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MATERI 4 

ASPEK TEKNIS DAN TEKNOLOGIS 

 

1. Perencanaan Kapasitas Produksi 

Aspek-aspek yang berpengaruh dalam perencanaan kapasitas produksi yaitu : 

1. Perencanaan & Pemilihan Proses  

Tidak berarti pemilihan proses didasarkan atas proses yang paling baik secara teknis 

sebab pertimbangan itu berdasar pertimbangan ekonomis.  

2. Pertimbangan dalam pemilihan proses produksi berhubungan dengan :  

a. Jenis dan Macam Peralatan  

b. Modal  

c. Tenaga Kerja  

d. Pasar  

e. Spesfifikasi Bahan Baku dan Hasil 

Olahan 

3. Daur Proses  

Ada 2 jalur proses yang kita kenal, yaitu :  

a. Proses kontinyu (Continuos Process) 

Keuntungan : dapat diperoleh tingkat biaya per unit yang rendah.  

 Kerugian:  

- Sukar merubah produk untuk menyesuaikan dengan permintaan konsumen.  

- Bila alat rusak, proses produksi mudah terhenti.  

- Tingkat produksinys sukar berubah.  

b. Proses terputus (Batch Process)  

Keuntungan :  

- Fleksibel terhadap perubahan (kualitas & kuantitas).  

- Mesin bersifat general purposes.  

- Proses produksi tidak mudah berhenti.  

 Kerugian :  

- Tenaga kerja relatif banyak.  

- Tingkat investasi besar. 
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2. Ketersediaan Bahan Baku 

Beberapa faktor kritis pengadaan bahan baku antara lain : 

a. Jumlah  

b. Kualitas  

c. Waktu Ketersediaan  

d. Biaya  

e. Pola pengadaan  

f. Sistem penggudangan  

g. Sifat bahan baku 

h. Panen melimpah : harga, mutu dan 

penanganan rendah  

i. Mudah Rusak: kadar air tinggi, mudah 

teroksidasi karena fisik, kimia, 

mikrobiologi  

j. Bulky (volumenya besar) 

k. Lokasi produksinya terpencar

Pada saat penentuan jumlah bahan baku, hal-hal yang harus diperhatikan perencana proyek 

adalah : 

a. Kecukupan Produksi ( The Least Economic Scale) 

b. Mutu Bahan Baku 

c. Rendemen 

d. Kaitan dengan Biaya Bahan Baku 

e. Sistem Pengadaan Bahan Baku 

 

3. Proses Produksi 

Dalam memilih jenis teknologi proses produksi harus mempertimbangkan segala aspek 

yang berkaitan dengan teknologi yang digunakan. Karena dengan telah ditetapkannya proes 

produksi tertentu, maka hal tersebut akan mempengaruhi dan menentukan macam peralatan 

yang digunakan, denah serta fasilitas penunjang yang lainnya. Ada 2 (dua) macam proses 

produksi, yaitu : 

a. Proses Kontinu 

Proses produksi kontinu bertujuan untuk menghasilkan produk dengan volume yang besar. 

Proses ini biasanya mempunyai sifat operasi yang berulang, oleh sebab itu optimasi dan 

efisiensi yang tinggi dapat diperoleh sejalan dengan tingginya penggunaan sumber daya, 

baik tenaga kerja maupun peralatan. 

Contoh : perusahaan manufaktur, seperti televisi, mesin cuci, kilang minyak, pupuk, dsb. 

b. Proses batch atau Intermitten 

Proses batch biasanya digunakan pada industri yang memproduksi suatu produk dengan 

proses yang berbeda-beda. Biasanya peralatan yang digunakan berupa mesin-mesin yang 

bersifat multipurpose sehingga dapat bersifat fleksibel. 
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4 Kebutuhan Mesin dan Peralatan 

Beberapa dasar pemilihan peralatan yaitu : 

a. Proses  

b. Bahan mentah, bahan olahan dan produk akhir 

c. Ketahanan alat, mempengaruhi kelancaran dan penyusutan peralatan 

Tahapan pemilihan bahan konstruksi peralatan : 

a. Pemilihan pendahuluan : 

- Pengalaman 

- Data pabrik 

- Pustaka khusus 

- Pustaka umum 

- Keamanan 

b. Pengujian laboratorium 

c. Pemakaian data dan pemilihan akhir: 

- Mengadakan intepretasi terhadap hasil pengujian laboratorium 

- Penilaian ekonomis terhadap bahan yang telah dipilih 

 

Dalam menentukan kapasitas suatu unit instalasi perlu dikaji seteliti mungkin berapa 

besar potensi penyerapan pasar persediaan bahan baku dan ongkos produksi sebelum 

menentukan angka kapasitas. Kapasitas unit pengolahan dibedakan atas: 

1. Kapasitas produksi ekonomis yaitu jumlah satuan produk yang dihasilkan selama satu 

satuan waktu tertentu,misalnya satu hari, bulan atau tahun. 

2. Kapasitas produksi teknis yaitu kemampuan produksi mesin peralatan yang terpasang 

beserta persyaratan teknisnya seperti pengurangan hari kerja operasional normal untuk 

servis atau penggantian suku cadang 

Besarnya kapasitas suatu unit pengolahan ditentukan oleh besarnya kapasitas masing-

masing peralatan yaitu kemampuan alat tersebut untuk memproses bahan olahan setiap satuan 

waktu tertentu. Kapasitas peralatan terkecil dapat menentukan besarnya kapasitas produksi. 

Kapasitas normal yaitu kapasitas yang diperhitungkan sebagai jumlah satuan produk yang 

dihasilkan setiap satu tahun dengan memperhatikan waktu libur dan perbaikan mesin atau 

penggantian suku cadang 

Kapasitas produksi minimal adalah kapasitas produksi terendah tetapi masih 

menguntungkan. Kapasitas produksi optimal adalah adalah besarnya kapasitas produksi yang 

paling menguntungkan. Bottle neck adalah hambatan yang terjadi dalam proses produksi yang 

disebabkan oleh kapasitas alat atau unit peralatan yang mempunyai kapasitas terkecil. 
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Kapasitas unit peralatan sama dengan perkalian jumlah alat dan kapasitas masing-masing alat. 

Apabila kapasitas unit peralatan tersebut merupakan leher angsa dan ingin menaikkan kapasitas 

pabrik, maka dapat diatasi dengan menambah unit alat. 

 

5. Penentuan Lokasi  

Pemilihan lokasi industri harus direncanakan sedemikian rupa untuk menunjang berhasil 

tidaknya proyek tersebut. Pemilihan lokasi harus berdasarkan aspek ekonomi serta aspek teknis 

konstruksi (iklim, kontur tanah) maupun ketersediaan produksi dan kelangsungan operasi di 

masa mendatang. Tahapan-tahapan yang digunakan dalam pemilihan lokasi sebagai berikut : 

1. Identifikasi daerah atau Regional 

Meliputi daerah pemasaran, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, faktor iklim dan 

intensitas gempa bumi di daerah tersebut. 

2. Lokasi atau ‘site’ 

Menentukan lokasi proyek yang dianggap telah memenuhi persyaratan. Lebih jauh 

diteliti pula faktor-faktor topografi, ketersediaan tanah dan kondisi rawa atau berbatu. 

3. Faktor Penunjang. Meliputi utilitas, infrastruktur dan fasilitas pelayanan umum 

4. Lain-lain 

meliputi tanggapan masyarakat terhadap proyek tersebut, masalah lingkungan hidup, 

peraturan yang mendukung seperti pajak, bea masuk, perburuhan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi identifikasi daerah antara lain : 

1. Bahan baku 

2. Pemasaran 

3. Tenaga Kerja. Ada 2 (dua) macam keperluan tenaga kerja, antara lain : 

a. Tenaga Kerja Proyek 

b. Tenaga kerja Operasi / Produksi 

4. Iklim  dan Daerah Gempa 

 

Dalam pemilihan lokasi industri, selain faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, ada pula 

beberapa faktor penunjang yang tidak boleh diabaikan, antara lain : 

a. Penyediaan utility 

b. Tenaga listrik 

c. Air minum, air untuk proses 

produksi dan air pendingin 

d. Limbah 

e. Perluasan dan pengembangan 

f. Biaya angkutan 

g. Kemudahan transportasi 
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h. Resiko pengangkutan i. Daya tahan bahan baku 

Faktor-faktor lain yang bepengaruh terhadap pemilihan lokasi suatu industri yaitu : 

a. Kemajuan daerah di sekitarnya 

b. Sikap masyarakat 

c. Peraturan pemerintah dan pajak 

d. Lingkungan hidup 

e. Analisis biaya lokasi 

f. Kecenderungan yang semaikin berkembang 

 

Dengan adanya faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, makan beberapa industri 

dalam memilih suatu lokasi akan cenderung pada hal-hal sebagai berikut :  

1. Mengarah ke pinggiran kota 

Hal ini biasanya disebabkan oleh harga tanah yang relatif rendah, luas dan memungkinkan 

untuk diperluas di masa mendatang 

2. Daerah industri eksklusif 

Beberapa industri lebih mengarah ke lokasi DIE (daerah industri eksklusif), yaitu suatu 

daerah atau kawasan yang disiapkan oleh pihak pemerintah atau swasta dalam rangka 

menampung fasilitas produksi yang akan didirikan. 

Faktor-faktor yang bukan faktor utama dalam pemilihan lokasi perusahaan antara lain : 

a. Rencana masa depan perusahaan 

b. Kemungkinan perluasan perusahaan 

c. Kemungkinan perluasan kota 

d. Fasilitas pelayanan mesin dan peralatan produksi 

e. Fasilitas pembelanjaan perusahaan 

 

6. Penentuan Tata Letak 

Tata letak pabrik menyangkut penyusunan mesin dan peralatan produksi dalam gedung. 

Tata letak fasilitas lain di luar pabrik, meliputi: letak kantor, bengkel, kantin, poli kesehatan, 

dll. Dikenal 2 (dua) tipe utama layout, yaitu : 

 

 

a. Layout fungsional (layout process) 
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Mesin-mesin dan peralatan mempunyai fungsi yang sama dikelompokkan dan 

ditempatkan dalam suatu tempat tertentu. Biasanya layout jenis ini digunakan oleh 

perusahaan yang memproduksi barang sesuai dengan pesanan. 

b. Layout produk (layout garis) 

Mesin dan peralatan disusun berdasarkan urutan dari operasi pembuatan produk. Biasanya 

layout jenis ini digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang dalam jumlah besar 

(produksi massa) 

 

Layout dibagi menjadi 2 yaitu : 

a. Group Layout: Area & mesin produksi sejenis dijadikan satu. Setiap komponen 

diselesaikan dalam area spesialisasi dan diatur secara berurutan.  

b. Layout Tetap (Fixed Layout): Meletakkan satu tempat yang tetap dari produk yang mudah 

dibuat dan alat serta mesin tidak pernah dipindahkan. Layout ini digunakan untuk pabrik 

besar seperti pesawat, mesin, dan sebagainya.  

Tata letak dalam pabrik dikatakan baik jika memenuhi ketentuan : 

a. Pengaturan mesin/alat sesuai urutan proses  

b. Letak mesin/alat memudahkan pengawasan  

c. Tersedianya ruangan untuk reparasi  

d. Karyawan bekerja dengan aman  

e. Jarak mesin/alat ekonomis, artinya karyawan bekerja dengan nyaman dan aman  

 

Penataan alat/mesin yang kurang tepat mempengaruhi : 

a. Modal yang dibutuhkan  

b. Biaya operasional (untuk Material 

handling) 

c. Pembersihan lingkungan produksi  

d. Kemudahan dalam pemeliharaan, 

perbaikan mesin/alat  

e. Kelancaran proses produksi  

f. Keamanan dan kenyamanan 

 

Pertimbangan dalam perancangan tata letak : 

1. Penyimpanan bahan  

2. Mesin dan peralatan  

3. Keamanan kerja 

4. Expansi  

5. Konstruksi lantai  

6. Sarana pendukung  

7. Jenis bangunan  

8. Alat/mesin penanganan bahan  

 

Penampungan dan Penyimpanan 
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Umumnya tempat untuk menampung bahan baku, produk dan produk samping harus 

terpisah agak jauh dari peralatan proses produksi, khususnya pada material yang mudah 

terbakar dan dalam jumlah yang besar. Bila bahan bakunya berbentuk cair, penangan ke tempat 

pengolahan tidak terlalu sulit, karena bisa memanfaatkan pompa dan dialirkan ke pipa-pipa. 

Tetapi jika bahan bakunya berbentuk padat, maka jarak antara tempat penampungan dan 

pengolahan harus benar-benar diperhitungkan sebaik-baiknya karena berhubungan erat dengan 

keamanan (safety), kemudahan operasi dan faktor ekonomi 

 

Ruang Peralatan untuk Proses Produksi 

Instalasi untuk industri memiliki banyak peralatan untuk melaksanakan proses produksi 

atau manufaktur. Pengelompokan peralatan harus berdasarkanpada fungsi yang sejenis, 

sehingga memudahkan serta mengefisiensikan penggunaan tenaga kerja 

 

Ruang untuk Penanganan Material 

Kebutuhan untuk ruang penanganan materialnterdiri dari ruang untuk gerakan dan 

tempat peralatan yang diperlukan. Untuk meterial cair biasanya menggunakan pompa atau 

kompresor, sedangkan untuk material padat biasanya menggunakan conveyor atau kereta 

 

Pertimbangan dalam Menyusun Denah 

 Ada beberapa pilihan pertimbangan yang dipilih oleh pemilik perusahaan dalam menyusun 

denah, antara lain: 

a. Denah menurut Produksi (production line) 

Peralatan disusun berdasarkan urutan operasinya. Misalnya bahan baku masuk ke 

peralatan paling depan, kemudian dilanjutkan ke peralatan yang terdekat, begitu 

seterusnya sampai menjadi barang jadi. 

Keuntungan denah ini yaitu meminimalkan material handling, mengurangi siklus 

manufaktur, menghemat ruangan dalam proses produksi, serta sistem kontrolnya dapat 

dibuat seefektif mungkin. 

Kerugian denah ini yaitu terkadang sulit untuk memenuhi keperluan jika terjadi 

perubahan produk. 

 

 

 

b. Denah untuk operasi atau produksi berbagai macam produk 
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Denah ini biasanya digunakan pad indutri yang memproduksi lebih dari 1 macam 

produk.  

Keuntungan denah ini yaitu memiliki tingakat keluwesan yang tinggi bila digunakan 

pada industri yang menghendaki berbagai macam produk dan variasinya. 

Tetpi kelemahannya yaitu denah model ini membutuhkan ruangan yang luas . 

 

c. Denah untuk stationery material 

Peralatan yang digunakan pada denah ini harus bergerak menuju material yang tetap 

berada di tempatnya.  

Denah seperti ini biasanya ditemukan pada galangan kapal atai bengkel pengelasan, 

dimana tukang lasnya yang bergerak, sedangkan material (kapal) tetap di tempatnya. 

 

d. Kombinasi 

Industri-industri saat ini sering menggunakan kombinasi ketiga tipe denah diatas. 

Contohnya pada pabrik-pabrik peralatan rumah tangga, alat pertanian dan spare part 

kendaraan bemotor. 

 

Tugas  

1. Buatlah perencanaan kapasitas produksi produk anda (Laporan 4.1). 

2. Lakukan analisis ketersediaan bahan baku produk anda (Laporan 4.2). 

3. Deskripsikan proses produksi produk anda (Laporan 4.3). 

4. Lakukan analisis kebutuhan mesin dan peralatan produk anda (Laporan 4.4). 

5. Buatlah rancangan tata letak produk anda (Laporan 4.5). 

6. Lakukan analisis pemilihan lokasi untuk produksi produk anda (Laporan 4.6). 

7. Diskusikan di kelas hasil kerja masing-masing kelompok. 

 


