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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi tata letak pabrik

Tata letak pabrik adalah sebuah perencanaan fasilitas, analisa, membentuk 

konsep, dan menjalankan sistem sebuah industri. Perencaan ini biasanya 

digambarkan sebagai rancangan lantai, yaitu sebuah susunan fasilitas sebuah 

industri guna mengoptimalkan hubungan antara petugas pelaksana, aliran barang, 

aliran informasi, dan tatacara yang di perlukan untuk mencapai tujuan usaha secara 

ekonomis dan aman. 

Menurut (Hadiguna, 2009) perancangan tata letak yang baik dan mudah bisa 

menggunakan tipe tata letak yang sesuai dengan ciri – ciri dari tata cara produksi 

dan juga barang yang dihasilkan. Ada empat tipe tata letak mesin, yaitu tata letak 

produk (Product Layout), tata letak proses (Process Layout), tata letak posisi tetap 

(Fixed position Layout) dan tata letak teknologi kelompok ( Group Technology).

Bila diperhatikan secara baik, tata letak fasilitas pabrik adalah mengatur 

semua fasilitas dan area kerja untuk mendapatkan biaya yang paling rendah, 

sehingga proses produksi dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar. Suatu tata 

letak fasilitas produksi juga dapat meningkatkan keuntungan dalam sistem produksi 

( Wignjosoebroto, 2009), diantaranya sebagai berikut :

1. Menaikan output produksi

2. Mengurangi waktu tunggu (Delay)

3. Mengurangi proses perpindahan bahan ( Material Handling )
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4. Penghematan area kerja yang digunakan

5. Mengurangi inventory in-proses

6. Proses didalam produksi jadi lebih cepat

Sehingga dapat disimpulkan jika penyusunan tata letak yang baik dapat 

menunjukan suatu rancangan daerah kerja yang paling ekonomis untuk digunakan, 

selain itu juga bisa menjamin keamanan dan kepuasan kerja dari para pekerja. 

Prestasi kerja juga bisa terpengaruh bila penyusunan tata letak pabrik dilakukan 

dengan baik dan benar

2.2 Tipe tipe tata letak

Sebuah tata letak yang efektif dapat memfasilitasi adanya aliran bahan, orang, 

dan informasi didalam dan antar wilayah. Untuk mencapai tujuan ini, beragam 

pendekatan telah dikembangkan. Di antara pendekatan tersebut, ada 6 pendekatan 

tata letak :

1. Tata letak dengan posisi tetap, memenuhi persyaratan tata letak untuk 

proyek yang besar dan memakan tempat seperti proses pembuatan kapal laut 

dan gedung

2. Tata letak yang berorientasi pada proses, berhubungan dengan produksi 

dengan volume rendah dan bervariasi tinggi

3. Teta letak kantor, menempatkan para pekerja, peralatan mereka, dan 

ruangan/kantor yang melancarkan aliran informasi

4. Tata letak ritel, menempatkan rak-rak dan memberikan tanggapan atas 

perilaku pelanggan
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5. Tata letak gudang, melihan kelebihan dan kekurangan antar ruangan dan 

sistem penanganan bahan 

6. Tata letak yang berorientasi pada produk, mencari utilisasi karyawan dan 

mesin yang paling baik dalam produksi dan kontiniu atau berulang

2.3 Tipe Tata letak fasilitas produksi

Menurut Wignjoesoebroto, ada empat macam jenis tata letak pabrik berdasarkan 

fungsinya, yaitu :

1. Aliran produksi

Pada penyusunan ini, urutan proses produksi searah dengan mesin-mesin 

yang dibutuhkannya, jadi perkerjaan pertama akan di lanjutkan dengan 

pekerjaan selanjutnya. Ketika di akhir proses semua pekerjaan berkumpul 

menjadi satu dan disatukan menjadi sebuha produk

2. Lokasi Material Tetap

Perangcangan tata letak tipe ini adalah berdasarkan lokasi produk yang 

dikerjakan berlokasi tetap ditempatnya. Sehingga yang berpindah adalah 

manusia dan mesin – mesinnya. Contohnya pembuatan pesawat terbang.

3. Kelompok produk

Pengelompokan produk yang menjadi dasar dari tata letak tipe ini, Produk 

yang tidak sama dikumpulkan berdasarkan langkah proses, peralatan yang 

dipakai, bentuk dan sebagainya. Setiap kelompok produk dikumpulkan pada 

satu sel, karena cara memproses produk tersebut menggunakan cara yang 

sama meskipun berbeda jenisnya. Hal ini menciptakan sebuah efesiensi 

karena peralatan yang dipakai bisa diminimalkan.
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4. Macam atau fungsi proses

Metode penempatan dan pengaturan dari segala peralatan yang memiliki 

jenis sama didalam sebuah departemen.

Pola aliran bahan untuk proses produksi merupakan suatu pola yang sangat

penting dan harus diperhatikan. Terdapat 5 macam pola aliran bahan yang sering 

digunakan pada proses produksi sesuai dengan pemanfaatan luas area (space). 

Yaitu Straight Line, Zig-zag, U-Shaped, Circular, dan Odd-angel

Gambar 2.1 Pola aliran Bahan untuk proses produksi
Sumber : Internet

2.4 Tujuan perencanaan dan pengaturan tata letak pabrik

Secara garis besar, tujuan dari sebuah tata letak pabrik adalah mengatur area 

kerja dan segala fasilitas di lantai produksi agar ekonomis serta berjalannya operasi 

produksi yang nyaman dan aman. Sehingga akan menaikan tingkat kecepatan 

produksi dan akan menekan biaya produksi (Wignjosoebroto,2009).
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Pendapat itu jika dijabarkan akan mendapatkan satu pandangan yang sama 

dengan pendapat dari buku Apple. Jika sebuah tata letak berfungsi untuk 

menggambarkan sebuah susunan yang ekonomis dari tempat-tempat kerja yang 

berkaitan , dimana barang-barang dapat diproduksi secara ekonomis, maka 

seyogyanya dirancang dengan memahami tujuan penata letak. (Apple,1990)

Adapun jika diperhatikan tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi biaya material handing

Hal ini tentunya bisa sangat dirasakan apabila sebelum melakukan 

perancangan tata letak posisi fasilitas yang tidak beraturan sehingga 

sangat banyak menggunakan biaya material handling.

2. Menaikan tingkat hasil produksi

Tata letak fasilitas yang baik sudah pasti akan membuat aliran material 

menjadi lebih lancar dan cepat, hal ini otomatis mempengaruhi hasil 

produksi dari sebelum dilakukannya perancangan tata letak pabrik

3. Mengurangi antrian barang produksi

Sudah sewajarnya karena proses material handling yang menjadi 

maksimal dan kecepatan produksi yang bisa meningkat bila 

menggunakan tata letak perbaikan yang ada, maka tumpukan barang 

didalam proses produksi akan berkurang bahkan bisa saja produksi 

menjadi kelebihan kapasitas produksi

4. Menghemat area yang tersedia

Area yang terbatas menadikan seorang perancang tata letak mempunyai 

tantangan sendiri agar area yang ada bisa terpakai dengan se-minimum 
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mungkin karena terbatasnya area. Namun untuk area yang cukup luas 

bisa juga untuk meminimumkan penggunaan area produksi agar dapat 

digunakan untuk keperluan lainnya.

5. Menambah kepuasan kerja

Seorang pekerja pada dasarnya ingin bekerja dalam sebuah lingkungan 

yang tertib dan rapih. Perancangan yang baik tentunya akan 

menciptakan lingkungan yang rapih sehingga para pekerja bisa 

melakukan pekerjaannya dengan tertib. Hal ini biasanya akan 

menciptakan sebuah kepuasan kerja yang berimbas pada peningkatan 

hasil produksi

6. Mempermudah pengawasan

Tata letak yang baik akan bisa mempermudah pengawasan kerja yang 

dilakukan oleh supervisi atau pengawas.

2.4 Kondisi Lingkungan Fisik Kerja Yang Mempengaruhi Aktivitas 

Sama halnya dengan faktor – faktor lain yang dapat mempengaruhi konerja 

manusia. Diantaranya sebagai berikut :

1. Penerangan / Pencahayaan

Cahaya tentu menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi pekerja untuk 

dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar. Oleh karena itu 

cahaya didalam ruang / lokasi kerja harus diperhatikan. Bila cahaya terlalu 

padam, bias membuat pekerja menjadi kesulitan dalam melihat dan efeknya 

pekerjaan menjadi lambat. Hal ini tentunya sangat tidak efesien dalam 

bekerja.
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2. Temperatur tempat kerja

Kemampuan manusia untuk beradaptasi dengan temperatur udara adalah 

jika perubahan tersebut tidak melewati 20% dari suhu tubuh kita didalam 

keadaan panas dan 35% dalam keadaan dingin, jika keadaan tubuh normal.

Temperatur udara akan memberikan pengaruh yang berbeda – beda pada 

setiap orang, dikarenakan kemampuan adaptasi seseorang juga berbeda-

beda.

3. Kelembaban

Banyaknya kandungan air didalam udara berhubungan dengan temperature 

udara dan dapat mempengaruhi temperature, kecepatan bergeraknya udara, 

radiasi panas dan kelembaban. Bila tingkat kelembaban tinggi dan 

temperature udara juga tinggi, maka biasanya detak jangtung seseorang 

akan semakin cepat karena aktifitas peredaran darah yang mencoba 

memenuhi kebutuhan oksigen.

4. Sirkulasi udara

Oksigen adalah kebutuhan utama manusia agar dapat bernafas dengan baik. 

Tata letak pabrik yang bagus tentunya akan dapat melancarkan sirkulasi 

udara demi tercapainya kebutuhan oksigen disuatu daerah kerja. 

Biasanya pada lokasi finishing, ada banyak partikel udara yang bercampur 

dengan bahan kimia ( Cat dan bahan kimia lainnya ), jika tidak didukung 

oleh system sirkulasi udara yang bagus tentunya udara akan berkumpul lagi 

di tempat tersebut dan hal itu sangat berbahaya bagi para pekerja.
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5. Kebisingan

Tingkat kebisingan yang serius dapat menyebabkan kematian dan tingkat 

kebisingan yang sedang dapat merusak pendengaran, menimbulkan 

kesalahan komunikasi. Kebisingan yang rendah dapat mengganggu 

ketenangan dalam bekerja. 

6. Getaran mekanis

Getaran yang disebabkan oleh mesin / fasilitas biasanya mempengaruhi 

konsentrasi bekerja, cepat lelah, dan dapat menyebabkan penyakit.

7. Aroma

Bila sebuah tempat bekerja terdapat aroma yang tidak sedap, maka biasanya 

terdapat limbah yang menjadi sumber pencemaran. Aroma tentunya sangat 

mengganggu konsentrasi dalam bekerja.

8. Warna

Perasaan dapat dipengaruhi oleh warna. Oleh karena itu pemilihan warna 

tembok / mesin harus ditentukan dengan baik.

2.5 Algoritma Corelap

Algoritma CORELAP ( Computerized Relationship Layout Planning) 

adalah sebuah algoritma pembangunan yang menghasilkan layout baru yang tidak 

memerlukan layout sebelumnya. Metode ini biasanya mempertimbangkan 

pekerjaan yang paling sibuk pada tata letak. Algoritma ini memerlukan data ARC 

atau peta hubungan, jumlah, area, dan nilai kedekatan area. Algoritma ini 

menghasilkan matrix layout dengan nilai yang tidak teratur yang mencerminkan 

layout yang ada.
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Cara menggunakan metode Corelap adalah sebagai berikut :

1. Menghitung Activity Relation Chart

Gambar 2.2 Contoh Activity Relation Chart
Sumber: Internet

ARC atau Peta Hubungan Kegiatan adalah pemetaan yang dilakukan untuk 

mengetahui gambaran kesibukan dari masing masing stasiun kerja per-

pemborong.

Simbol ARC Arti Simbol Nilai Simbol

A Absolutely necassary 5

E Especially Important 4

I Important 3

O Ordinary 2

U Undersireble 1

X Not important 0

Tabel 2.1 Simbol dan konversi pada ARC
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2. Menghitung nilai Total Closeness Rating

Jumlah nilai TCR didapatkan dari hasil perhitungan ARC yang di 

jumlahkan setiap stasiun kerja kemudian diurutkan berdasarkan TCR yang 

didapatkan

3. Menentukan urutan pengalokasian

a. Pilih salah satu nilai TCR yang paling besar. Jika nilai sama besar maka 

ditentukan dari beraoa banyak nilai A pada TCR. Berdasarkan hasil 

perhitungan ARC maka didapatkan nilai TCR terbesar yaitu 

departemen X untuk dialokasikan dipusat layout

b. Departemen yang dipilih kedua, departemen yang memiliki hubungan 

A dengan departremen yang dipilih, yang mempunyai nilai TCR 

terbesar. Bila tidak ada hubungan A, maka pilih yang memilikin 

hubungan E dengan departremen terpilih

c. Departemen yang dipilih ketiga, departemen yang memiliki hubungan 

A dengan departemen pertama. Dipilih memiliki TCR terbesar kedua.

4. Urutan untuk selanjutnya dipilih dari hubungan A, E, I, O, U dengan 

departemen terpilih kedua, atau ketiga dan yang terakhir ditempatkan jika 

terdapat hubungan X dengan departemen terpilih pertama. Jika terdapat 

pilihan yang hubungannya dari nilai TCR yang paling besar, jika tetap sama 

makan lihat ukutan departemen dengan luas terbesar.
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5. Pengalokasian stasiun kerja

Cara melokasikan stasiun kerja yaitu dengan cara menggunakan metode sisi 

barat ( Western – Edge ). Departemen yang terpilih pertama kali ( urutan 

pertama ) dialokasikan dengan diagram kotak.

8 7 6

1 N 5

2 3 4

Nomor 1 selalu diletakan pada sisi barat dari semua departemen yang sudah 

dialokasikan. Di lokasi yang sesuai dengan garis Vertikal dan Horizontal 

mempunyai nilai penuh ( Nomor 1,3,5,7 dalam tabel contoh) 

Kotak yang berlokasi diagonal mempunyai nilai 0,5 x TCR dari lokasi yang 

akan ditentukan sebelumnya.
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2.6 Penelitian Terdahulu

Nama 

Peneliti/Tahun
Judul Hasil Penelitian

Enny Ariyani. 2014 Usulan Rancangan Ulang Tata 

Letak Fasilitas Dengan  Metode 

Algoritma Corelap Untuk 

Meminimumkan Jarak Lintasan 

Di Restoran Liana  Sidoarjo

Membuat rancangan 

ulang area kerja 

berdasarkan  

hubungan tingkat 

kedekatan antar 

departemen(fasilitas) 

di Restoran Liana

Kitchen and Bakery 

Sidoarjo dan untuk 

memperoleh jarak 

lintasan yang 

minimum

Yan Permana Putra.

2018

Merancang Tata Letak Fasilitas 

Pabrik Dengan Metode Algoritma 

Corelap Di CV. Robbani

Singosari

Dengan 

menggunakan 

Algoritma Corelap, 

mendapatkan 

efesiensi sebesar 

49% 
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Nama 

Peneliti/Tahun
Judul Hasil Penelitian

Nelfiyanti, Annisa 

Mulia Rani, Anwar 

Ilmar Ramadha.

2016

Perancangan Sistem Informasi 

Dan Tata Letak Fasilitas Produksi 

Tas CV.Banua Dengan 

Menggunakan Alqoritma Corelap

Mendapatkan desain 

layout baru

dimana lebih 

mempertimbangan 

hubungan kedekatan 

dan meminimasi 

keterlambatan. 

Qodri Azis Dwianto,

Susy Susanty, Lisye 

Fitria. 2016

Usulan Rancangan Tata Letak 

Fasilitas Dengan Menggunakan 

Metode Computerized 

Relationship Layout Planning 

(Corelap) Di Perusahaan 

Konveksi 

Skor bertambah 

menjadi 776 dari 

yang sebelumnya 

hanya 308. Dengan 

menggunakan 14 

alternatif dan 15 

literasi;
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Nama 

Peneliti/Tahun
Judul Hasil Penelitian

Wresni Anggraini 

, Rama Dani Eka 

putra. 2017

Perancangan Ulang Tata Letak 

Fasilitas Di Pabrik Karet P&P 

Bangkinang Untuk Optimalisasi 

Jarak Dan Ongkos Material 

Handling  

Dari perbandingan 

algoritma ALDEP 

dan Corelap, Aliran 

optimal yang di 

dapatkan yaitu dari 

Metode CORELAP 

dengan jarak 

material handling

85.505 m per satu 

siklus produksi 

dengan ongkos 

material handling 

Rp 154.436.123 per 

bulan, dengan

peningkatan 

efesiensi sebesar 

15,75 %


