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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

Untuk menunjang proses penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa 

teori yang dijadikan sebagai landasan. Landasan teori tersebut dapat bersumber 

dari text-book, jurnal penelitian, serta media elektronik. Adapun beberapa 

landasan teori yang digunakan yaitu sebagai berikut: 

1. Tata Letak 

a. Pengertian Tata Letak 

Tata letak pada dasarnya menjadi landasan utama dalam 

menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Tata letak juga 

mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan efektivitas 

sebuah operasi secara jangka panjang. Tata letak memiliki banyak 

dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan 

dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, kualitas lingkungan kerja, 

kontak dengan pelanggan, dan citra perusahaan 

Wignjoesoebroto (2009), menyatakan bahwa tata letak adalah 

suatu landasan utama dalam dunia industri. Tata letak pabrik atau tata 

letak fasilitas dapat didefinisikan sebagai tata cara pengaturan fasilitas-

fasilitas pabrik guna menunjang kelancaran proses produksi. Pengaturan 

tersebut akan coba memanfatkan luas area untuk penempatan mesin atau 

fasilitas penunjang produksi lainnya, kelancaran gerakan perpindahan 
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material, penyimpanan material baik bersifat temporer maupun 

permanen. 

Sedangkan menurut Heizer & Render (2016), Tata letak yang 

efektif dapat membantu sebuah organisasi mencapai sebuah strategi 

yang menunjang diferensiasi, biaya rendah atau respon yang cepat. 

Tujuan tata letak adalah untuk membangun tata letak yang ekonomis 

yang memenuhi persaingan perusahaan. 

Dari kedua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap 

perusahaan yang berdiri harus memiliki perencanaan tata letak yang 

baik dan tepat. Selain itu juga perusahaan harus mengatur tata letak 

fasilitasnya karena hal tersebut dapat menentukan optimal tidaknya 

jalannya suatu proses produksi dan aliran proses produksi. Apabila 

penataan tata letak fasilitas suatu perusahaan tesebut tepat maka proses 

produksi dapat berjalan lancar dan tidak merugikan perusahaan 

nantinya. 

b. Tujuan Tata Letak 

Pada dasarnya perencanaan tata letak mempunyai banyak tujuan 

yang akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Secara garis besar 

tujuan tersebut adalah mengatur area kerja dari segala fasilitas produksi 

yang paling ekonomis untuk operasi, produksi aman dan nyaman 

sehingga akan dapat menaikkan moral kerja dan performance para 

pekerja.  
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Adapun secara rinci beberapa tujuan perencanaan tata letak 

fasilitas menurut Wignjoesoebroto (2009) adalah sebagai berikut: 

a) Menaikkan output produksi 

Biasanya suatu tata letak yang baik akan memberikan keluaran 

(output) yang lebih besar dengan ongkos yang sama atau lebih 

sedikit, manhours yang lebih kecil dan mengurangi jam kerja mesin 

(machine-hours). 

b) Mengurangi waktu tunggu (delay) 

Pengaturan tata letak (layout) yang terkoordinir dan terencana 

dengan baik akan dapat mengurangi waktu tunggu yang berlebihan. 

c) Mengurangi proses pemindahan bahan (material handling) 

Hal ini dilakukan dengan beberapa alasan seperti: 

1. Biaya pemindahan bahan disamping cukup besar 

pengeluarannya juga akan terus ada dari tahun ke tahun selama 

proses produksi berlangsung. 

2. Biaya pemindahan bahan dengan mudah akan dapat dihitung 

dimana biaya ini akan proporsional dengan jarak pemindahan 

bahan. 

d) Penghematan penggunaan area untuk produksi, gudang dan service. 

Material yang menumpuk, jarak antara mesin-mesin yang 

berlebihan dan lain-lain semuanya akan menambah area yang 

dibutuhkan untuk pabrik. Suatu perencanaan tata letak yang 
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optimal akan mencoba mengatasi segala pemborosan pemakaian 

ruangan ini 

e) Mengurangi inventory in-process 

Sistem produksi pada dasarnya menghendaki sedapat mungkin 

bahan baku untuk berpindah dari suatu operasi langsung ke operasi 

berikutnya secepat cepatnya dan berusaha mengurangi 

bertumpuknya bahan setengah jadi (material in-process). Problem 

ini terutama bisa dilaksanakan dengan mengurangi waktu tunggu 

dan bahan yang menunggu untuk segera diproses. 

f) Proses manufakturing lebih singkat 

Dengan memperpendek jarak antara departemen satu dengan 

departemen berikutnya maka waktu yang diperlukan dari bahan 

baku untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dalam 

pabrik akan juga diperpendek sehingga secara total waktu produksi 

akan dapat pula diperpendek 

g) Mengurangi resiko bagi kesehatan dan keselamatan kerja dari 

operator. 

Perencanaan tata letak pabrik adalah juga ditujukan untuk membuat 

suasana kerja yang nyaman dan aman bagi mereka yang bekerja 

didalamnya. Hal-hal yang bisa dianggap membahayakan bagi 

kesehatan dan keselamatan kerja dari operator haruslah dihindari. 
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h) Memperbaiki moral dan kepuasan kerja. 

Penerangan yang cukup, sirkulasi yang baik dan lain-lain akan 

menciptakan suasana lingkungan kerja yang menyenangkan 

sehingga moral dan kepuasan kerja akan dapat lebih ditingkatkan. 

Hasil positi dari kondisi ini tentu saja berupa performansi kerja 

yang lebih baik dan peningkatan produktivitas kerja. 

i) Mengurangi kemacetan dan kesimpang siuran. 

Material yang menunggu, gerakan pemindahan yang tidak perlu, 

serta banyaknya perpotongan (intersection) dari lintasan yang ada 

akan menyebabkan kesimpang-siuran yang akhirnya akan 

membawa kearah kemacetan. Layout yang baik akan memberikan 

luasan yang cukup untuk seluruh operasi yang diperlukan dan 

proses bisa berlangsung mudah dan sederhana. 

j) Mengurangi faktor yang bisa merugikan dan mempengaruhi 

kualitas dari bahan baku maupun prodak jadi. 

Tata letak yang direncanakan secara baik akan dapat mengurangi 

kerusakan-kerusakan yang bisa terjadi pada bahan baku ataupun 

produk jadi.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

perencanaan tata letak penting bagi perusahaan untuk mengatur seegala 

fasilitas fisik dari sistem produksi guna mendapat hasil yang optimal. 

Tata letak yang baik juga memungkinkan untuk memperlancar aliran 

material dan informasi di dalam perusahaan. 
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2. Pentingnya Perencanaan Tata Letak 

Tata letak merupakan suatu keputusan yang menentukan efesiensi 

operasi perusahaan dalam jangka panjang. Tata letak memiliki berbagai 

implikasi strategis karena tata letaknya menentukan daya saing perusahaan 

dalam hal kapasitas proses, fleksibelitas dan biaya, serta mutu kehidupan 

kerja. Langkah yang harus dilaksanakan dalam perencanaan tata letak 

adalah melihat pada perencanaan produk berupa spesifikasi yang 

menunjukkan fungsi-fungsi yang dimiliki produk tersebut. Menurut Jay 

Heizer dan Barry Render (2016) tata letak yang efektif dapat membantu 

perusahaan mencapai hal–hal berikut : 

a. Pemanfaatan ruang yang lebih tinggi, peralatan, beserta sumber daya 

manusia. 

b. Meningkatkan aliran informasi, bahan dan manusia. 

c. Meningkatkan moral pekerja dan kondisi keamanan kerja. 

d. Meningkatkan interaksi pelanggan atau klien. 

e. Fleksibilitas (layout yang ada sekarang akan memerlukan perubahan). 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan penentuan tata 

letak ruang mencakup peletakkan terbaik bagi mesin-mesin, kantor, dan 

meja, atau pusat layanan seperti rumah sakit atau pasar swalayan. Suatu 

ruang efektif memungkinkan aliran material, orang dan iformasi di adalam 

dan antar area. Guna mencapai tujuan-tujuan serangkaian pendekatan telah 

dikembangkan. 
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3. Prinsip-prinsip Dasar Dalam Perencanaan Tata Letak 

Berdasarkan aspek dasar, tujuan, dan keuntungan-keuntungan yang 

bisa didapatkan dalam tata letak pabrik yang terencanakan dengan baik, 

maka bisa disimpulkan enam primsip dasar tata letak pabrik, yaitu sebagai 

berikut Wignjosoebroto, (2009): 

a. Prinsip integrasi secara total 

Prinsip ini menyatakan bahwa tata letak pabrik merupakan integrasi 

secara total dari seluruh elemen produksi yang ada menjadi satu unit 

operasi yang besar. 

b. Prinsip jarak perpindahan bahan yang paling minimal 

Hampir setiap proses yang terjadi dalam suatu industri mencakup 

beberapa gerakan perpindahan material, yang mana kita tidak bisa 

menghindarinya secara keseluruhan. Dalam proses pemindahan bahan 

dari satu operasi ke operasi lain, waktu dapat dihemat dengan cara 

mengurangi jarak perpindahan tersebut. Hal ini bisa dilaksanakan 

dengan cara mencoba menerapkan operasi yang berikutnya sedekat 

mungkin dengan operasi yang sebelumnya. 

c. Prinsip aliran dari suatu proses kerja 

Prinsip ini merupakan kelengkapan dari jarak perpindahan bahan yang 

seminimal mungkin yang telah disebutkan pada butir (b) tersebut diatas. 

Dengan prinsip ini diusahakan untuk menghindari adanya gerakan balik 

(backtracking), gerakan memotong (cross-movement), kemacetan 

(congestion) dan sedapat mungkin material bergerak terus tanpa ada 
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interupsi. Perlu diingat bahwa aliran proses yang baik tidaklah berarti 

harus selalu dalam lintasan garis lurus. Banyak layout pabrik yang baik 

menggunakan bentuk aliran zig-zag ataupun melingkar. Ide dari prinsip 

aliran kerja ini adalah aliran konstan dengan minimum interupsi, 

kesimpang-siuran, dan kemacetan. 

d. Prinsip pemanfaatan ruangan 

Pada dasarnya tata letak adalah suatu pengaturan ruangan yaitu 

pengaturan ruangan yang akan dipakai oleh manusia, bahan baku, 

mesin, dan peralatan penunjang proses produksi lainnya. Mereka 

memiliki tiga dimensi yaitu aspek volume dan tidak sekedar aspek luas 

lantai. Dengan demikian dalam merencanakan tata letak kita juga harus 

mempertimbangkan faktor dimensi ruangan ini. Disamping itu gerakan-

gerakan dari orang, bahan, atau mesin juga terjadi dalam salah satu arah 

dari tiga sumbu yaitu sumbu x, y, dan z. 

e. Prinsip kepuasan dan keselamatan kerja 

Kepuasan kerja bagi seseorang adalah sangat besar artinya. Hal ini bisa 

dikatakan sebagai dasar utama untuk mencapai tujuan. Dengan 

membuat suasana kerja yang menyenangkan dan memuaskan. Maka 

secara otomatis akan banyak keuntungan yang akan bisa diperoleh. 

Paling tidak hal ini akan memberikan moral kerja yang lebih baik dan 

mengurangi ongkos produksi. Selanjutnya masalah keselamatan kerja 

juga menerapkan faktor utama yang harus diperhatikan dalam 

perancanaan tata letak pabrik. Suatu layout tidak dapat dikatakan baik 
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apabila akhirnya justru membahayakan keselamatan orang yang bekerja 

di dalamnya. 

f. Prinsip fleksibilitas 

Prinsip ini sangat berarti dalam abad dimana riset, ilmiah, komunikasi, 

dan transportasi bergerak dengan cepat yang mana hal ini akan 

mengakibatkan dunia industri harus ikut berpacu untuk 

mengimbanginya. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa perubahan 

terjadi pada desain produk, peralatan produksi, waktu pengiriman 

barang dan sebagainya yang akhirnya juga membawa akibat kearah 

pengaturan kembali layout yang ada. Untuk kondisi ini ekonomi akan 

bisa dicapai bila tata letak yang ada direncanakan cukup flaksibel untuk 

diadakan penyesuaian/pengaturan kembali (relayout) dan atau suatu 

layout yang baru dapat dibuang dengan cepat dan murah. 

4. Jenis Tata Letak 

Salah satu keputusan penting yang perlu dibuat adalah keputusan-

keputusan perancangan proses yang dipilih berdasarkan pada jenis tata 

letak. jenis tata letak yang sesuai akan menjadikan efisiensi proses 

manufakturing untuk jangka waktu yang cukup panjang.  

Jenis tata letak secara umum adalah tata letak kantor, tata letak toko 

eceran, tata letak gudang, tata letak posisi tetap, tata ruang berorientasi 

proses, tata letak sel kerja, dan tata ruang berorientasi produk. Ada tujuh 

macam tata letak menurut Heizer & Render, (2016) yaitu: 
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a. Tata letak kantor (office layout), memosisikan pekerja, perlengkapan 

mereka dan ruang antara/kantor guna menyediakan pergerakan 

informasi. 

b. Tata letak toko eceran (retail layout), menyediakan ruang tampilan dan 

memberikan tanggapan terhadap kebiasaan pelanggan. 

c. Tata ruang gudang (warehouse layout), mempertimbangkan pertukaran 

antara ruang dan penanganan material. 

d. Tata letak posisi tetap (fixed position layout), mempertimbangkan 

persyaratan tata ruang bagi proyek-proyek besar dan bersifat bulky 

seperti kapan beserta bangunan. 

e. Tata letak berorientasi proses (process oriented layout), menangani 

volume rendah, produksi dengan keragaman tinggi (disebut juga  job 

shop) atau produksi dengan jeda. 

f. Tata letak sel kerja, menata mesin dan perlengkapan guna memusatkan 

perhatian pada produksi suatu produk tunggal atau kelompok produk-

produk terkait. 

g. Tata letak berorientasi produk (product oriented layout), mencari 

personel terbaik dan penggunaan mesin dalam produksi repetitif dan 

berkesinambungan. 

5. Tata Letak Berorientasi Proses 

Pentingnya pemilihan tipe tata letak bagi perusahaan untuk 

menunjang keberhasilan dan mencapai tujuan perusahaan. Tata ruang 

berorientasi proses merupakan suatu tata ruang yang menangani volume 
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kecil, produk dengan keragaman tinggi yang seperti mesin dan peralatan 

dikelompokkan bersama (Heizer dan Render, 2016). 

Suatu tata ruang berorientasi proses dapat secara bersamaan 

menangani keragaman besar produk atau jasa. Ini adalah cara tradisional 

dalam mendukung suatu strategi diferensiasi produk. Tata letak berorientasi 

proses lebih efisien ketika membuat produk dengan persyaratan berbeda 

atau sewaktu menangani pelanggan, pasien, atau klien dengan kebutuhan 

berbeda. Tata ruang berorientasi proses adalah khususnya bersifat volume 

rendah dan strategi keragaman tinggi. Dalam suasana kerja ini, masing-

masing produk atau sekelompok kecil mengalami serangkaian operasi 

berbeda. Sebuah produk pesananan kecil diproduksi dengan menggerakkan 

dari satu departemen ke departemen lainnya dalam urutan yang diperlukan 

bagi produk itu. 

Keuntungan besar bagi tata ruang berorientasi adalah 

fleksibilitasnya tinggi dalam hal perlengkapan dan pengaturan tenaga kerja. 

Rusaknya satu mesin sebagai contoh, tidak perlu menghentikan keseluruhan 

proses, pekerjaan dapat dialihkan pada mesin lainnya dalam departemen 

tersebut. Tata ruang berorientasi proses juga khususnya baik bagi 

penanganan pabrikasi suku-suku cadang dalam batch kecil atau lot 

pekerjaan serta bagi produksi beragam suku cadang dalam beragam ukuran 

serta bentuk. 

Kekurangan tata ruang berorientasi proses berasal dari tujuan umum 

penggunaan peralatan. Pesanana memerlukan lebih banyak waktu dalam 



19 
 

 
 

bergerak disepanjang sistem karena penyusunan perubahan jadwal dan 

penanganan material yang unik. Sebagai tambahan perlengkapan kegunaan 

umum memerlukan kemampuan kerja yang tinggi. Kemampuan pekerjaan 

yang tinggi memerlukan pula tingkatan pelatihan lebih tinggi dan 

pengamanan lebih tinggi. Serta tingkatan proses kerja ini meningkatkan 

investasi dalam bentuk modal 

Dari penjelasan di atas mengenai tata letak proses pada umumnya 

digunakan oleh perusahaan manufaktur yang bekerja dengan 

jumlah/volume yang relativ kecil dan terutama untuk jenis produk yang 

tidak standart. Tata letak ini lebih fleksibel dibandingkan dengan tata letak 

berdasarkan produk. 

6. Pengertian Material Handling 

Masalah utama dalam produksi ditinjau dari segi kegiatan/proses. 

Produksi adalah bergerakhnya material dari satu tingkat ke tingkat proses 

produksi berikutnya. Pada proses produksi juga terjadi perpindahan 

material yang diawali dengan mengambil material dari gudang, kemudian 

di proses pada proses pertama dan beroindah pada barang jadi. Untuk 

memungkinkan proses produksi dapat berjalan dibutuhkan adanya kegiatan 

pemindahan material yang disebut dengan material handling, purnomo 

(2004). 

Material handling di dalam pelaksanaan proses produksi 

merupakan hal yang sangat pokok karena bila kegiatan material handling 

tidak dilaksanakan maka proses produksi di dalam perusahaan yang 
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bersangkutan akan terhenti. Pelaksanaan material handling yang benar 

akan menimbulkan keuntungan antara lain: 

a. Penghematan biaya 

b. Penghematan waktu 

c. Memperlancar proses produksi 

d. Mempertinggi keselamatan kerja para pekerja 

e. Meningkatkan kapasitas produksi 

f. Memperbaiki distribusi material 

7. Metode From To Chart 

Tata ruang berorientasi proses merupakan suatu tata ruang yang 

menangani volume kecil, produk dengan keragaman tinggi yang seperti 

mesin dan peralatan dikelompokkan bersama. Fasilitas bberorientasi proses 

mencoba meminimalisasi muatan atau perjalanan, dikalikan dengan biaya 

terkait jarak (Heizer & Render,2017). 

Menurut Heizer & Render (2016) prosedur dalam tata letak proses 

yaitu: 

a. Membuat sebuah “Matriks From To” yang menunjukkan alur produksi 

atau material dari departemen ke departemen lain 

Tabel 2.1 “Matriks From To” 

 

From  To  A B C D Total 

A      

B      

C      

D      

Total      

Sumber: Heizer & Render (2016) 
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b. Menentukan kebutuhan tempat masing-masing departemen 

Area A 

Departemen 

pengguntingan 

Area B 

Departemen 

penjahitan 

Area C 

Departemen 

pemasangan sol 

Area D 

Departemen 

penyemprotan 

Area E 

Departemen 

finishing 

Area f 

Departemen 

pergudangan 

Sumber: Heizer & Render (2016) 

c. Membuat diagram skemaatis yang memperlihatkan urutan depatemen 

dimana material melaluinya. Mencoba menempatkan departemen 

dengan suatu aliran berat material yang saling berurutan satu sama 

lain. 

d. Menentukan biaya tata ruang dengan menggunakan persamaan biaya 

penanganan material: 

Meminimalkan biaya ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 𝐶𝑖𝑗 

Dimana : 

n    = jumlah total pusat kerja atau departemen 

I, j = departemen individual 

Xij = jumlah muatan yang dipindahkan dari departemen i ke 

departemen j 

Cij = biaya memindahkan muatan antara departemen i dan 

departemen j 

e. Memperbaiki tata letak ruangan dengan metode “trial and error” 

untuk menciptakan penataan lebih baik lagi 
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f. Menyiapkan suatu rencana terperinci penataan departemen agar sesuai 

dengan bentuk bangunan dan area tidak bergerak (seperti tangga, toilet, 

dan lain sebagainya) 

8. Metode Systematic Layout Planning (SLP) 

Wignjoesoebroto (2009), menyatakan bahwa prosedur yang telah 

diuraikan merupakan langkah-langkah yang umum dijumpai dalam proses 

perencanaan layout fasilitas produksi. Langkah SLP ini banyak 

diaplikasikan untuk berbagai macam problem antara lain produksi, 

transportasi, pergudangan, perakitan, daln lain-lain. Berikut ini akan 

dibahas satu per satu dari prosedur Systematic Layout Planning: 

a. Analisa Aliran Material 

Analisa aliran material akan berkaitan dengan usaha-usaha 

pengukuran kuantitatif untuk setiap gerakan pepindahan meterial 

diantara departemen-departemen atau aktivitas operasional 

b. Activity Relationship Chart (ARC)  

Dilakukan untuk mengetahui tingkat hubungan antar aktivitas yang 

terjadi di setiap area satu dengan area lainnya secara berpasangan. 

Hubungan tersebut dilihat dari beberapa aspek diantaranya adalah 

hubungan keterkaitan departemen, aliran material, peralatan yang 

digunakan informasi dan lingkungan. 

c. Activity Relationship Diagram (ARD) 

Analisis aliran material yang dibuat selanjutnya yaitu Activity 

Relationship Diagram (ARD). ARD membuat visualisasi yang lebih 
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jelas terkait aliran material dan derajat hubungan aktivitas antar stasiun 

kerja. Pada ARD derajat kedekatan antar fasilitas dinyatakan dengan 

kode huruf, garis dan warna yang arti dari lambang tersebut dijelaskan 

pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Lambang Pada Activity Relationship Diagram 

No Derajat Kedekatan Kode Garis Kode Warna 

1 A 4 garis Merah 

2 E 3 garis Orange 

3 I 2 garis Hijau 

4 O 1 garis Biru 

5 U Tidak ada garis Tidak ada kode warna (putih) 

6 X Garis bergelombang Coklat 

Sumber : Sritomo Wignjosoebroto (2009) 

d. Kebutuhan Luas Ruangan 

Dalam beberapa kasus tertentu, khususnya untuk problem relayout 

seringkali layout yang di desain harus disesuaikan dengan luas 

bangunan pabrik yang tersedia. Demikian juga untuk kasus yang lain 

dimana biaya serba terbatas, maka luas area yang bisa disediakan pun 

akan sangat terbatas sekali. Disini antara luas area yang dibutuhkan dan 

luas area yang tersedia harus dipertimbangkan secara seksama. 

e. Membuatkan Altrnatif Layout Usulan 

Tahap terakhir yaitu membuat layout usulan yang 

mempertimbangkan diagram hubungan. Penempatan stasiun kerja 

disesuaikan dengan luas area yang tersedia dan berdasarkan ARC yang 

telah ada. Dalam pembuatan rancangan alternatif tata letak usulan 

dibuat suatu block layout atau diagram blok. Setelah membuat diagram 

blok maka dilakukan penyusunan fasilitas-fasilitas yang ada pada tiap 
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stasiun kerja atau membuat detail layout usulan. Berdasarkan alternatif 

layout usulan dapat ditentukan jarak antar stasiun kerja dengan stasiun 

kerja lainnya lalu dihitung OMH untuk setiap alternatif layout usulan. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain dapat menjadi 

referensi bagi peneliti dan juga untuk perbandingan dalam teori dan hasil dari 

penelitian. Beberapa penelitian tata letak yang telah dilakukan oleh peneliti 

terdahulu dengan menggunakan metode Sistematic Layout Planing (SLP) 

adalah sebagai berikut: 

Pertama penelitian dari Teguh Oktiarso dan Henrix Setiawan meneliti 

tentang layout fasilitas pada PT X yang bergerak dibidang pembuatan peralatan 

pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk memaksimalkan layout kerja dengan 

memaksimumkan ruangan yang ada. Alat analisis yang digunakan yaitu SLP 

(Systematic Layout Planning).  

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan dengan 

menggunakan metode SLP didapatkan bahwa dalam membuat tata letak usulan 

yang efisien pada PT.X  di peroleh hasil perpindahan material sebesar 1715,2 

m, di bandingkan dengan perpindahan material yang lama sebesar 1962,33 m. 

Pengurangan jarak total perpindahan material menunjukkan bahwa metode SLP 

dapat menghasilkan layout produksi yang lebih efisien dengan mengubah tata 

letak produksi. 

Kedua penelitian dari Jeny Widya, Niken Handayani dan Muhammad 

Kholil melakukan penelitian pada PT. IKP yang bergerak dibidang farmasi. 
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Penelitian ini bertujuan untuk merekomendasikan suatu rancangan tata letak 

produksi yang baru terkait dengan optimalisasi yang diperoleh dari segi jarak 

tempuh dan ongkos material handling. Alat analisis yang digunakan yaitu SLP 

(Systematic Layout Planning).  

Diperoleh hasil perlu perubahan layout dengan mendekatkan ruang 

pengemasan dengan gudang obat jadi, sehingga tidak ada lagi arus bolak-balik 

pengiriman produk obat jadi dan menjamin keamanan produk jadi dari berbagi 

pencemaran lingkungan di luar departemen produksi serta berdampak pada pola 

aliran material yang lebih teratur. Didapat pengurangan jarak tempuh aliran 

material tata letak fasilitas sebesar 229,5 meter. Serta Didapat penghematan 

ongkos material handling (OMH) tata letak fasilitas sebesar Rp 2.243.570,52 

per produk atau sekitar 54,69% dari tata letak fasilitas awal. 

Ketiga penelitian dari Yefta Yosi P, Johan K. Runtuk, Lusia P.S Hartanti 

melakukan penelitian pada perusahaan roti. Penelitian ini bertujuan untuk 

melakukan perbaikan tata letak secara kuantitatif. Alat analisis yang digunakan 

yaitu SLP (Systematic Layout Planning).  

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat dua usulan tata letak. Peforma 

kuantitatif yang didapatakan dari perbaikan tata letak pada Perusahaan Roti 

Matahari berupa pengurangan jarak material handling dan pengurangan biaya 

material handling. Jarak yang terjadi adalah sebesar 838,9 meter untuk layout 

Alternative 1 dan reduksi jarak yang terjadi dengan penerapan layout 

Alternative 2 menunjukan 926,6 meter. Pengurangan biaya material yang 

didapatkan adalah jika Perusahaan Roti Matahari menerapkan layout alternative 
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1 maka dalam satu bulan akan menghemat biaya sebesar Rp 357.184,80. Jika 

Perusahaan memilih menerapkan alternative 2 maka dalam satu bulan 

perusahaan akan menghemat biaya sebesar Rp 400.246,40. 

Semua penelitian yang telah dilakukan diatas terdapat persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan yang dapat diangkat dari beberapa 

referensi jurnal penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang topik 

yang sama yaitu tata letak (layout). 

Selain persamaan ada juga perbedaan, perbedaan yang dapat diangkat 

dari beberapa referensi jurnal penelitian tersebut adalah terletak pada perbedaan 

objek dan waktu pelaksanaan nya. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan pandangan pola pikir yang menjabarkan 

berbagai variabel terkait yang akan diteliti dan membuat hubungan antara suatu 

variabel dengan variabel lain. 

Sumber : Sritomo Wignjosoebroto (2009); diolah 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir. 

Keterangan: 

Berdasarkan kerangka pikir diatas digunakan untuk mengetahui dan 

menganalisis tata letak pada home industry Mr. Phyton’s apakah sudah baik 

1. Alur produksi 

2. Luas departemen 

3. Urutan departemen 

4. Jarak  

1. Aliran material 

2. Hubungan aktifitas 

kerja 

3. Kebutuhan luas 

ruangan 

1. Alur produksi 

2. Luas departemen 

3. Urutan departemen 

4. jarak 
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atau belum. Analisis yang dilakukan berdasarkan teori Heizer & Render (2016) 

dan Sritomo Wignjosoebroto (2009). Tahap pertama yaitu menganalisis alur 

produksi, luas departemen, urutan departemen dan jarak. Kondisi tata letak 

akan dianalisis menggunakan metode From to Chart dan Systematic Layout 

Planning.  Metode Systematic Layout Planning dianalisis menggunakan 

variabel   aliran material, hubungan aktifitas kerja dan kebutuhan luas 




