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Keterkaitan antar fasilitas 

 Selalu ingat bahwa: tujuan PLO adalah meminimalkan 

biaya produksi 

 Salah satu komponen biaya produksi adalah biaya 

transportasi dan penanganan bahan. 

 Dua komponen biaya tersebut akan lebih dapat ditekan 

bila jarak antar fasilitas terkait berdekatan. 

 Sehingga perlu dilakukan analisis keterkaitan antar 

fasilitas. 



Jenis keterkaitan/hubungan fasilitas 

 Antara dua kegiatan produksi 

 

 

 Antara kegiatan produksi dan kegiatan 

 pelayanan atau penunjang 

 

 

 

 Antara dua kegiatan pelayanan atau penunjang 



Faktor mempengaruhi keterkaitan 

 Karakteristik bangunan (ukuran, jumlah lantai, dsj.) 

Semakin luas atau semakin banyak lantai, sangat penting 

mempertimbangkan keterkaitan dengan jarak 

 Ekspansi (perubahan tata letak, perubahan aliran 

produksi, dsj.) 

Peletakan area dan fasilitas harus mempertimbangkan perubahan 

kapasitas produksi, penambahan alat, dsb. 

 Kebutuhan atau persyaratan spesifik 

Contoh apabila suatu operasi harus dilakukan pada ruang dingin, dan 

operasi sebelum/setelahnya pada suhu panas. 

 Fasilitas penunjang (parkir, toilet, dsj.) 

Perlu diperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi proses produksi 



Peta Keterkaitan Kegiatan (PKK) 

 PKK disebut juga ARC (Activity Relation Chart) 

 PKK adalah suatu teknik merencanakan tata letak 

fasilitas berdasarkan derajat hubungan aktivitas yang 

sering dinyatakan dalam penilaian kualitatif dan 

cenderung berdasarkan pertimbangan subjektif. 

 Hubungan dalam PKK sebaiknya dipisah antara fasilitas 

produksi dan fasilitas lainnya 

 Hubungan dalam PKK dilambangkan dalam bentuk 

huruf dan angka 



Peta Keterkaitan Kegiatan (PKK) 

 Huruf dan warna dalam PKK 

melambangkan derajat hubungan. 

A = absolutely necessary = harus 

berdekatan (merah) 

E = especially important = sangat 

penting untuk berdekatan 

(oranye) 

I = important = sebaiknya 

berdekatan (hijau) 

O = ordinary = kedekatan biasa 

(biru) 

U = unimportant = tidak penting 

untuk berdekatan (tidak 

berwarna) 

X= undesirable = sebaiknya tidak 

berdekatan (coklat) 



Peta Keterkaitan Kegiatan (PKK) 

 Angka dalam PKK melambangkan 

alasan yang mendasari derajat 

hubungan. 

1. Menggunakan catatan yang sama 

2. Menggunakan personil yang sama 

3. Memakai ruang yang sama 

4. Hubungan pribadi 

5. Hubungan kertas kerja 

6. Urutan aliran kerja 

7. Pekerjaan yang sama 

8. Peralatan yang sama 

9. Gangguan suara atau bau 

10. Fleksibilitas 



Peta Keterkaitan Kegiatan (PKK) 

 



Diagram Keterkaitan Kegiatan (DKK) 

 DKK disebut juga ARD (Activity Relation Diagram) 

 DKK adalah suatu peta yang menggambarkan 

hubungan pola aliran bahan dan lokasi, seluruh 

departemen penunjang dan departemen produksi. 

 DKK sebaiknya dipisah antara fasilitas produksi dan 

fasilitas lainnya 

 DKK menggunakan pola hubungan yang diperoleh dari 

PKK. 

 DKK merupakan gambaran dari layout nyata yang 

sebaiknya digunakan 



DKK 

 



Ilustrasi layout berdasarkan DKK 
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