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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perusahaan manufaktur pada saat ini mengalami persaingan yang sangat 

ketat seiring berkembangnya jaman. Menghadapi kondisi saat ini, perusahaan 

memerlukan strategi untuk menghadapi persaingan dan memperoleh 

keuntungan yang maksimal. Setiap perusahaan harus mampu menghasilkan 

produk dengan ongkos yang rendah dan kualitas tinggi, serta dapat 

mengirimkannya tepat waktu kepada pelanggan. Perusahaan juga harus mampu 

menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, baik dari 

perancangan proses maupun permintaan produk (Ludin, 2012).  

Banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan agar mampu 

memenangkan persaingan dalam dunia bisnis dari segi keputusan dasar 

operasional diantaranya yaitu desain proses, desain produk dan jasa, 

manajemen kualitas, pemilihan lokasi, penentuan tata letak, pengelolaan 

sumber daya manusia, penjadwalan, manajemen rantai pasokan, persediaan, 

dan pemeliharaan (Heizer & Render, 2016). Dari kesepuluh dasar yang ada, 

salah satu keputusan penting adalah penentuan tata letak. Perancangan tata 

letak tidak hanya diperlukan saat membangun perusahaan baru, tetapi juga saat 

mengembangkan perusahaan (Ludin, 2012).  

Keputusan utama dalam tata letak sangat penting untuk menentukan 

efisiensi jangka panjang suatu operasi. Tata letak memiliki berbagai implikasi 

strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal 
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kapasitas, proses, fleksibilitas dan biaya, dan begitu pula dengan 

kualitas kehidupan kerja, kontak pelanggan, dan citra (Heizer & Render, 2016). 

Perencanaan tata letak harus dapat diterapkan dengan baik, karena berpengaruh 

besar terhadap keputusan kapasitas, proses, bahan baku, serta persediaan. 

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 & Render, 2016). Tujuan tata 

letak ini untuk membangun tata letak yang ekonomis yang dapat memenuhi 

persaingan perusahaan. Perancangan fasilitas mempunyai keterkaitan yang 

sangat erat antara rancangan fasilitas lainnya sehingga dalam proses 

perancangan fasilitas harus dilakukan seefisien mungkin. 

Setiap perusahaan manufaktur perlu memperhatikan tata letak yang 

baik. Tata letak fasilitas yang terencana dengan baik akan menentukan efisiensi 

dan dalam beberapa hal akan juga menjaga kelangsungan hidup ataupun 

kesuksesan kerja suatu industri (Wignjosoebroto, 2009). Peralatan dan suatu 

desain produk harus dirancang dengan baik karena aktivitas produksi suatu 

industri harus berlangsung lama dan tidak berubah-ubah karena dapat 

menyebabkan kerugian-kerugian yang tidak kecil. Selain itu pengaturan tata 

letak pabrik yang optimal akan memberikan kemudahan dalam proses supervisi 

dan menghadapi perluasan pabrik dikemudian hari. 

Penataan tata letak yang baik dapat membantu perusahaan untuk 

meningkatkan kapasitas produksinya serta membuat pekerjaan menjadi lebih 
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efektif dan efisien. Di Indonesia, banyak perusahaan yang belum menyadari 

pentingnya tata letak pabrik yang baik sehingga kinerja perusahaan tidak dapat 

berjalan dengan maksimal. Pengunaan material handling juga berpengaruh 

positif terhadap kinerja perusahaan. Perancangan fasilitas di pabrik juga harus 

tertata unsur fisiknya, aliran bahan, dan keamanaan pekerja sehingga dengan 

adanya perancangan fasilitas yang baik maka akan menghasilkan efektifitas 

dan efisiensi perusahaan. 

Hampir setiap perusahaan mengalami kendala dalam hal jarak 

pemindahan bahan baku (material handling) yang kurang efisien, seperti pada 

proses produksi yang terdapat aliran bahan pemindahan yang berpotongan 

(cross movement) dikarenakan tata letak mesin yang kurang teratur. Tata letak 

mesin yang kurang teratur dan jarak antar departemen yang tidak berurutan 

mengakibatkan proses produksi terganggu sehingga memperlambat proses 

produksi. 

CV Brawijaya Dairy Industri merupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak dibidang pembuatan keju mozarela yang terlatak di Kota Batu. 

Perusahaan ini berdiri karena melimpahnya susu sapi di Kota Batu sehingga 

perusahaan memiliki inovasi untuk mengolah susu sapi agar memiliki nilai jual 

yang tinggi. Pemasaran dari produk keju mozarela ini mulai dari Jawa, Bali, 

dan Makassar. Selama proses produksi berlangsung terdapat kendala pada 

layout fasilitas yang ada. CV Brawijaya Dairy Industri belum menerapkan tata 

letak pabrik yang baik sehingga mengakibatkan adanya gerakan bolak-balik 



4 
 

 
 

yang tidak efektif, pola aliran yang tidak berurutan dan kurangnya kenyamanan 

dalam bekerja. 

Gerakan bolak-balik yang dimaksud yaitu memindahkan bahan baku 

susu sapi yang sudah diproses ke tahap selanjutnya sesuai urutan proses 

produksi sampai bahan tersebut habis. Hal ini dapat dilihat dari pemindahan 

susu sapi yang sudah menggumpal (curd) sebanyak 100 kilogram dipindah ke 

mesin mixer sebanyak 5 (lima) kali karena kapasitas mesin mixer yang hanya 

mampu menampung 20 kilogram curd. Adapun pemindahan dari departemen 

packing ke departemen labeling sebanyak 3 (tiga) kali karena proses 

pemindahan masih menggunakan tenaga manusia yang hanya mampu 

mengangkut sebanyak 30-40 kilogram. 

Pola aliran yang tidak berurutan dapat dilihat dari departemen 

pengepakan, departemen labeling, dan departemen controling yang posisinya 

tidak berurutan. Dari 3 departemen tersebut seharusnya bisa diletakkan secara 

berurutan atau berdekatan. Dimana kegiatan tersebut dapat membuat karyawan 

yang bekerja menjadi tidak nyaman. Serta hal ini dapat mengakibatkan 

perpindahan material handling menjadi panjang dan tidak efisien, kurang 

nyaman dalam bekerja bagi karyawan, dan waktu produksi menjadi lebih 

panjang, sehingga berakibat proses produksi menjadi kurang lancar. Berikut 

adalah data aliran perpindahan bahan baku: 
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Tabel 1.1 Data Aliran Perpindahan Bahan Baku Keju 

No. Nama Departemen Jarak 

(m) 

Freku

ensi 

Total 

Beban 

Waktu  

(Detik) Dari Ke 

1 Gudang Bahan 

Baku 

Mesin Cheese Vat 25 2 800 L 70 

2 Pembuatan 

Formula 

Mesin Cheese Vat 7 1 1 kg 8 

3 Mesin Cheese Vat Mesin Mixer 1,5 5 100 kg 3 

4 Pembuatan 

Formula 

Mesin Mixer 2 5 1 kg 4 

5 Mesin Mixer Mesin Straicher 8,5 5 100 kg 10 

6 Mesin Straicher  Dept. Pencetakan 

Keju 

2,5 5 100 kg 5 

7 Freezer 1 Pencetakan Keju 1,5 3 10 kg 3 

8 Dept. Pencetakan 

Keju 

Dept. Labeling 6,5 3 100 kg 7 

9 Dept. Labeling Dept. Controling 7 3 100 kg 8 

10 Dept. Controling Penyimpanan 2 3 100 kg 4 

Sumber: CV Brawijaya Dairy Industri (2018); diolah 

Tata letak yang kurang baik dan tidak sesuai dengan keadaan perusahaan 

akan menyebabkan jarak perpindahan material yang kurang baik dan 

menimbulkan sejumlah masalah seperti penurunan produksi dan biaya yang 

harus dikeluarkan meningkat (Paillin, 2013). Jika permasalah ini diteruskan 

akan merugikan bagi perusahaan sendiri. Bedasarkan latar belakang pada CV 

Brawijaya Dairy Industri di bagian layout fasilitas maka peneliti tertarik untuk 

memilih penulisan skripsi dengan judul “Pengaturan Ulang Tata Letak Fasilitas 

Produksi Pada CV Brawijaya Dairy Industri”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan 

masalah untuk penelitian ini yaitu: 
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1. Apakah tata letak pada CV Brawijaya Dairy Industri pada saat ini sudah 

baik? 

2. Apabila tata letak belum baik bagaimana penataan ulang tata letak fasilitas 

produksi pada CV Brawijaya Dairy Industri? 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan lebih terarah dan tidak begitu meluas dengan harapan 

mempermudah dalam menyelesaikan masalah, maka pada penelitian ini hanya 

meneliti mengenai jarak pada CV Brawijaya Dairy Industri. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tata letak pada CV Brawijaya Dairy 

Industri apakah sudah baik 

2. Untuk menata dan menganalisis tata letak pada CV Brawijaya Dairy 

Industri 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu: 

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi CV Brawijaya Dairy 

Industri sebagai bahan masukan untuk mencapai efektivitas dan 

meningkatkan produktivitas. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bahan kajian ulang bagi 

akademis untuk penelitian selanjutnya dalam kajian yang sama terutama 

mengenai tata letak fasilitas pabrik. 

 


