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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Persaingan yang berkembang di dunia industri saat ini semakin pesat, 

karena didukung dengan berbagai strategi dan kebijakan. Terdapat banyak cara 

yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk memenangkan persaingan dalam 

dunia industri, salah satunya dari segi keputusan dasar operasional. Keputusan 

dasar operasional tersebut terdiri dari, desain proses, desain produk dan jasa, 

manajemen kualitas, lokasi, tata letak (layout), sumber daya manusia, 

penjadwalan, manajemen rantai pasokan, persediaan dan pemeliharaan (Heizer 

dan Render, 2016).  

Keputusan-keputusan dalam manajemen operasional, salah satunya 

yang berpengaruh besar bagi proses produksi yaitu mengenai desain pada tata 

letak (layout). Tata letak pada sebuah perusahaan bermacam-macam bentuknya 

sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Tata letak harus dapat di terapkan 

dengan baik, karena berpengaruh besar terhadap keputusan kapasitas, proses, 

bahan baku, serta persediaan. 

Tata letak pabrik (plant layout) atau tata letak fasilitas (fasilities layout) 

merupakan suatu tata cara pengaturan fasilitas-fasilitas pabrik guna menunjang 

kelancaran proses produksi. Pengaturan tersebut mencoba memanfaatkan luas 

area (space) untuk penempatan mesin atau fasilitas penunjang produksi, 

kelancaran gerakan perpindahan material, penyimpanan material, personel 

pekerja dan sebagainya (Wignjosoebroto, 2009). 
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Pengaturan tata letak yang efektif menjadi penting bagi perusahaan, 

karena strategi ini dapat membantu perusahaan untuk menciptakan diferensiasi, 

biaya rendah, atau tanggapan yang cepat (Heizer dan Render, 2016). Tujuan tata 

letak ini adalah untuk membangun tata letak yang ekonomis yang dapat 

memenuhi persaingan perusahaan. 

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa 

pengaturan tata letak (layout) yang baik dalam sebuah proses produksi akan 

berpengaruh langsung bagi perusahaan. Penempatan tata letak yang baik akan 

dapat menciptakan proses material handling yang baik, dimana proses material 

handling ini berpengaruh langsung pada biaya yang akan dikeluarkan 

perusahaan. Namun dalam kenyataannya hampir setiap perusahaan mengalami 

kendala dalam hal jarak perpindahan bahan baku (material handling) yang 

kurang efisien, seperti pada proses produksi yang terdapat aliran pemindahan 

bahan baku yang berpotongan (cross movement) dikarenakan jarak antar 

departemen yang tidak berurutan. Sehingga mengakibatkan proses produksi 

terganggu yang dapat memperlambat proses produksi dan dapat meningkatkan 

biaya produksi di suatu perusahaan. 

Perkembangan industri manufaktur di Indonesia sangat pesat sekali, hal 

ini dapat dilihat dengan banyaknya perusahaan yang berdiri yang bergerak 

dibidang manufaktur, mulai dari perusahaan skala rumah tangga (home 

industry) sampai dengan perusahaan besar yang memiliki area produksi sangat 

luas. Perkembangan industri yang sangat pesat ini juga terjadi pada industri alas 



3 
 

kaki yang memiliki pangsa pasar cukup luas, mulai dari pangsa pasar lokal, 

nasional sampai dengan internasional. 

Perkembangan industri alas kaki di Indonesia pada saat sekarang ini 

cukup menjanjikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 

menunjukkan realisasi ekspor industri alas kaki pada tahun 2017 tercacat 

sebesar US$ 4,7 miliar atau mengalami kenaikan 2% dari tahun sebelumnya. 

Tahun ini 2018, Sekertaris Jendral Asosiasi Persepatuan Indonesia 

(Asprisindo), menyebutkan angka perkiraan optimistis pertumbuhan industri 

alas kaki sebesar 3,5% (http.m.bisnis.com). 

Salah satu home industry yang terkenal di Kabupaten Malang adalah 

home industry Mr. Phyton’s. Home Industry ini bergerak di bidang pembuatan 

sepatu dan sendal kulit. Produk yang di hasilkan oleh home industry ini telah 

banyak memikat hati konsumen karena mempunyai karakteristik yang berbeda 

dengan home industry lainnya. Home industry Mr. Phyton’s selalu 

mengedepankan kualitas dari produk yang di produksinya dengan cara 

memberikan jaminan kepada pelanggan selama 1 bulan untuk mengembalikan 

prodak yang telah di beli apabila terjadi kerusakan. Strategi tersebut membuat 

para pelanggan menjadi puas, sehingga banyak permintaan yang dilakukan oleh 

konsumen. 

Home industry Mr. Phyton’s mempunyai karyawan tetap bagian 

produksi sebanyak 30 orang. Setiap proses produksi di industri ini saling 

berhubungan antara satu dengan yang lainnya serta membutuhkan tempat untuk 

pelaksanaannya. Proses produksi berlangsung dalam suatu lokasi yang terdiri 
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dari 6 stasiun kerja.  Stasiun kerja pada home industry Mr. Phyton’s terdiri dari 

stasiun kerja pembuatan pola dan pemotongan, penjahitan bagian muka atas, 

pemasangan sol, penyemprotan, finishing dan packaging.  

Home industry Mr. Phyton’s memiliki target di dalam setiap 

produksinya, dalam satu hari perusahaan mentargetkan produksi sebanyak 50 

pasang sepatu. Dengan hitungan per bulan perusahaan mentargetkan produksi 

sebanyak 1.500 pasang sepatu. Akan tetapi target tersebut banyak yang belum 

terpenuhi. Banyak nya target yang belum bisa di penuhi oleh perusahaan yaitu 

di karenakan adanya alur proses produksi yang tidak sesuai dengan urutan 

proses produksi hal ini yang mengakibatkan jarak perpindahan bahan baku 

menjadi berjauhan. Berikut ini merupakan dapat target produksi pada home 

industry Mr. Phyton’s. 

Tabel 1.1 Data Target Produksi Periode Mei 2017-April 2018 

No Bulan 
Target 

(pasang) 

Realisasi 

(pasang) 
Selisih 

1 Mei 2017 1.500 1.500 0 

2 Juni 2017 1.500 1.375 125 

3 Juli 2017 1.500 1.360 140 

4 Agustus 2017 1.500 1.500 0 

5 September 2017 1.500 1.275 225 

6 Oktober 2017 1.500 1.295 205 

7 November 2017 1.500 1.350 150 

8 Desember 2017 1.500 1.320 180 

9 Januari 2018 1.500 1.400 100 

10 Februari 2018 1.500 1.650 0 

11 Maret 2018 1.500 1.500 50 

12 April 2018 1.500 1.268 232 

Sumber: Home industry Mr. Phyton’s (2018), diolah 



5 
 

Permasalahan yang terjadi pada home industry Mr. Phyton’s yaitu target 

produksi yang belum terpenuhi. Hal ini disebabkan karena tata letak area 

produksi di industri Mr. Phyton’s tidak dilakukan berdasarkan perencanaan 

tetapi hanya menyesuaikan dengan ruang yang ada. Seperti dari gudang bahan 

baku menuju ke departemen pembuatan pola dan pemotongan masih harus 

melewati toilet, dapur, gudang sol, area parkir sepeda motor karyawan dengan 

jarak tempuh sejauh 29,3 meter. Dari departemen packing menuju gudang 

barang jadi masih harus naik ke lantai dua dengan jarak tempuh 20,5 meter. 

Tata letak yang tidak memperhatikan aliran proses produksi dan kebutuhan 

aktivitas produksi menyebabkan jarak dan waktu produksi semakin meningkat. 

Berikut adalah data aliran proses produksi 

Tabel 1.2 Data Aliran Perpindahan Bahan Baku 

No Nama Stasiun Kerja 
Jarak 

(m) 

Waktu 

(detik) 

 Dari Ke   

1 Gudang bahan baku Pola & pemotongan 29,3 23,00 

2 Pola & pemotongan Penj bagian atas sepatu 20,3 19,00 

3 Penj bagian atas sepatu Pemasangan sol 10,3 9.00 

5 Gudang sol Pemasangan sol 7 6.00 

6 Pemasangan sol Penyemprotan sepatu 10,6 9.00 

7 Penyemprotan sepatu Finishing 15,3 12.00 

8 Finishing Packing 3 2.00 

9 Packing Gudang penyimpanan 20,5 20.00 

Sumber: Home industry Mr. Phyton’s (2018), diolah 
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Dari permasalan yang telah diuraikan di atas, di perlukan adanya 

perbaikan terhadap aliran proses produksi dengan perbaikan tata letak yang ada 

pada industri tersebut. Dengan judul “Perancangan Tata Letak Area 

Produksi Pada Home Industry Mr. Phyton’s” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah untuk penelitian iniadalah: 

1. Apakah kondisi tata letak awal pada area produksi home industry Mr. 

Phyton’s sudah baik? 

2. Apabila kondisi tata letak awal pada area produksi home industy Mr. 

Phyton’s belum baik, bagaimana merancang usulan tata letak yang baik? 

C. Batasan Masalah 

Agar permbahasan lebih terarah dan tidak begitu meluas dengan harapan 

mempermudah dalam menyelesaikan masalah, maka pada penelitian ini hanya 

meneliti mengenai jarak pada home industry Mr. Phyton’s. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kondisi tata letak awal pada area produksi home industry 

Mr. Phyton’s. 

2. Untuk merancang usulan tata letak yang baik pada home industry Mr. 

Phyton’s. 
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E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi home 

industry Mr. Phyton’s untuk mengatur strategi selanjutnya dalam hal tata 

letak (layout). 

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan 

refrensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian 

mengenai tata letak (layout). 




