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Memulai sebuah pabrik/fasilitas 

 Pendirian sebuah pabrik diawali dengan perencanaan lokasi 

pabrik, kemudian dilakukan perancangan fasilitas. 

PABRIK APA ? 

DIMANA ? 

- Jarak bahan baku ? 

- Jarak pasar ? 

- Transportasi ? 

- Pajak ? 

- Tenaga kerja ? 

- Dsb. 

PROSES PRODUKSI ? 

- Butuh mesin berapa ? 

- Ukuran mesin ? 

- Butuh tenaga kerja ? 

- Sifat proses ? 

- Sifat mesin ? 

- Dsb. LUAS LAHAN 



Memulai sebuah pabrik/fasilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 Perencanaan lokasi: proses penentuan daerah untuk 

serangkaian fasilitas produksi. 

 Perancangan fasilitas: proses mengatur dan membangun 

fasilitas sesuai dengan tujuan aktivitas. 

 Tata letak fasilitas: susunan dari fasilitas fisik (bangunan, 

tanah, alat) untuk mengoptimalkan hubungan antara personil, 

operasi, aliran bahan, aliran informasi, dan metode yang terlibat. 

TATA LETAK 

PERENCANAAN 

LOKASI 

PERANCANGAN 

FASILITAS 

TATA LETAK FASILITAS/ 

PABRIK 

TATA LETAK MESIN/ 

STASIUN KERJA/ 

PRODUKSI 



Tujuan pengaturan tata letak 

 Tujuan utama dalam pengaturan layout/tata letak: 

meminimalkan total biaya yang meliputi elemen biaya: 

- Biaya konstruksi dan instalasi fasilitas 

- Biaya pemindahan/penanganan bahan 

- Biaya produksi, perawatan/maintenance, safety, 

penyimpanan produk setengah jadi (WIP). 

 

 Keuntungan yang diperoleh dari pengaturan layout produksi: 

- Produktivitas: tata letak yang baik akan mengoptimalkan waktu 

siklus. 

- Profitabilitas: ketika produktivitas optimal biaya akan minimal 

sehingga profit meningkat 

- Mengoptimalkan output produksi 

- Mengurangi delay 

- Mengoptimalkan proses pemindahan bahan 



Prinsip tata letak yang baik 

 Sebuah tata letak yang baik adalah yang mengintegrasikan 

manusia, bahan, mesin, dan kegiatan pendukung dengan cara 

terbaik dengan memperhatikan: 

Gerakan 
terpendek 

Aliran bahan 
searah 

Efektivitas 
penggunaan 

lantai 

Mudah 
diamati/diawa

si 

Mudah 
diakses 



Tata letak yang tidak baik 

 Aliran bahan yang panjang dan backtracking 

 Penggunaan area/space yang kurang baik 

 Pergerakan material dan manusia yang terlalu 

padat/rumit 

 Jumlah WIP yang banyak 

 Siklus produksi yang panjang 

 Penanganan bahan yang terlalu banyak 

 Menyebabkan kecelakaan kerja 

 Sulit untuk diawasi/dikendalikan 

 Bottleneck 



Baik ? 

 



Tipe tata letak: Product Layout 

 Pengaturan tata letak fasilitas/mesin berdasarkan aliran proses 

produksi. 

 Sering digunakan pada pabrik yang menghasilkan produk secara 

masal (mass production) dengan variasi produk relatif kecil. 



Tipe tata letak: Process Layout 

 Mesin dan peralatan yang berkarakter/berfungsi sama 

ditempatkan pada satu tempat. 

 Cocok untuk proses produksi dengan volume produk rendah dan 

bervariasi tinggi. 



Tipe tata letak: Fixed Position Layout 

 Pengaturan tata letak dimana produk yang dikerjakan tetap 

pada posisinya, sedangkan alat, mesin, perkakas produksi yang 

bergerak/berpindah menuju produk yang sedang dikerjakan 

tersebut. 

 Digunakan pada proses produk yang berukuran besar atau 

membutuhkan tempat yang luas. 



Tipe tata letak: Hybrid Layout 

 Menggabungkan antara product layout dan process layout. 

 Group Technology/Cellular Layout: kelompok mesin untuk 

membuat produk sejenis diletakkan pada satu area tertentu. 

 OWMM: seorang pekerja bekerja pada beberapa mesin untuk 

satu lini produksi. 



Jenis tata letak apa ? 

 



Prosedur perancangan proses produksi 

 RnD 

 Desain/model 

 Uji coba 

 Produk harus : 

fungsional, kualitas 

baik, kenampakan yang 

baik, dapat diproduksi 

 

DESAIN PRODUK 

Desain proses 

Desain operasi 

Desain fasilitas 

Desain tata letak 



Prosedur perancangan proses produksi 

 Spesifikasi 

 Beli atau buat 

 Memilih peralatan 

 Mengatur sekuen 

operasi 

 Dsb. 

Desain produk 

DESAIN PROSES 

Desain operasi 

Desain fasilitas 

Desain tata letak 



Prosedur perancangan proses produksi 

 Desain dan analisis 

metode kerja 

 Pengukuran kerja 

 Waktu baku 

 Kebutuhan tenaga 

kerja 

 Dsb. 

Desain produk 

Desain proses 

DESAIN OPERASI 

Desain fasilitas 

Desain tata letak 



Prosedur perancangan proses produksi 

Analisis hubungan 

aktivitas 

 Alokasi ruang kerja 

 Desain gudang 

 Dsb. 

Desain produk 

Desain proses 

Desain operasi 

DESAIN FASILITAS 

DESAIN TATA LETAK 

 Desain aliran kerja 

 Desain aliran bahan 

 Desain letak 

alat/mesin 

 Dsb. 




