pihak 

perusahaan sebagai penghasil produk. Alogaritma blocplan merupakan metode 

penataan tata letak proses produksi yang mempengaruhi material handling dan waktu 
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pada proses produksi. Alogaritma blocplan perusahaan dapat mengetahui biaya jarak 

perpindahan yang dilakukan dengan penataan tata letak yang dibuat oleh perusahaan. 

Maka dari itu maka dari itu diambillah judu “ Evaluasi Penataan Tata Letak Mesin 

Produksi Pada Usaha UD. Anam Putra.” 

 Peralatan dan suatu desain produk yang bagus akan tidak ada artinya akibat 

perencanaan tata letak yang sembarangan saja. Karena aktivitas produksi suatu 

industri secara normalnya harus berlangsung lama dengan tata letak yang tidak selalu 

berubah-ubah, maka setiap kekeliruan yang dibuat didalam perencanaan tata letak ini 

akan menyebabkan kerugian-kerugian yang tidak kecil. 

Desain tata letak pabrik pada dasarnya adalah untuk meminimalkan total biaya 

yang antara lain menyangkut elemen-elemen biaya seperti biaya untuk kontruksi dan 

instalasi baik untuk bangunan mesin, maupun fasilitas produksi lainnya. Selain itu 

biaya pemindahan bahan, biaya produksi, perbaikan, keamanan, biaya penyimpanan 

produk setengah jadi dan pengaturan tata letak pabrik yang optimal akan dapat 

memberikan kemudahan di dalam proses supervisi serta menghadapi rencana 

perluasan pabrik kelak dikemudian hari. 

Keuntungan-keuntungan lain yang didapat dalam penataan tata letak yang benar 

yaitu berupa kenaikan jumlah produksi, mengurangi waktu tunggu, mengurangi 

waktu proses pemindahan bahan, penghematan penggunaan area untuk produksi, 

gudang, dan pelayanan, kemudian pendayagunaan yang lebih besar dari pemakaian 

mesin, tenaga kerja, dan fasilitas produksi. Selain itu, proses manufakturing yang 

lebih singkat, mengurangi resiko bagi kesehatan dan keselamatan kerja dari operator, 
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memperbaiki moral dan kepuasan kerja, mempermudah aktivitas supervisi, 

mengurangi kemacetan dan kesimpangsiuran, dan mengurangi faktor yang bisa 

merugikan dan mempengaruhi kualitas dari bahan baku ataupun produk jadi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dilihat dari uraian latar belakang di atas menunjukkan bahwa UD. Anam Putra 

mengalami pemborosan biaya perpindahan dalam proses produksi yang dapat 

menjadi indikasi pembengkakan biaya produksi pada UD. Anam Putra. Selain itu 

adanya perbedaan hasil penelitian tentang jarak perpindahn dan biaya perpindahan 

dalam proses produksi. 

Oleh karena itu, permasalahan penelitian yang akan dikaji adalah apakah 

alternative tata letak yang baik dan benar. Dengan demikian, pertanyaan penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah tata letak mesin produksi pada perusahaan UD. Anam Putra sudah 

efisien? 

2. Bagaimana alternative tata letak mesin produksi yang efisien untuk UD. Anam 

Putra? 

C. Pembatasan Masalah 

 Agar penulisan dalam penelitian ini jelas dan tidak keluar dari pokok bahasan 

penelitian, sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai dan mendapatkan data 

yang dibutuhkan dan sesuai dalam penelitian. Ditentukan batasan masalah ini pada 

penataan tata letak dalam hal proses produksi. 
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D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tata letak dalam mesin produksi perusahaan UD. Anam Putra

yang efisien.

2. Untuk mengetahui alternatif tata letak mesin produksi yang berpengaruh terhadap

biaya produksi.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan peneliti bisa memberikan

pertimbangan dan masukan mengenai konsep penataan tata letak proses produksi

kepada UD. Anam Putra, khususnya untuk memanfaatkan tempat yang sudah atau

tersedia ada dengan sebaik mungkin agar tercapainya efisiensi waktu dan biaya

pada proses produksi perusahaan. Sehingga perusahaan tidak mengalami

pembengkakan atau pemborosan yang berlebihan dalam biaya produksinya

(material handling cost).

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian berikutnya dapat mengembangkan ide-ide dan penelitian

kedepannya dapat menggunakan tata letak proses produksi yang lain. Selain itu

peneliti dapat memahami metode algaritma blocpland dengan berfokus ke

material handling cost sebagai tujuan perusahaan untuk membuat tata letak yang

dapat meminimalisi biaya produksi.


