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Tujuan perancangan aliran material 

 Tujuan utama dari sebuah proses produksi adalah 

produktivitas yang optimal. 

 Produktivitas yang optimal akan tercapai bila aliran 

material/bahan yang melalui fasilitas proses produksi 

berlangsung efisien. 

 Sehingga, ketika merancang sebuah pabrik/fasilitas, 

salah satu pertimbangan utama: menyediakan tata 

letak yang memungkinkan aliran material efisien, 

sehingga keseluruhan aliran proses berjalan baik. 



Kepentingan aliran material 

SUCCESS OF ENTERPISE 

MINIMUM COST OF PRODUCTION 

EFFICIENT OPERATIONS 

EFFECTIVE ARRANGEMENT OF PHYSICAL FACILITIES 

PROPERLY PLANNED MATERIALS FLOW 

Aliran material yang baik adalah 

fondasi dasar (yang seringkali tidak terlihat) 

dari kesuksesan sebuah usaha. 



Manfaat perencanaan aliran bahan 

 Meningkatnya efisiensi produksi dan produktivitas 

 Utilisasi lantai produksi yang lebih baik 

 Aktivitas penanganan bahan yang lebih sederhana 

 Utilisasi alat yang lebih baik, idle time rendah 

 Mengurangi WIP 

 Utilisasi SDM yang lebih baik 

 Mengurangi risiko kecelakaan kerja 



Manfaat perencanaan aliran bahan 

 Mengurangi kerumitan pergerakan 

 Pengawasan yang lebih mudah 

 Meminimalkan backtrack 

 Aliran produksi yang lancar 

 Memperbaiki penjadwalan produksi 

 Mengurangi jarak perpindahan dan pergerakan 



Faktor pertimbangan aliran bahan 

1. Bahan/produk: karakteristik, volume produksi, jumlah 

bagian/part, jumlah operasi, dll. 

2. Pergerakan: frekuensi, kecepatan, jarak, lokasi stasiun 

kerja, dll. 

3. Metode penanganan bahan: alat penanganan bahan, 

jumlah yang ditangani, fleksibilitas, dll. 

4. Proses: tipe proses, jenis tata letak proses, dll. 

5. Bangunan: ukuran, bentuk, jumlah lantai, jumlah ruang, 

tinggi, jumlah pintu, dll. 

6. Lahan: topografi, kemungkinan perluasan, dll. 

7. SDM: jumlah SDM, K3, lingkungan kerja, supervisi, dll. 



Jenis aliran material dasar 

STRAIGHT 
LINE 

ZIG-ZAG 

U-SHAPED 



Jenis aliran material dasar 

CIRCULAR 

ODD-
ANGLE 



Tipe tata letak ? Tipe aliran bahan ? 

 

pencucian 

pemotongan 

perebusan 

penggorengan 

pendinginan 

pengemasan 



Tipe tata letak ? Tipe aliran bahan ? 

 
pencucian 

pemotongan 

penggorengan 

pengemasan pencucian 

pemotongan pemotongan 

penggorengan pengovenan 
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