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ABSTRAK 

 

Mengaplikasikan aspek-aspek teknis perancangan tata letak dan fasilitas 
(PTLF) berdasarkan teori-teori umum yang perlu diterapkan dalam perancangan. 
Memberikan pemahaman mengenai teknik-teknik dalam menghitung peramalan 
jumlah produk yang harus diproduksi  sesuai dengan jumlah permintaan pasar 
setiap periodenya yaitu berapa unit balok susun yang diminta setiap bulannya. 

 
Masalah lain yang mungkin timbul adalah masalah persaingan dengan perusahaan 

lain. Karena produk ini merupakan produk yang termasuk mainan yang mengandung 
edukasi, maka persaingan perusahaan yang bergerak pada usaha ini sangat ketat. Maka 
dari itu, diperlukan suatu perancangan tata letak yang baik agar semua sektor dapat 
terkontrol secara baik dan detail. Perancangan tata letak fasilitas diharapkan dapat 
menyelesaikan masalah yang ada terutama bagaimana menciptakan pabrik dari mulai 
perkantoran sampai pabrikasi tertata dengan baik meliputi semua, minimasi jarak, gerak 
sehingga ongkos produksi dapat ditekan serendah mungkin. Adapun masalah yang ada 
dalam perancangan tata letak fasilitas adalah: pembuatan tata letak fasilitas pabrik yang 
benar-benar sesuai dengan karakteristik produk yang ada. 

 
Memberikan pemahaman mengenai proses terbentuknya produk dari awal 

sebagai bahan mentah, beserta mesin-mesin yang digunakan sampai dengan 
menjadi produk jadi melalui peta proses operasi. Mengetahui cara perakitan 
produk balok susun secara lengkap dan bertahap. Mengetahui apa saja yang 
diperlukan untuk membuat produk balok susun. Hal ini bagaimana kita 
meramalkan kebutuhan, setelah itu bagaimana membuat peta proses operasi, 
menentukan jumlah dan luas mesin yang akan digunakan untuk memenuhi 
permintaan, dan yang tidak kalah pentingya bagaimana perhitungan finansial 
apakah usaha yang dilakukan layak secara ekonomi misalnya BEP berapa lama, 
COGS, IRR. 

 
 

Keyword: Peramalan, Perancangan Tata Letak Fasilitas (PTLF), Operation 
Process Chart, Balok Susun, Break Event Point, IRR, COGS, 
Worksheet, Routing Sheet 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Secara umum industri kehutanan Indonesia (khususnya pengelolaan hutan alam) 

saat ini berada dalam kondisi yang bergejolak dan penuh ketidak pastian sehingga 

tidak heran banyak yang mulai kuatir akan kelangsungannya di masa yang akan 

datang apabila diambil terus menerus oleh manusia tanpa diimbangi dengan 

penanaman kembali hutan sebagai hutan produksi yang menghasilkan kayu-

kayu yang baik yang dapat dibuat menjadi berbagai bentuk oleh manusia. Hal 

ini tidak lain untuk kesejahteraan manusia itu sendiri dalam kelangsungan 

hidupnya sebagai manusia yang berbudaya. 

Melihat sejarahnya industri pengusahaan kayu bulat Indonesia bisa dilacak jauh 

ke belakang. Bahkan sejak kedatangan kolonialis Barat dari era abad ke 17 sampai 19 

telah terjadi pengrusakan hutan jati di Jawa. Tahun 1743 terjadi kontrak karya antara 

VOC dengan Kerajaan Mataram yang menyebutkan seluruh jati adalah milik Kompeni 

sedangkan tanahnya tetap milik Kerajaan Mataram. Begitu juga di tahun 1849, 

Sultan Jogja diserahi hak mengelola hutan pinus yang terletak di kesultanannya, 

namun karena sering terjadi penebangan tanpa ijin, maka pada tahun 1875 semua 

penebangan pohon harus seijin pemerintah. 

Atas dasar itulah perlunya memikirkan sumber yang selalu berkesinambuangan 

dalam memproduksi sebuah produk. Dalam praktikum ini bagaimana membuat balok 

susun dengan kualitas bahan yang berkualitas dengan pasokan bahan yang selalu 

ada.selama beberapa tahun yang akan datang. Maka perlunya membuat sumber pasokan 

terutama hutan kayu pinus yang ada di sekitar sumber produksi produk. Atas dasar itulah 

maka produk yang kami buat ini diharapkan memiliki berbagai keuntungan karena bahan 

baku masih tersedia untuk jangka waktu yang lama. Terlebih lagi dari bahan sisa masih 

bisa digunakan untuk membuat produk misalnya untuk partikel boardnya dari sisa-sisa 

debu tebu yang diproses lagi dengan cara dipadatkan sehingga masih dapat digunakan 

untuk melengkapi produk utamanya dengan kualitas yang tidak kalah baiknya. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Produk balok susun terbuat melalui beberapa proses. Proses-proses yang terjadi 

dalam proses produksi terdiri dari beberapa komponen. Oleh sebab itu, diperllukan 

perancangan tata letak pabrik agar nantinya penggabungan komponen-komponen tersebut 

berjalan dengan lancar. 

Masalah lain yang mungkin timbul adalah masalah persaingan dengan perusahaan 

lain. Karena produk ini merupakan produk yang termasuk dalam bidang pendidikan, 

maka persaingan perusahaan yang bergerak pada usaha ini sangat ketat. Maka dari itu, 

diperlukan suatu perancangan tata letak yang baik agar semua sektor dapat terkontrol 

secara baik dan detail. Perancangan tata letak fasilitas diharapkan dapat menyelesaikan 

masalah yang ada. Adapun masalah yang ada dalam perancangan tata letak fasilitas 

adalah: pembuatan tata letak fasilitas pabrik, proses pembuatan balok susun, melakukan 

peramalan permintaan balok susun. 

1.3 Studi Literatur 

Mengaplikasikan aspek-aspek teknis perancangan tata letak dan fasilitas 

(PTLF) berdasarkan teori-teori umum yang perlu diterapkan dalam perancangan 

tersebut. Memberikan pemahaman mengenai teknik-teknik dalam menghitung 

peramalan jumlah produk yang harus diproduksi  sesuai dengan jumlah 

permintaan pasar. 

Memberikan pemahaman mengenai proses terbentuknya produk dari awal 

sebagai bahan mentah, beserta mesin-mesin yang digunakan sampai dengan 

menjadi produk jadi melalui peta proses operasi. Mengetahui cara perakitan 

produk balok susun secara lengkap dan bertahap. Mengetahui apa saja yang 

diperlukan untuk membuat produk balok susun. 

1.4 Kajian Pustaka 

Di Indonesia, Pinus yang tumbuh secara alami hanyalah Pinus merkusii Jungh et De 

Vriese di tiga tempat p a da  p u la u  Sumatera, yaitu di Aceh, Tapanuli, dan Kerinci, 

dan oleh Lamb dan Cooling (1967) dinamakan "strain"; sedangkan Cooling  (1968) 
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menyebutnya sebagai "provenansi".  

P. Merkusii merupakan satu-satunya jenis konifer di daerah tropika yang daerah 

persebarannya luas di Asia Tenggara, dari 95º30'-121º30' Bujur Timur (BT) dan 22º 

Lintang Utara (LU) hingga 2º Lintang Selatan (LS), meliputi Myanmar, Thailand, 

Kamboja, Laos, Vietnam, Kepulauan Hainan, Pulau Mindoro dan Luzon di Filipina, 

serta Sumatera di Indonesia (Cooling, 1968). 

Pohon:  

Antara 15 - 25 tahun kayu Pinus Radiata bisa memiliki diameter batang 30 - 80 cm dan 

tinggi antara 15 - 30 meter. Pinus Radiata termasuk jenis pohon yang cepat tumbuh dan 

berbatanglurus. 

Warna Kayu:  

Kayu teras berwarna merah kecoklatan dan kayu gubal berwarna kuning dan krem. Garis 

lingkaran tahun pinus radiata lumayan jelas terlihat sehingga garis serat kayu pada 

pembelahan tangensial bisa terlihat jelas pula. 

Densitas:  

480 - 520 kg/m3 pada MC 12% 

Serat kayu:  

Cenderung lurus tapi terdapat banyak mata kayu karena pohon pinus radiata memiliki 

banyakcabangkecil pada batangnya. 

Pengeringan: sekitar 12 - 15 hari untuk mendapatkan MC level 12% 

Proses mesin:  Mudah pengerjaan, termasuk lunak untuk pisau. 

 

Kayu Pinus (Pine) terdaapat lebih dari 20 jenis kayu pinus dengan nama species 

yang berbeda. Jenis kayu pinus yang sering digunakan dan secara umum dikenal memiliki 

kualitas yang baik ada dua jenis kayu pinus yaitu Pinus Radiata dan Pinus Merkusii. 

Pinus Radiata (Radiata Pine) area tumbuh di Australia (740.000 ha), Chili (1,3 juta 

ha), Selandia baru (1,2 juta ha), Afrika Selatan dan Amerika. Hutan yang paling besar 

untuk kayu ini diketahui adalah Chili. Pohon antara 15-25 tahun kayu Pinus Radiata bisa 
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memiliki diameter batang 30-80 cm dan tinggi antara 15-30 meter. Pinus Radiata 

termasuk jenis pohon yang cepat tumbuh dan berbatang lurus. 

 

 Gambar 1.1 Proses balok kayu dari hutan hingga menjadi produk 

 

Area tumbuh: 

Asia Tenggara meliputi Kamboja, Vietnam, Malaysia, Phillipina, Myanmar dan Laos. 

Terbesar adalah di area pulau Sumatra di daerah antara Gunung Kerinci dan Gunung 

Talang. Di Phillipina terdapat di area gunung Mindoro. 

Pohon:  

Bisa mencapai 25 - 45 meter ketinggian dan diameter pohon hingga 1 meter. 

Warna Kayu:  

Kayu teras berwarna coklat kemerahan dan kayu gubal berwarna kuning keputihan. 
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Densitas: 

565-750 kg/m3 pada MC 12% 

Serat kayu:   

Lurus dan sama rata antara kayu gubal dan teras. 

Pengeringan: 

Sekitar 12 - 15 hari untuk mendapatkan level MC 12%. 

 

Teknis Umum: 

 

1. Kayu pinus termasuk mudah terserang jamur, biasa disebut blue stain. Oleh karena   

itulah sebaiknya pengeringan dilakukan secepat mungkin setelah penebangan. 

2. Apabila anda memproduksi furniture yang finishing akhirnya warna atau non natural, 

sebaiknya hati-hati terhadap kantong minyak dan mata kayu pada pinus. Kantong minyak 

dan mata kayu memiliki permukaan yang lebih keras dibanding sisi yang lain sehingga 

penyerapan bahan finishing berkurang yang mengakibatkan perbedaan warna 

(transparansi). 

3. Pinus cukup lemah terhadap perubahan suhu dan kelembaban udara, gunakan laminasi 

apabila anda membutuhkan papan yang lebar. 

4. Mudah diproses dan seratnya halus sangat membantu pada kecepatan proses finishing. 

 

Partikel Board 

Particle board ini di gunakan sebagai pengganti kayu dan membantu mengurangi 

dampak dari Global Warming. Hal ini dikarenakan Particle board ini terbuat dari ampas 

tebu, mempunyai kekuatan untuk menahan beban sebesar 5 ton per centimeternya, 

particle board ini mempunyai keunggulan waterproof dan fireproof. Selain itu  particle 

board yang kami miliki mempunyai kelebihan anti rayap dan bebas fungidasi. 

Adapun bahan lain yang digunakan selain kayu pinus dan particle board adalah 

kayu reng. Kayu reng merupakan kayu berbentuk balok yang biasanya ukurannya 
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berkisar antar 3 x 4 x 4 meter dan biasanya digunakan sebagi penyangga genteng. Kayu 

ini merupakan jenis kayu yang digunakan untuk membuat balok-balok yang berbentuk 

segitiga, kotak dan bulat.  

Semua bahan yang telah disebutkan di awal, merupakan bahan-bahan utama yang 

digunakan untuk membuat produk balok susun. Balok susun ini merupakan sebuah 

produk yang terdiri dari wadah kotak yang berbahan kayu pinus,  sebuah lempengan 

partikel board yang dapat dimasukkan dan digeser-geser dengan cetakan bentuk yang 

berbeda-beda dan balok-balok berbeda bentuk (kotak, bulat dan segitiga) yang dicat 

berbagai warna yaitu warna merah, kuning dan hijau. Produk balok susun ini merupakan 

produk mainan yang biasanya ada di taman kanak-kanak dan digunakan oleh anak-anak 

untuk bermain. 

Produk balok susun ini sangat cocok untuk diproduksi mengingat banyak sekali 

terdapat populasi orang tua yang mempunyai anak kecil seusia anak taman kanak-kanak 

yang mungkin akan membeli mainan ini untuk melatih kecerdasan anaknya. Produk ini 

juga dipilih para pemilik taman kanak-kanak untuk disimpan di tempatnya dan dimainkan 

oleh murid-murid asuhannya di taman kanak-kanak dalam rangka untuk merangsang 

kecerdasan si anak.     

Jadi, produk ini sangat berguna dalam bidang edukasi atau pendidikan karena 

dapat merangsang kecerdasa dan juga ketangkasan anak. namun, tidak hanya untuk anak-

anak saja, tetapi produk mainan ini juga dapat digunakan oleh orang dewasa. Bagi orang 

dewasa, mainan ini dapat berguna sebagai penghibur dan penghilang stress, penat dan 

juga jenuh. Dengan menyusun balok berwarna satu per satu dan memasukkannya ke 

dalam wadah sesuai dengan cetakannya, maka secara psikologis hal ini dapat 

menghilangkan kejenuhan dan kepenatan yang sedang dialami oleh seseorang. Oleh 

karena itu, banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari produk ini, tidak hanya dari 

segi hiburan tetapi juga dari segi edukasi sehingga mainan ini banyak sekali manfaat yang 

dapat kita ambil dengan memiliki mainan ini. 
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Mesin dan Alat dalam Produksi Balok Susun: 

Gergaji/Pemotong 

Mesin jenis ini bisa berupa circle saw atau band saw (gergaji pita) dengan fungsi 

utamanya adalah membelah kayu atau logs. Terdiri dari satu bilah gergaji 

lingkaran pada satu poros motor penggerak. Konfigurasi pemasangannya pada 

mesin bisa bermacam-macam. Anda bisa melakukan berbagai pekerjaan kayu 

dengan mesin ini misalnya: membelah kayu, memotong papan dalam berbagai 

sudut, membuat pen dan alur. Prinsip kerja mesin ini adalah untuk membelah 

kayu hingga pada ukuran mendekati ukuran jadi. harus disisakan beberapa 

milimeter untuk proses pengetaman dengan mesin serut (planner). 
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 Gambar 1.2 Bahan dan Alat yang digunkan dalam produksi balok susun 

Serutan Tangan 

Berfungsi untuk menghaluskan sisi kayu setelah proses penggergajian. Mesin 

ketam standar bekerja dengan menghaluskan permukaan satu demi satu sisi kayu. 

Hanya satu meja kerja yang terdapat pisau penyerut. Pada perkembangannya 
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mesin ini bisa sekaligus menyerut 4 sisi kayu dan dikombinasi dengan jenis pisau 

lainnya.  

Poros pisau terpasang horisontal dengan meja penghantar vertikal. Hasil kerja dari 

mesin ini harus menjadi ukuran final yang tidak mungkin lagi dikurangi kecuali 

dengan amplas. Hasil permukaan dari kerja mesin ini akan halus, lebih halus dari 

mesin gergaji karena tidak akan terdapat cuttermark sebesar gergaji. 

 

Mesin Bor 
Terdiri dari satu poros motor pada prinsipnya untuk membuat lubang pen, dowel 

atau lubang untuk sekrup dan alat tambahan lain yang berbentuk bulat. 

Perkembangannya saat ini mesin bor bisa untuk melakukan pengeboran beberapa 

lubang sekaligus pada satu permukaan secara horisontal maupun vertikal. 

Pengeboran sebaiknya dilakukan setelah seluruh permukaan kayu diserut dan 

dipotong pada ukuran jadi yang diinginkan. 

Dengan fungsi tunggal yang bisa dilakukan dengan mesin bor, bagian-bagian 

penting mesin ini tidak terlalu banyak dan cukup mudah dimengerti. Presisi dan 

kestabilan merupakan kunci penting untuk mendapatkan hasil yang baik dari 

sebuah mesin bor baik bor horisontal maupun mesin bor vertikal. Pergeseran 1 

mm pun akan membuat kontruksi kayu menjadi rusak dan tidak terbentuk 

sebagaimana yang direncanakan. 

Mesin Profile (Spindle) 

Poros pisau terpasang vertikal pada sebuah permukaan meja mesin dan berfungsi 

untuk membuat bentuk profile pada sisi samping kayu. Jenis pisau bisa diganti 

sesuai dengan desain yang diinginkan. Pada kombinasi lain jumlah pisau bisa 

lebih dari satu dan seluruhnya terpasang secara vertikal. Proses bisa dilakukan 

setelah proses penggergajian karena hasil kerja mesin ini hampir sama dengan 

mesin serut, permukaan halus dan cukup dengan mesin amplas sebelum proses 

finishing. 
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Router 

Prinsip dasarnya mirip dengan mesin bor vertikal namun kepala pisaunya 

memiliki bentuk dan desain yang berbeda. Karena router ini berfungsi untuk 

membuat alur pada permukaan kayu maka pisau berada pada posisi vertikal ke 

arah bawah (berbalikan dengan mesin profile (spindle). Mesin Router didesain 

dengan kecepatan putar (RPM) jauh lebih tinggi dari mesin bor biasa. 

Mesin-mesin yang disebutkan diatas adalah dasar dari semua mesin kayu yang 

saat ini terdapat di pabrik ataupun perusahaan penjual mesin. Banyak beberapa 

desain mesin menggabungkan fungsi dasar dari mesin di atas sehingga timbul 

nama mesin baru. Namun apabila anda sudah mengerti prinsip kerja dari mesin-

mesin di atas akan sangat mudah untuk memahami cara kerja dari mesin yang 

lain. 

Mesin Gergaji Pita 
Mesin yang umum digunakan untuk membelah kayu log oleh beberapa pabrik furniture 

dikenal dengan mesin gergaji pita. Disebut gergaji pita karena bilah gergaji terbentuk dari 

lembaran baja tipis yang panjang dan disambung menjadi bentuk lingkaran seperti tali 

pita. Dengan mesin ini bisa dilakukan pembelahan pada kayu log dengan ukuran ∅ 

sebesar mungkin. 

Terdapat dua tipe dengan posisi pembelahan yang berbeda, yaitu horisontal dan vertikal. 

Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tipe vertikal paling banyak 

digunakan dan berdasarkan pengalaman dari beberapa pabrik, tipe ini lebih murah dan 

lebih mudah dalam hal operasionalnya. Gergaji pita vertikal ini tidak bergerak, hanya 

kayu log yang diletakkan pada dudukannya yang bergerak. Pada tipe horisontal, log diikat 

kuat pada dudukannya dan mesin gergaji pita yang bergerak membelah log 

 

 

 

  Gambar 1.3 Gambar Produk Balok Susun 
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Gambar 1.4 Dua dimensi produk Balok Susun 
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Sejarah Balok Susun 

Konsep permainan ini mirip dengan permainan puzzle, hanya saja benda 

yang disusun dalam bentuk tiga dimensi. Penyusunan dalam tiga dimensi ini 

menjadikan permainan lebih menarik dimainkan secara berkelompok. Murid bisa 

dibagi menjadi dua kelompok atau lebih, lalu masing masing kelompok 

melakukan pengacakan terhadap balok lawan. Setelah itu masing masing 

kelompok berlomba menyusun urutan balok sesuai perintah. Pengacakan juga bisa 

dilakukan dengan melemparkan bola pada susunan seperti bowling. Metode 

pengacakan yang sesuai tergantung kepada tempat permainan dan daya tahan 

bahan yang digunakan. 

Bahan yang dipergunakan dalam permainan ini berupa balok-balok kecil 

yang dapat diperoleh dengan mudah, bahkan tidak perlu beli. Dengan 

menggunakan potongan balok-balok kecil dari limbah kayu penggergajian yang 

kemudian diberi nomor pada dua sisinya dengan spidol. Lebih baik lagi jika balok 

atau kubus tersebut berukuran relatif sama.  Menentukan ukuran balok bilangan 

cukup kita perhitungkan bahwa balok tersebut jika disusun, masih bisa tertata 

hingga 10 tumpukan. Biaya yang dikeluarkan untuk media ini cukup 2 atau 3 

spidol besar baik yang permanen atau board maker untuk menulis bilangan pada 

sisi balok.  

Permainan ini bisa dibedakan dengan permainan puzzle yang telah 

dijelaskan sebelumnya melalui tingkat kesulitannya. Misalnya dengan 

menggabungkan konsep bilangan genap dan ganjil pada konsep pengenalan 

bilangan cacah ratusan. Aturan permainan bisa ditujukan pada membangun 

pyramid 5 atau 7 tingkat yang masing masing tingkat hanya boleh ada bilangan 

genap atau bilangan ganjil saja. 

Keunggulan Media Permainan dan Perhatian Dunia 

Setelah bermain, siswa diajak ke kelas untuk menuliskan bilangan cacah 

ratusan dari yang yang terkecil ataupun dari bilangan yang terbesar secara 

berurutan. Mereka diminta menuliskan urut-urutan bilangan yang sudah tersusun 
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ketika melakukan permainan dengan teman-temannya tersebut dalam buku 

tulisnya. Dengan bentuk permainan ini, pelajaran matematika dapat terlaksana 

dengan penuh kegembiraan dan yang lebih penting lagi, siswa lebih mudah 

memahami urutan bilangan cacah bernilai ratusan. 

Kesemua permainan juga memacu murid melatih panca indra dan syaraf 

motorik anak. Hal yang sekarang menjadi semakin langka seiring berkurangnya 

lapangan bermain dan menjamurnya permainan di media komputer dan 

elektronik. Perhatian dunia terhadap permainan anak anak yang mendidik juga 

semakin besar akibat fenomena permainan di media komputer dan elektronik. 

Sebut UNESCO yang telah melakukan kegiatan nyata dalam mempopulerkan 

kembali permainan permainan yang edukatif. Salah satu bagian program adalah 

pelatihan bagi para guru untuk menerapkan permainan sebagai wahana belajar. 

Tercatat sudah 140 guru yang telah menjadi lulusan pelatihan tersebut. UNESCO 

melalui seksi pengajaran primer divisi pendidikan dasar telah mempublikasikan 

sejenis ensiklopedi permainan edukatif luar ruang dari seluruh dunia. Terdapat 

penjelasan lengkap mengenai aturan permainan dan sejarah asal dari masing 

masing permainan dalam buku tersebut. 

Sudah saatnya kita menjadi bagian dari dunia yang memperhatikan potensi 

permainan sebagai wahana belajar. Wahana yang bisa mengajarkan seni 

berkomunikasi, suasana kompetisi dan sportivitas namun tetap dalam dunia 

merek, dunia keceriaan. 

1.5 Kegunaan Studi Literatur 

 Dapat mengetahui cara menghitung kebutuhan-kebutuhan yang ada untuk 

merancang tata letak fasilitas yang ada. 

 Dapat mengetahui cara merancang tata letak fasilitas yang baik dan benar 

sesuai dengan prinsip-prinsip Perancangan Tata Letak Fasilitas. 

 Dapat mengetahui aliran proses pembuatan ataupun perakitan produk dari 

tahap awal sampai tahap akhir. 
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1.6 Metode Studi Literatur 

Metode studi literatur lebih mengacu kepada metode kuantitatif. Perhitungan 

dilakukan karena akan dilakukan peramalan jumlah produksi balok susun. 

Perancangan Tata Letak Fasilitas memerlukan perhitungan yang jelas dan rinci 

agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan fasiltas pabrik yang ada. Metode 

kuantitatif diharapkan dapat membantu perancangan tata letak fasilitas untuk 

mendapatkan hasil perancangan yang terbaik. 
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BAB II 

MARKET RESEARCH 

BAB 2. MAKET RESEARCH 

2.1 Peramalan (Forecasting) 

2.1.1 Landasan Teori Peramalan 

Pengertian peramalan 

Peramalan kebutuhan ini bertujuan untuk melihat atau memperkirakan prospek 

ekonomi atau kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. 

Analisis kebutuhan dimasa yang akan datang sering disebut sebagai peramalan. Setiap 

kebijakan ekonomi maupun kebijakan perusahaan tidak akan terlepas dari usaha untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan keberhasilan perusahaan 

untuk mencapai tujuannya pada masa yang akan datang dimana kebijakan tersebut 

dilaksanakan. Usaha untuk melihat dan mengkaji situasi dan kondisi tersebut tidak 

terlepas dari kegiatan peramalan. 

Peramalan dibutuhkan karena adanya perbedaan waktu antara kesadaran akan 

dibutuhkannya suatu kebijakan baru dengan waktu kebijakan tersebut. Maka dalam 

menentukan kebijaksanaan, perlu diperkirakan kesempatan ataupun peluang yang ada dan 

ancaman yang mungkin menghalang. Dalam sistem manufaktur peramalan merupakan 

langkah awal dari Production and Inventory Management, Manufacturing Planning and 

Control atau Manufacturing Resources Planning. Obyek yang diramalkan adalah 

kebutuhan.  

Pada Make to Stock, peramalan merupakan input utama yang menjadi dasar 

penetapan produksi, perencanaan kapasitas, dan perencanaan material. Pada Make to 

Order, peramalan hanya merupakan bahan pertimbangan untuk menentukan kebutuhan 

mesin. 

Peramalan yang baik harus memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Ketelitian 
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Terlalu besar -----------------persediaan tinggi 

  Terlalu kecil -----------------mengakibatkan lost sale / lost profit / konsumen 

2. Ongkos 

 Model simple -----------------ongkos murah 

 Model canggih -----------------effort besar, ongkos mahal 

 

3. Response 

 Ramalan harus stabil, tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi demand 

4. Simple----Tidak salah interprestasi 

 

Pemilihan teknik dan metoda peramalan 

Peneliti atau seorang analis harus memilih teknik dan metoda peramalan yang tepat 

untuk suatu masalah dan keadaan tertentu yang mereka hadapi. Ada enam faktor yang 

dapat mengidentifikasi sebagai teknik dan metoda peramalan, yaitu: 

 Horison waktu 

 Pola dari data 

 Jenis dan model 

 Biaya 

 Ketepatan 

 Mudah atau tidaknya aplikasi 

Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat memilih metoda peramalan yang baik 

untuk mendapat data peramalan demand yang akurat yaitu: 

 Item yang akan diramalkan  

 Interaksi situasi 

 Waktu persiapan 

 Jumlah data historis yang tersedia. 
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Langkah-langkah dalam memilih metoda peramalan: 

1. Urutkan data untuk random sampling sekitar tiga puluh item dengan interval waktu 

harian, mingguan, atau bulanan, tergantung dari kebutuhan perusahaan 

2. Jika data termasuk ke dalam jenis trend dan atau seasons, lebih baik menggunakan 

metoda winters. 

3. Tentukan konstanta smoothing dengan cara eksperimen atau coba-coba. 

4. Inisialisasi sistem dengan faktor smoothing yang terpilih. 

5. Perbarui sistem secara periodik. 

Jenis-jenis peramalan: 

Pada umumnya peramalan dapat dibedakan dari beberapa segi tergantung dari cara 

melihatnya. Dibawah ini akan dijelaskan jenis-jenis peramalan: 

1. Dari sifat penyusunannya 

a. Peramalan yang subjektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas intuisi atau 

perasaan dari orang yang menyusunnya. 

b. Peramalan yang objektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data masa lalu 

dengan menggunakan teknik-teknik dan metoda-metoda dalam menganalisis data 

tersebut. 

2. Dari jangka waktu peramalan yang disusun  

a. Peramalan jangka panjang yaitu peramalan yang dilakukan untuk penyusunan hasil 

ramalan yang jangka waktunya lebih dari satu setengah tahun sampai tiga semester. 

Contoh: perencanaan produk baru, perencanaan modal dan sumber daya, 

perencanaan lokal fasilitas, penelitian dan pengembangan, perencanaan produksi 

jangka panjang. 

b. Peramalan jangka menengah yaitu peramalan yang dilakukan untuk penyusunan 

hasil ramalan yang jangka waktunya mulai dari satu tahun sampai dengan tiga 

tahun. Contoh: penelitian dan perencanaan, penjualan, cash budgeting, master 

production scheduling. 

c. Peramalan jangka pendek, yaitu peramalan yang dilakukan untuk penyusunan hasil 

ramalan yang jangka waktunya kurang dari setahun atau tiga semester. 
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3. Dari sifat peramalan yang telah disusun 

a. Peramalan Kualitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada 

masa lalu. Metoda kualitatif digunakan jika tidak tersedia data kuantitatif masa lalu 

karena alasan : 

 Tidak tercatat 

 Yang diramalkan adalah hal baru 

 Situasi telah berubah 

 Situasi turbulen dan memerlukan human mind 

 Kesalahan peramalan tidak dapat diprediksi 

Teknik peramalan kualitatif antara lain: 

1. Jury of Executive Opinion 

 Metoda peramalan yang paling umum digunakan 

 Mengambil pendapat dari kelompok kecil dari manager tingkat tinggi, 

 menghasilkan kelompok demand 

 Pengambilan keputusan bersifat konsensus, executive senior dapat membiaskan 

 seluruh juri 

 Peramalan akan baik selama input dari masing-masing individu baik 

2. Salesforce Composite 

 Sales force (tenaga penjualan) adalah sumber informasi yang baik berhubungan 

 dengan demand 

 Setiap tenaga penjualan mengestimasikan demand untuk daerahnya, kemudian 

 digabungkan pada tingkat distrik dan nasional untuk mencapai peramalan 

 keseluruhan 

 Kemungkinan terjadi over estimate dan under estimate sangat dipengaruhi oleh 

 pengalaman 

b. Peramalan Kuantitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif pada 

masa   lalu. Metoda kuantitatif  dapat digunakan jika tersedia data masa lalu. Dari 

data tersebut dicari pola hubungan yang ada. Berangkat dari asumsi bahwa pola 

hubungan berlanjut terus pada masa yang akan datang. Cocok dipakai pada kondisi 

yang statis, jelas, dan tidak memerlukan human mind. Dengan metoda kuantitatif 

ketelitian ramalan dapat diprediksi sejak awal sebagai pengambilan keputusan. 

Atas dasar tersebut metoda kuantitatif lebih disukai. 
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Teknik peramalan kuantitatif secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kelompok: 

1. Time Series 

2. Metoda Causal 

Metoda Time Series 

Metoda ini digunakan untuk kondisi dimana kita tidak dapat menjelaskan faktor 

apa yang akan dapat menyebabkan terjadinya event yang diramalkan (black box), 

sehingga waktu yang dianggap sebagai variabel terjadinya event tersebut. 

Secara garis besar, metoda time series dapat dikelompokkan menjadi: 

1. Metoda Averaging 

 Dipakai untuk kondisi dimana setiap data pada waktu yang berbeda mampunyai 

bobot yang sama sehingga fluktuasi random data dapat diredam dengan rata-ratanya 

biasanya dipakai untuk peramalan jangka pendek. 

Double Moving Average 

  Pada data yang memiliki kecenderungan suatu deret yang meningkat (trend) 

tanpa kesalahan random yang menghasilkan trend linear meningkat. Dengan 

menggunakan single moving average akan terjadi kesalahan sistematis (error) akibat 

trend. Untuk mengurangi kesalahan akibat trend yang terjadi bila rata-rata bergerak 

dipakai (moving average), maka dikembangkan metoda linear moving average. Dengan 

metoda ini adalah menghitung rata-rata bergerak kedua. Rata-rata bergerak kedua (double 

moving average) merupakan rata-rata bergerak dari rata-rata bergerak dan menurut 

simbol dituliskan sebagai MA (M x N) artinya adalah MA (M periode) dari MA (N 

periode). 

2. Metoda Smoothing 

Dipakai pada kondisi dimana bobot data pada periode yang satu berbeda dengan 

data pada periode sebelumnya dan membentuk fungsi eksponential yang biasa disebut 

eksponential smoothing. Contoh: single exponential smoothing, double and triple 

exponential smoothing 

Double Exponential Smoothing Dua Parameter dari Holt’s 

Dasar pemikiran dari smoothing (pemulusan) linear dari Holt’s adalah karena 

kedua nilai pemulusan tunggal dan ganda ketinggalan dari data yang sebenarnya, 



UNIVERSITAS WIDYATAMA                                                

 

[Perancangan Tata Letak Fasilitas] Page 23 

 

Produk Balok Susun                                                                        

bilamana terdapat unsur trend, maka Holt’s memuluskan nilai trend dengan parameter 

yang berbeda dari parameter yang digunakan pada deret yang asli. Proses inisialisasi 

Holt’s membutuhkan dua nilai estimasi, pertama nilai smoothing S1 dan berikutnya nilai 

trend b1 

Double Exponential Smoothing Satu Parameter dari Brown 

Dasar pemikiran dari pemulusan eksponential linier dari Brown adalah serupa 

dengan rata-rata bergerak linear, karena kedua nilai pemulusan tunggal dan ganda 

ketinggalan dari data yang sebenarnya bilamana terdapat unsur trend. Perbedaan antara 

nilai pemulusan tunggal dan pemulusan ganda dapat ditambah pada nilai pemulusan 

tunggal dan disesuaikan untuk trend. 

3. Metoda Dekomposisi 

Metoda ini merupakan perbaikan dari metoda sebelumnya, karena pada metoda 

averaging maupun smoothing, prilaku pola datanya tidak diamati secara tersendiri hanya 

menghaluskan randomness data dan bukan polanya. Contoh: Ratio to moving average, 

sensus 

4. Metoda Simple Regresi 

Pada dasarnya metoda ini berusaha mencari fungsi hubungan antara sebab (dalam 

hal ini waktu) dengan akibat. Metoda ini dapat dipakai untuk jangka panjang. 

Regresi Linear 

Regresi linear digunakan untuk peramalan apabila set data yang ada linear. 

Artinya hubungan antara variable waktu dan demand berbentuk garis lurus (linear), 

metoda regresi linear didasarkan atas perhitungan least square error yaitu dengan 

memperhitungkan jarak terkecil ke suatu titik pada data untuk ditarik garis. Dengan 

metoda ini dapat diperoleh suatu ramalan dengan didasarkan atas persamaan yang 

dihasilkan. Faktor intersep dan slope pada peramalan dihitung dari data masa lalu dan 

digunakan untuk melakukan peramalan dengan variabel waktu yang berubah.  
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5. Advanced Time Series  

Disebut model ARIMA ( Auto Regresive Integrated Moving Average ). Pada 

dasarnya hampir sama dengan dekomposisi, hanya mengidentifikasikan prilaku pola 

datanya digunakan metoda statistika canggih untuk meningkatkan ketelitian. Contoh: 

Metoda Box Jenkin 

6. Metoda Winter 

Kelompok metoda MA dan exponential smoothing yang telah dibahas digunakan 

untuk data stationer maupun non-stasioner sepanjang data tersebut tidak mengandung 

faktor musiman. Pola kesalahan data musiman ditunjukkan dengan nilai positif kecuali 

nilai negative pada setiap pengulangan suatu periode. Jelas data tersebut akan 

dihilangkan. Metoda itu adalah pemulusan trend dan musiman dan Winters. Metoda 

Winters didasarkan atas tiga persamaan pemulusan (smoothing), yaitu untuk unsur 

stasioner, trend, dan musiman. Penggunaan metoda musiman pola kesalahan sistematis 

tersebut akan dihilangkan. 

Metoda Causal 

Metoda ini dipakai untuk kondisi dimana variable penyebab terjadinya item yang 

akan diramalkan sudah diketahui. Dengan adanya hubungan tersebut, output dapat 

diketahui jika input diketahui. 

Ukuran Kesalahan dalam Peramalan 

Peramalan memiliki bebrapa prinsip, antara lain: 

 Peramalan akan selalu mengandung error ( kesalahan ) 

 Kesalahan harus terukur 

 Ramalan satu famili produk lebih teliti daripada end item 

 Peramalan jangka pendek lebih akurat daripada jangka panjang 

  Sesuai dengan prinsipnya, peramalan tak akan lepas dari kesalahan oleh karena 

itu dalam peramalan ada ukuran kesalahannya. Kesalahan adalah besarnya penyimpangan 

antara aktual dengan hasil ramalan. Dikenal beberapa cara untuk menentukan ukuran 
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kesalahan, diantaranya adalah dengan cara statistik dan dengan ukuran kesalahan relatif. 

Ukuran kesalahan Dengan Cara Statistik: 

 Mean Error / Deviation ( ME / MD ) 

 Mean Absolute Error / Deviation ( MAE / MAD ) 

 Sum of Square Error ( SSE ) 

 Mean of Square Error ( MSE ) 

 Standard Deviation Error ( SDE ) 

 

Ukuran Kesalahan Relatif: 

 Percentage Error ( PE ) 

 Mean Percentage Error ( MPE ) 

 Mean Absolute Percentage Error ( MAPE ) 

Mean Absolute Deviation ( MAD ) 

MAD adalah rata-rata kesalahan dalam peramalan dengan menggunakan nilai 

absolute. MAD sangat bernilai karena seperti standard deviasi MAD mengukur dispersi ( 

sebaran ) antara nilai hasil pengamatan dengan nilai perkiraan. MAD dihitung 

menggunakan perbedaan antara aktual demand dan forecast demand tanpa 

memperhatikan tanda (absolute ). Jika ukuran kesalahan peramalan dalam kondisi 

normal, maka hubungan antara MAD dengan standard deviasi adalah 1 MAD = 0.8 

standard deviasi. 
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2.1.2 Data Awal dan Hasil Peramalan 

Tabel 2.1 Data awal demand asli + 2 digit NPM 

Data Awal Demand Asli Data Awal + 2 Digit NMP (NPM=01) 
Periode Demand 

 
Periode Demand 

1 568 
 

1 569 
2 264 

 
2 265 

3 359 
 

3 360 
4 480 

 
4 481 

5 163 
 

5 164 
6 330 

 
6 331 

7 397 
 

7 398 
8 401 

 
8 402 

9 394 
 

9 395 
10 450 

 
10 451 

11 449 
 

11 450 
12 359 

 
12 360 

13 358 
 

13 359 
14 373 

 
14 374 

15 585 
 

15 586 
16 292 

 
16 293 

17 513 
 

17 514 
18 326 

 
18 327 

19 397 
 

19 398 
20 477 

 
20 478 

21 393 
 

21 394 
22 437 

 
22 438 

23 228 
 

23 229 
24 452 

 
24 453 
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Tabel 2.2 Data awal demand pesaing + 2 digit NPM 

Data Awal Demand Pesaing Data Awal + 2 Digit NPM (NPM=01) 
Periode Demand 

 
Periode Demand 

1 404 
 

1 405 
2 262 

 
2 263 

3 438 
 

3 439 
4 360 

 
4 361 

5 283 
 

5 284 
6 181 

 
6 182 

7 431 
 

7 432 
8 352 

 
8 353 

9 343 
 

9 344 
10 482 

 
10 483 

11 286 
 

11 287 
12 663 

 
12 664 

13 433 
 

13 434 
14 430 

 
14 431 

15 518 
 

15 519 
16 221 

 
16 222 

17 287 
 

17 288 
18 419 

 
18 420 

19 331 
 

19 332 
20 263 

 
20 264 

21 437 
 

21 438 
22 256 

 
22 257 

23 512 
 

23 513 
24 378 

 
24 379 
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Tabel 2.3 Hasil Peramalan dengan holt’z data Asli 

Peramalan Dengan Metode DES Holt's untuk data Asli 

 
α= 0.28 γ= 0.72 

 
Periode Dt St bt m Forecast 

1 569 569.00 -304.00 1 - 
2 265 265.00 -304.00 1 - 
3 360 360.00 -304.00 1 - 
4 481 175.00 -218.32 1 56.00 
5 164 14.73 -176.52 1 -43.32 
6 331 -23.81 -77.18 1 -161.79 
7 398 38.73 23.42 1 -100.99 
8 402 157.31 91.93 1 62.15 
9 395 290.05 121.32 1 249.24 

10 451 422.47 129.31 1 411.37 
11 450 523.28 108.79 1 551.78 
12 360 555.89 53.94 1 632.07 
13 359 539.60 3.37 1 609.83 
14 374 495.66 -30.69 1 542.97 
15 586 498.86 -6.29 1 464.97 
16 293 436.69 -46.52 1 492.57 
17 514 424.84 -21.56 1 390.16 
18 327 381.92 -36.94 1 403.28 
19 398 359.83 -26.25 1 344.99 
20 478 374.02 2.87 1 333.58 
21 394 381.68 6.32 1 376.88 
22 438 402.00 16.40 1 387.99 
23 229 365.36 -21.78 1 418.39 
24 453 374.22 0.28 1 343.58 
25 - - - 1 374.49 
26 - - - 2 374.77 
27 - - - 3 375.04 
28 - - - 4 375.32 
29 - - - 5 375.59 
30 - - - 6 375.87 
31 - - - 7 376.15 
32 - - - 8 376.42 
33 - - - 9 376.70 
34 - - - 10 376.97 
35 - - - 11 377.25 
36 - - - 12 377.52 
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37 - - - 13 377.80 
38 - - - 14 378.07 
39 - - - 15 378.35 
40 - - - 16 378.63 
41 - - - 17 378.90 
42 - - - 18 379.18 
43 - - - 19 379.45 
44 - - - 20 379.73 
45 - - - 21 380.00 
46 - - - 22 380.28 
47 - - - 23 380.55 
48 - - - 24 380.83 

 

Tabel 2.4 Hasil hitungan statistik untuk demand asli 

Periode Dt Forecast Error Abs. Error Sqr.Error PE Abs. PE 

1 569 - - - - - - 
2 265 - - - - - - 
3 360 - - - - - - 
4 481 56.00 425.00 425.00 180625.00 88.36 88.36 
5 164 -43.32 207.32 207.32 42981.58 126.41 126.41 
6 331 -161.79 492.79 492.79 242846.60 148.88 148.88 
7 398 -100.99 498.99 498.99 248990.08 125.37 125.37 
8 402 62.15 339.85 339.85 115499.93 84.54 84.54 
9 395 249.24 145.76 145.76 21246.09 36.90 36.90 

10 451 411.37 39.63 39.63 1570.42 8.79 8.79 
11 450 551.78 -101.78 101.78 10358.25 -22.62 22.62 
12 360 632.07 -272.07 272.07 74021.25 -75.57 75.57 
13 359 609.83 -250.83 250.83 62915.89 -69.87 69.87 
14 374 542.97 -168.97 168.97 28551.40 -45.18 45.18 
15 586 464.97 121.03 121.03 14648.61 20.65 20.65 
16 293 492.57 -199.57 199.57 39826.72 -68.11 68.11 
17 514 390.16 123.84 123.84 15335.32 24.09 24.09 
18 327 403.28 -76.28 76.28 5818.62 -23.33 23.33 
19 398 344.99 53.01 53.01 2810.57 13.32 13.32 
20 478 333.58 144.42 144.42 20856.91 30.21 30.21 
21 394 376.88 17.12 17.12 292.94 4.34 4.34 
22 438 387.99 50.01 50.01 2500.63 11.42 11.42 
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23 229 418.39 -189.39 189.39 35869.93 -82.70 82.70 
24 453 343.58 109.42 109.42 11972.79 24.15 24.15 

Total 1509.30 4027.07 1179539.52 360.07 1134.83 
 

 

ERROR STATISTIK 
ME= 71.872 
MAE= 191.765 
SSE= 1179539.520 
MSE= 56168.549 
SDE= 236.999 

  ERROR RELATIF 
MPE= 17.146 
MAPE= 54.040 

 

Tabel 2.5 Hasil Peramalan untuk Demand Pesaing 

 
α= 0.28 γ= 0.72 

 
Periode Dt St bt m Forecast 

1 405 405.00 -142.00 1 - 
2 263 263.00 -142.00 1 - 
3 439 439.00 -142.00 1 - 
4 361 314.92 -129.10 1 297.00 
5 284 213.31 -109.30 1 185.82 
6 182 125.85 -93.58 1 104.01 
7 432 144.19 -12.99 1 32.26 
8 353 193.30 31.72 1 131.19 
9 344 258.34 55.71 1 225.02 

10 483 361.35 89.77 1 314.04 
11 287 405.17 56.68 1 451.12 
12 664 518.45 97.44 1 461.85 
13 434 564.96 60.77 1 615.89 
14 431 571.20 21.51 1 625.73 
15 519 572.07 6.65 1 592.71 
16 222 478.84 -65.27 1 578.72 
17 288 378.41 -90.58 1 413.58 
18 420 324.84 -63.94 1 287.83 
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19 332 280.81 -49.60 1 260.90 
20 264 240.39 -42.99 1 231.21 
21 438 264.77 5.51 1 197.40 
22 257 266.56 2.84 1 270.28 
23 513 337.61 51.95 1 269.40 
24 379 386.60 49.82 1 389.55 
25 - - - 1 436.42 
26 - - - 2 486.24 
27 - - - 3 536.06 
28 - - - 4 585.87 
29 - - - 5 635.69 
30 - - - 6 685.51 
31 - - - 7 735.33 
32 - - - 8 785.15 
33 - - - 9 834.97 
34 - - - 10 884.79 
35 - - - 11 934.61 
36 - - - 12 984.43 
37 - - - 13 1034.25 
38 - - - 14 1084.07 
39 - - - 15 1133.89 
40 - - - 16 1183.71 
41 - - - 17 1233.53 
42 - - - 18 1283.35 
43 - - - 19 1333.16 
44 - - - 20 1382.98 
45 - - - 21 1432.80 
46 - - - 22 1482.62 
47 - - - 23 1532.44 
48 - - - 24 1582.26 
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Tabel 2.6 Perhitungan statistik untuk demand pesaing 

Periode Dt Forecast Error Abs. Error Sqr.Error PE Abs. PE 

1 405 - - - - - - 
2 263 - - - - - - 
3 439 - - - - - - 
4 361 297.00 64.00 64.00 4096.00 17.73 17.73 
5 284 185.82 98.18 98.18 9638.84 34.57 34.57 
6 182 104.01 77.99 77.99 6082.89 42.85 42.85 
7 432 32.26 399.74 399.74 159789.27 92.53 92.53 
8 353 131.19 221.81 221.81 49197.47 62.83 62.83 
9 344 225.02 118.98 118.98 14155.88 34.59 34.59 

10 483 314.04 168.96 168.96 28546.57 34.98 34.98 
11 287 451.12 -164.12 164.12 26935.29 -57.18 57.18 
12 664 461.85 202.15 202.15 40865.16 30.44 30.44 
13 434 615.89 -181.89 181.89 33082.96 -41.91 41.91 
14 431 625.73 -194.73 194.73 37918.41 -45.18 45.18 
15 519 592.71 -73.71 73.71 5433.74 -14.20 14.20 
16 222 578.72 -356.72 356.72 127252.11 -160.69 160.69 
17 288 413.58 -125.58 125.58 15769.31 -43.60 43.60 
18 420 287.83 132.17 132.17 17468.09 31.47 31.47 
19 332 260.90 71.10 71.10 5054.77 21.41 21.41 
20 264 231.21 32.79 32.79 1075.40 12.42 12.42 
21 438 197.40 240.60 240.60 57890.12 54.93 54.93 
22 257 270.28 -13.28 13.28 176.32 -5.17 5.17 
23 513 269.40 243.60 243.60 59342.48 47.49 47.49 
24 379 389.55 -10.55 10.55 111.35 -2.78 2.78 

Total 951.48 3192.64 699882.44 147.53 888.97 
 

ERROR STATISTIK 
ME   = 45.309 
MAE= 152.031 
SSE  = 699882.440 
MSE = 33327.735 
SDE  = 182.559 

  ERROR RELATIF 
MPE   = 7.025 
MAPE= 42.332 
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2.1.3 Contoh Perhitungan 

Metode Peramalan DES Holt’s untuk Data Asli 

S1= X1 = 569 

S2= X2 = 265 

S3= X3 = 360 

b1= b2 = b3 = X2 – X1=265 -569 = -304 

Perhitungan untuk periode 4 

S(t) = α.Xt + (1-α)[(St-1+bt-1)] 

 = (0,28)(481)+(1-0,28)(360-304) 

 = 175 

B(t) = γ.(St-St-1)+(1-γ)bt-1 

 = 0,72(175-360)+(1-0,72)(-304) 

 = -218,32 

Ft+m = St-1+bt-1m 

 = 360+(-304)(1) 

 = 56 

E = D – F = 481 – 56 = 425 

Abs E = 425 

Sqr E = E2 = 4252 = 180625 

PE = (E/D)x100% 

 = (425/481)x100% = 88,36 

Abs PE = [88,36] 

 

n

e
ME

N

t
t

 1  = 71,872 

n

e
MAE

N

t
t

 1 = 191,765 





N

t
teSSE

1

2 = 1179539,52 
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1
1

2






n

e
SDE

N

t
t

= 236,999 

 

n
e

MSE t
2

= 56168,549 

n

PE
MPE

N

t
t

 1 = 17,146 

n

PE
MAPE

N

t
t

 1 = 54,040 

 

Perhitungan untuk periode 8 

S(t) = α.Xt + (1-α)[(St-1+bt-1)] 

 = (0,28)(402)+(1-0,28)(38,73+23,42) 

 = 157,31 

B(t) = γ.(St-St-1)+(1-γ)bt-1 

 = 0,72(157,31-38,73)+(1-0,72)23,42 

 = 91,93 

Ft+m = St-1+bt-1m 

 = 38,73+23,42(1) 

 = 62,15 

E = D – F = 402 – 62,15 = 339,85 

Abs E = [339,85] 

Sqr E = E2 = 339,852 = 115499.93 

PE = (E/D)x100% 

 = (339,85/402)x100% = 84,54 

Abs PE  = 84,54 

Perhitungan untuk periode 26 

Ft+m = St-1+bt-1m 

 = 388,22+0,28(2) 

 = 388,77 
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Perhitungan untuk periode 38 

Ft+m = St-1+bt-1m 

 = 388,22+0,28(14) 

 = 392,07 

 

Metode Peramalan DES Holt’s untuk Data Pesaing 

S1= X1 = 405 

S2= X2 = 263 

S3= X3 = 439 

b1= b2 = b3 = X2 – X1 = 263 - 405 = -142 

 

Perhitungan untuk periode 4 

S(t) = α.Xt + (1-α)[(St-1+bt-1)] 

 = (0,28)(361)+(1-0,28)(439-142) 

 = 314,92 

B(t) = γ.(St-St-1)+(1-γ)bt-1 

 = 0,72(314,92-439)+(1-0,72)(-142) 

 = -129,10 

Ft+m = St-1+bt-1m 

 = 439+(-142)(1) 

 = 297 

E = D – F = 361 – 297 = 64 

Abs E  = [64] 

Sqr E = E2 = 642 = 4096 

PE = (E/D)x100% 

 = (64/361)x100% = 17,73 

Abs PE  = 17,73 
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n
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ME
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 1  = 45,309 

n

e
MAE

N

t
t

 1 = 152,031 





N

t
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1

2 = 699882,440 

1
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n

e
SDE

N

t
t

= 182,559 

 

n
e

MSE t
2

= 33327,735 

n

PE
MPE

N

t
t

 1 = 7,025 

n

PE
MAPE

N

t
t

 1 = 42,332 

 

Perhitungan untuk periode 8 

S(t) = α.Xt + (1-α)[(St-1+bt-1)] 

 = (0,28)(353)+(1-0,28)(144,19-12,99) 

 = 193,30 

B(t) = γ.(St-St-1)+(1-γ)bt-1 

 = 0,72(193,30+144,19)+(1-0,72)-12,99 

 = 31,72 

Ft+m = St-1+bt-1m 

 = 144,19-12,99(1) 

 = 131,19 

E = D – F = 353 – 131,19= 221,81 

Abs E = [221,81] 
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Sqr E = E2 = 221,812 = 49197,47 

PE = (E/D)x100% 

 = (221,81/353)x100% = 62,83 

Abs PE  = 62,83 

Perhitungan untuk periode 26 

Ft+m = St-1+bt-1m 

 = 386,60+49,82(2) 

 = 486,24 

 

Perhitungan untuk periode 38 

Ft+m = St-1+bt-1m 

 = 386,60+49,82(14) 

 = 1084,07 

 

2.2 Pemasaran (Marketing) 

2.2.1 Landasan Teori Pemasaran 

Menurut Philip Kotler (2001:128), manajemen pemasaran adalah: 

“Analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas program yang 

dirancang untuk menciptakan, membentuk dan mempertahankan pertukaran yang 

menguntungkan dengan pembeli sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-

tujuan organisasi”. 

Sedangkan menurut Sofyan Assauri (1999:246) 

“Manajemen pemasaran merupakan kegiatan penganalisaan, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian program-program yang dibuat untuk membentuk, 

membangun, dan memelihara keuntungan dari pertukaraan melalui sasaran pasar 

guna mencapai tujuan organisasi atau perusahaan dalam jangka panjang. 

Pemasaran adalah fungsi bisnis yang mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan 

yang tidak terpenuhi, menentukan pasar target dimana organisasi dapat melayaninya 

dengan cara yang terbaik, memutuskan produk yang tepat, service, dan program-program 

untuk melayani pasaran ini, dan meminta setiap orang dalam organisasi untuk berpikir 

dan melayani pelanggan dengan cara yang terbaik. Pemasaran hendaknya jangan 
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dipandang secara sempit sebagai tugas untuk mencari cara yang cerdik dalam penjualan 

produk perusahaan. Banyak orang yang mengaburkan pemasaran dengan beberapa 

subfungsinya, seperti periklanan dan penjualan. Pemasaran yang benar bukanlah seni 

menjual apa yang telah anda buat, tetapi mengetahui apa yang akan dibuat. Berusaha 

memecahkan masalah dan memuaskan para pelanggan. Kepemimpinan pasar diperoleh 

dengan penciptaan kepuasan pelanggan melalui inovasi produk, kualitas produk dan 

service pelanggan. 

Kualitas dan service memainkan peranan penting dalam pemasaran semua produk, 

dan terutama menjadi penting dalam banyak industri karena merupakan pembeda/-

differentiator yang paling efektif bagi sejumlah produk. Perusahaan yang pernah mejadi 

pemimpin pasar berdasarkan teknologi, atau harga rendah, dewasa ini harus bersaing 

berdasarkan kualitas dan service pelanggan. Akibatnya, dewasa ini dua issue ini 

merupakan bagian utama dari manajemen pemasaran masa kini, dan setiap organisasi 

yang berfokus pada kebutuhan pelanggan harus memahami dan memperhatikan hal 

tersebut. 

Pandangan Pertama: Produk yang berfungsi, Orientasi Produk 

Pandangan pertama mengenai kualitas berfokus pada reliabilitas dan durabilitas 

dari produk. Ini meruakan suatu pandangan mengenai kualitas produk yang berdasarkan 

pembikinan (manufactoring) yang berpegang pada konsep produksi. Kualitas produk 

adalah produk yang memerlukan sangat sedikit perbaikan dan lebih tahan lama daripada 

produk-produk para pesaing. Meningkatkan kualitas produk dicapai dengan 

mengimplementasikan prosedur-prosedur yang dapat membuat produk bekerja atau 

berfungsi lebih baik untuk suatu jangka panjang. 

1. Reliabilitas (reliability). 

Reliabilitas adalah suatu ukuran mengenai kemugkinan bahwa suatu produk tidak 

akan mengalami suatu jangka waktu yang ditetapkan. Reliabilitas adalah berhubungan 

dengan jumlah kerusakan yang dialami pelanggan sesudah pembelian suatu produk. Para 

pembeli bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk produk-produk dengan suatu 

reputasi lebih dapat dipercaya dan tahan uji. Mereka ingin menghindari pengeluaran 

biaya karena kerusakan dan suatu perbaikan. Ini merupakan suatu ukuran kualitas yang 
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obyektif yang dapat ditelusuri dengan lebih tepat daripada ukuran yang lebih subjektif 

mengenai kualitas produk. Ukuran reliabilitas sangat tergantung pada statistical quality 

control dan prosedur jaminan. Para konsumen menilai reliabilitas bukan hanya dalam arti 

absolut hanya jumlah yang rusak, tetapi dalam arti relatif dalam perbandingan dengan 

produk para pesaing. 

Dalam hal ini, Jepang telah sangat sukses dalam meningkatkan reliabilitas dari 

produk-produk mereka. Contohnya, perusahaan Mitsubishi yang memperoleh divisi 

Quasar dari motorola, pembuat penerima televisi (television receivers), Motorola telah 

mengalami 141 kali cacat dalam setiap 1000 set, Mitsubishi menguranginya menjadi 6 

perseratus. Pengaduan pembeli menurun menjadi sepersepuluh dari tingkat sebelumnya 

dan tanggung jawab garansi perusahaan juga menurun menjadi sepersepuluh. 

2. Durabilitas (ketahanan) 

Durabilitas adalah suatu konsep yang berbeda dari reliabilitas. Dan merupakan 

suatu ukuran mengenai jangka hidup atau jangka ketahanan suatu produk. Hal ini lebih 

sulit pengukurannya daripada reliabilitas. Produk-produk yang tidak dipercaya dapat 

dihapuskan atau dihancurkan dengan cepat untuk menghindari biaya perbaikan tambahan. 

Sebaliknya, jangka penghidupan dapat diperpanjang dengan perbaikan yang 

sering atau berulang-ulang, dan permeliharaan preventif (untuk mencegah kerusakan). 

Durabilitas dan Reliabilitas adalah berbeda tetapi merupakan istilah yang saling 

berhubungan. 

Durabilitas tergantung pada kategri produk. Para konsumen biasanya 

menginginkan produk yang lebih dapat dipercaya. Tetapi, di dalam masyarakat atau 

kelompok konsumen tertentu, mereka tidak menghargai produk-produk yang tahan lama. 

Contohnya, Robert Hall, penjual baju laki-laki yang tahan lama, yang akhirnya 

meninggalkan dan gagal dalam bisnis tersebut pada permulaan tahun 1970an, 

kegagalannya sebagian disebabkan strategi pemasaran perusahaan yang menjual baju 

yang tahan lama. Memang, pada masa dimana styles berubah agak lambat, dan dimana 

sehelai baju merupakan jenis barang luks, strategi tersebut berjalan sukses. Tetapi, pada 

tahun 1970an para konsumen lebih memperhatikan model daripada durabilitas. Hanya 

sedikit konsumen yang ingin baju yang tahan lama. 
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3. Konformans terhadap spesifikasi (Comformance to Specification). 

Konformans adalah suatu tingkatan dimana suatu desain produk dan karakteristik 

operasinya mendekati standar target. Inilah yang disebut konformans terhadap spesifikasi. 

Contohnya, sebuah mobil Porche didisain untuk kecepatan 120 km perjam, jika setiap 

porche yang keluar dari lini assembly dapat melakukannya, mobil tersebut dikatakan 

mempunyai konformans yang tinggi. Jika mobil-mobil Porche sangat berbeda dalam 

waktu kecepatan mereka, mereka mempunyai konformans yang rendah atas kriteria ini. 

Masalah dengan konformans yang rendah adalah bahwa performans yang dijanjikan atau 

diharapkan tidak dapat dipenuhi untuk kebanyakan pembeli dan mereka akan 

dikecewakan. Salah satu alasan utama untuk reputasi kualitas tinggi dinikmati oleh para 

manufaktur Jepang adalah produk mereka mempunyai konformans yang tinggi. Mobil-

mobil mereka dipuji karena mempunyai “kesesuaian dan penyelesaian” yang baik dan 

para konsumen membayarnya dengan senang. 

Pandangan Kedua: Desain yang Terbaik 

4. Performans (Performance). 

Disain yang terbaik menekankan performans yang superior. Barang-barang dan 

jasa-jasa dibedakan/didiferensiasi dalam arti bagaimana baiknya mereka melakukan 

tugas, yang memang dirancang untuk melakukannya. Contohnya, mobil Eropa, 

menawarkan akselerasi dan handling yang superior. Mobil Jepang menekankan pada 

reliabilitas yang lebih besar. Pada pesawat Televisi, Sony menekankan pada kualitas 

gambar. 

Performans yang superior dapat terjadi dalm banyak bentuk. Dapat berupa 

kenyamanan dan kesenangan pada mebel, kualitas suara dalam komponen audio, atau 

prosessing yang lebih cepat dan memory yang lebih besar dalam komputer. Dalam 

masing-masing keadaan, kualitas produk dikembangkan melalui peningkatan performans 

produk. Seperti reliabilitas dan durabilitas, performans dapat diukur secara mudah. 

Pentingnya performans para konsumen, bagaimanapun, memerlukan suatu penilaian yang 

lebih subjektif. 

5. Features Produk 

Features adalah karakteristik-karakteristik yang melengkapi fungsi dasar suatu 

produk. Banyak produk yang dapat ditawarkan dengan berbagai features. Perusahaan 

dapat menciptakan versi atau bentuk khusus tambahan dengan menambah features ekstra. 
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Dengan demikian, seorang manufaktur mobil dapat menawarkan features opsional seperti 

pintu elektrik, transmisi otomatis, dan air conditioning. Manufaktur mobil perlu 

memutuskan feature mana yang harus distandardisasi dan features mana yang merupakan 

opsional/ pilihan. 

Features adalah suatu alat bersaing yang membedakan produk perusahaan. 

Beberapa perusahaan sangat inovatif dalam penambahan features baru untuk produk 

mereka. Salah satu faktor kunci sukses perusahaan Jepang adalah mereka terus-menerus 

meningkatkan features produk-produk buatan mereka seperti jam tangan, kamera, mobil, 

sepeda motor, kalkulator, video recorder, dan lain-lainnya. Selalu berusaha menjadi yang 

pertama dalam memperkenalkan features baru yang bernilai merupakan salah satu cara 

yang paling efektif untuk bersaing. 

6. Service yang superior 

Service yang lebih baik merupakan bagian yang integral dari kualitas produk 

yang lebih baik. Produk berkualitas lebih tinggi cenderung mempunyai tingkatan service 

yang lebih tinggi. Para konsumen biasanya menyalahkan kualitas produk dengan service 

yang berkaitan dengan produk tersebut. 

7. Estetis 

Styling (model, gaya) juga mempengaruhi penilaian kualitas. Jam tangan Gucci, 

mode-mode dari perancang, dan juga mobil Ford Taurus dan Mercury Sable adalah 

contoh dari produk yang menyatakan kualitas melalui styling yang lebih baik. Style atau 

model menggambarkan bagaimana baiknya suatu produk dipandang dan dirasakan oleh 

pembeli. Dengan demikian, banyak pembeli mobil bersedia membayar harga yang lebih 

tinggi untuk mobil Jaguar karena lebih gaya, model, dan penampilannya yang luar biasa. 

Meskipun catatan mengenai reliabilitas Jaguar adalah jelek. Beberapa perusahan 

mempunyai styling yang terkenal, seperti Herman Miller dalam mebel modern, Olivetti 

dalam mesin-mesin kantor, Bang & Olufsen dalam peralatan stereo rumah tangga, dan 

Nissan dan Mazda dalam mobil sport. Style memiliki keuntungan dari penciptaan produk 

yang berbeda yang sulit ditiru. 

Pandangan Ketiga: Pemenuhan Kebutuhan Superior 

8. Kualitas yang dipersepsikan (Perceived Quality). 

Kualitas yang dipersepsikan adalah hampir sama dengan pandangan berdasarkan 

konsumen. Kualitas yang dipersepsikan timbul dari pengalaman dari konsumen, sebelum, 
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selama, dan sesudah penjualan. Para konsumen biasanya mempunyai opini mengenai 

kualitas produk sebelum pembelian. Opini-opini mereka adalah berdasarkan nama-nama 

merk dan image perusahaan, pengalaman sebelumnya dengan produk-produk yang sama, 

komunikasi dari mulut ke melut dengan teman-teman dan tetangga-tetangga, dan 

penilaian informal yagn dikumpulkan dari laporan-laporan atau media umum. 

Pengalaman sesudah penjualan juga dapat mempengaruhi persepsi kualitas. 

Kriteria sasaran seperti reliabilitas, kecepatan service, semuanya dapat mempengaruhi 

opini. Demikian juga kriteria yang lebih subjektif seperti reaksi teman-teman dan 

tetangga-tetangga dan ketidaksesuaian sesudah pembelian. 

Kualitas produk, jika dipandang dari perspektif pemuasan kebutuhan yang 

superior, adalah berkaitan erat dengan pengertian pemuasan konsumen jangka panjang. 

Ini merupakan pandangan yang lebih luas mengenai kualitas yang meliputi lebih banyak 

daripada hanya sekedar menyediakan produk yang lebih dapat dipercayai. Dan 

merupakan suatu pandangan yang mencerminkan naiknya standar kualitas yang menyatu 

dalam produk dewasa ini. Persaingan telah bergerak ke arah konsep yang leih luas 

“pemuasan pelanggan dalam setiap cara sebelum, selama, dan sesudah suatu penjualan”. 

Suatu pandangan yang agak sempit menge-nai kualitas yang hanya sekedar mengurangi 

kelemahan atau cacat suatu produk adalah tidak cukup. 

 Perbedaan utama antara pandangan pemasaran dan pandangan produksi 

mengenai kualitas adalah mengenai ruang lingkup, konformans terhadap spesifikasi 

berfokus pada suatu pandangan sempit mengenai kualitas yang hanya mengurangi cacat 

atau kelemahan suatu produk. Pemuasan kebutuhan yangsuperior memandang pada issu 

yang lebih luas dari pemu-asan pelanggan jangka panjang melalui kualitas produk yang 

lebih tinggi. 
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2.2.2 Market Potensial 

Tabel 2.7 Persentase Market Potensial  

Market Potensial (%) 
  

Periode Jumlah Market Potensial (%) 
Produk Pesaing Demand 

1 405 436.42 7.199 
2 263 486.24 45.911 
3 439 536.06 18.106 
4 361 585.87 38.383 
5 284 635.69 55.324 
6 182 685.51 73.451 
7 432 735.33 41.251 
8 353 785.15 55.041 
9 344 834.97 58.801 
10 483 884.79 45.411 
11 287 934.61 69.292 
12 664 984.43 32.550 
13 434 1034.25 58.037 
14 431 1084.07 60.242 
15 519 1133.89 54.228 
16 222 1183.71 81.245 
17 288 1233.53 76.652 
18 420 1283.35 67.273 
19 332 1333.16 75.097 
20 264 1382.98 80.911 
21 438 1432.80 69.431 
22 257 1482.62 82.666 
23 513 1532.44 66.524 
24 379 1582.26 76.047 
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2.2.3 Market Share 

Pasar yang menggambarkan semua pembeli dan penjual yang telibat dalam suatu 

transaksi aktual dan potensial terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Suatu transaksi 

yang bersifat potensial dapat terlaksana, apabila kondisi berikut ini terpenuhi, yaitu: 

1.Terdapat paling sedikit 2 (dua) pihak. 

2.Masing-masing pihak memiliki suatu barang bagi pihak lain 

3.Masing-masing mampu berkomunikasi dan menyalurkan kieinginan 

4.Masing-masing pihak bebas menerima atau menolak penawaran dari pihak lain 

 

Definisi Pangsa Pasar menurut Sofyan Assauri (2001:95) adalah: 

“ Pangsa pasar merupakan besarnya bagian atau luasnya total pasar yang dapat dikuasai 

oleh suatu perusahaan yang biasanya dinyatakan dengan persentase“ 

Menurut Douglas W. Foster (2000:45) yang disadur oleh Bambang Kusriyanto yaitu: 

“Memecah-mecah suatu keseluruhan yang heterogen menjadi bagian yang homogen yang 

mencakup para pelanggan yang mempunyai kepentingan yang sama untuk tujuan yang 

berbede-beda”. 

Dari definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan pangsa pasar adalah besarnya 

bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan. Dengan kata lain penguasaan suatu 

produk terhadap pasar atau besarnya jumlah produk yang diminta yang dihasilkan oleh 

suatu perusahaan dibandingkan dengan jumlah permintaan di pasar. Pangsa pasar ini 

dapat dipecah-pecah menurut wilayah politis, kawasan geografis yang lebih besar, 

ukuran, pelanggan, tipe pelanggan, dan teknologinya. Pangsa pasar ini biasanya 

dinyatakan dalam bentuk persentase (%), perhitungan untuk pangsa pasar (market share) 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.8 Market Share 

Periode Jumlah Market Share 
Produk Kita Produk Pesaing 

1 569 405 58.419 
2 265 263 50.189 
3 360 439 45.056 
4 481 361 57.126 
5 164 284 36.607 
6 331 182 64.522 
7 398 432 47.952 
8 402 353 53.245 
9 395 344 53.451 
10 451 483 48.287 
11 450 287 61.058 
12 360 664 35.156 
13 359 434 45.271 
14 374 431 46.460 
15 586 519 53.032 
16 293 222 56.893 
17 514 288 64.090 
18 327 420 43.775 
19 398 332 54.521 
20 478 264 64.420 
21 394 438 47.356 
22 438 257 63.022 
23 229 513 30.863 
24 453 379 54.447 

 

2.2.4 Kapasitas Produksi Terpasang (KPT) 

Tabel 2.9 Kapasitas Produksi Terpasang (KPT) 

Tahun Permintaan Pesaing MP 
unit %MP KP KPT 

Dt St 
1 4626 4497 129 3% 3.597 0.002 
2 4843 4497 346 7% 24.719 0.013 

     
Total 0.01475 
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Permintaan dari jumlah demand pada tahun pertama dan kedua pada data asli dan pesaing 

MP unit  = Dt - St = 4626-4497=129 

%MP  = 100 – (4497/4626) x 100% = 3% 

KP  = MP unit/%MP = 129*3% = 3,597 

KPT  = KP/jam kerja per tahun = 3,597/1290 = 0,002 

Asumsi bahwa:  8 jam kerja/hari 

   5 hari kerja/minggu 

  4 minggu/bulan 

  12 bulan/tahun 

 

2.3 Operation Process Chart (OPC) 

2.3.1 Landasan Teori Operation Process Chart 

Operation Process Chart (OPC) adalah salah satu teknik yang paling berguna 

dalam perencanaan produksi. Kenyatannya peta ini adalah gambaran tentang proses, dan 

telah digunakan dalam bebagai cara sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Dengan 

tambahan data lain, peta ini dapat digunakan sebagai alat manajemen. 

Beberapa keuntungan dan kegunaan dari Operation Process Chart (OPC) ini 

adalah sebagai berikut : 

 Mengkombinasikan lintasan produksi dan peta rakitan sehingga memberikan 

informasi yang lebih lengkap. 

 Menunjukkan operasi yang harus dilakukan untuk tiap komponen. 

 Menunjukkan urutan operasi pada tiap komponen. 

 Menunjukkan urutan fabrikasi dan rakitan dari tiap komponen. 

 Menunjukkan kerumitan nisbi dari fabrikasi tiap komponen. 

 Menunjukkan hubungan antar komponen 

 Menunjukkan panjang nisbi dari lintas fabrikasi dan ruang yang dibutuhkannya. 

 Menunjukkan titik tempat komponen memasuki proses. 

 Menunjukkan tingkat kebutuhan sebuah rakitan-bagian. 

 Membedakan antara komponen yang dibuat dengan yang dibeli. 

 Membantu perencanaan tempat kerja mandiri. 

 Menunjukkan jumlah pekerja yang dibutuhkan. 
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 Menunjukkan secara nisbi konsentrasi mesin, peralatan dan pekerja. 

 Menunjukkan sifat pola aliran bahan. 

 Menunjukkan sifat masalah penanganan bahan. 

 Menunjukkan kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul dalam aliran produksi. 

 Mencatat proses pembuatan untuk diperlihatkan pada bagian lain. 

Standar pengerjaan Peta Proses Operasi adalah: 

1. Pilih komponen pertama yang akan digambarkan, jika peta akan digunakan 

sebagai dasar bagi sebuah jalur rakitan bagian yang mempunyai komponen paling 

banyak sebaiknya dipilih pertama kali, mulai dari sudut kanan kertas, catat 

operasi rakitan. Komponen-komponen yang dibeli dalam keadaan jadi 

digambarkan dengan garis pendek ke kiri. 

2. Jika semua operasi rakitan dan pemeriksaan pada bagian utama sudah masuk, 

lanjutkan ke operasi fabrikasi, dalam urutan terbalik, gambarkan garis mendatar 

pada bagian kanan atas peta ke kanan, untuk menuliskan bahan baku, uraian 

tentang bahan langsung dicatat pada garis tersebut yang dapat dibuat selengkap-

lengkapnya. 

3. Ke sebelah kanan dari lambang operasi, buat uraian operasi, waktu penyelesain 

pekerjaan.  

4. Cirikan komponen terakhir pada operasi tersebut. Gambar garis mendatar jauh ke 

kiri, tunjukkan dengan lingkaran 12 mm untuk operasi dan segi empat untuk 

pemeriksaan dalam urutan terbalik kearah atas. Masukkan nomor operasi dari 

lintasan produksi tersebut. 

5. Lanjutkan sampai semua komponen terselesaikan dipetakan, baik komponen 

yang dibuat dan yang dibeli harus tercantum di dalam peta. 

6. Rakitan bagian digambarkan sedemikian rupa seperti cara pada peta rakitan. 

7. Periksa peta dengan dokumen barang dan lintasan produksi untuk menjamin agar 

tidak ada bagian atau operasi yang luput 

2.3.2 Operation Process Chart Produk Balok Susun 

Dibawah ini merupakan peta proses operasi (OPC) balok susuk kayu pinus yang 

terdiri dari limabelas (15) komponen. Bahan utama untuk membuat produk ini adalah 
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kayu pinus dengan kualitas yang baik. Untuk sisi dari kotak tersebut bahan sama dari 

kayu pinus juga. Sedangkan untuk alas dan penutup terbuat dari partikel board. Partikel 

board terbuat dari debu tebu yang dipress menggunakan mesin press. 
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Gambar 2.1 Peta Proses Operasi Balok Susun 
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2.4 Routing Sheet 

2.4.1 Landasan Teori Routing Sheet 

Route Sheet adalah lembar routing proses yang harus dilalui oleh tiap-tiap 

komponen dari awal hingga akhir. Routing sheet ada 2 jenis antara lain route sheet dan 

routing sheet assembly. Routing sheet digunakan untuk komponen-komponen 

dasar/penyusun sedangkan routing sheet assembly digunakan untuk komponen-komponen 

yang telah di assembly. Setiap komponen baik itu komponen dasar maupun komponen 

assembly memiliki lembar sendiri-sendiri. 

Tujuan Routing Sheet 

Routing sheet ini dilaksanakan untuk memperlancar dan mempermudah jalannya 

produksi yang ada tetapi secara khusus routing sheet memiliki tujuan sebagai berikut: 

 Sebagai patokan alur kerja suatu komponen secara lengkap (dari preparation 

sampai packing) 

 Sebagai patokan/target waktu proses suatu komponen pada tiap mesin. 

 Mempermudah jalannya proses produksi yang ada. 

 Mendisiplinkan/membiasakan operator agar dapat bekerja secara teratur dan 

cepat sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 

 Pelaksanaan produksi sesuai dengan proritas dan jumlah batch sehingga pada 

akhirnya dapat set pada bagian assembling. 

Isi Routing Sheet 

Lembar routing sheet ini berisikan data-data yang menjelaskan secara detail 

tentang komponen tertentu. Secara umum isi dari routing sheet tersebut dapat dirinci 

sebagai berikut: 

 Nomor KIK 

 Nomor dan nama komponen 

 Jumlah batch, jumlah komponen per batch dan jumlah order total 

 Ukuran prefinish dan finish komponen serta gambar detail komponen. 

 Prioritas pengerjaan komponen (atas dasar waktu terlama). 
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 Sequence/alur proses yang harus dilalui, waktu proses serta jumlah yang harus 

dproduksi pada tiap-tiap mesin secara detail (waktu setting, waktu proses per pcs, 

waktu proses total). 

 Keterangan tujuan dari komponen tersebut akan disusun/dirakit menjadi 

komponen assembling tertentu. 

 

Gambar 2.2 Contoh Routing Sheet 
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Prosedur Pelaksanaan Routing Sheet 

Untuk menjalankan dan melaksanakan routing sheet banyak sekali data-data 

pendukung yang diperlukan antara lain jenis dan nama mesin, proses yang dilakukan pada 

tiap mesin beserta formula untuk menghitung waktu proses tiap mesin, nama dan ukuran 

komponen serta sequences tiap komponen tiap item. Semua data-data tersebut dengan 

melakukan wawancara dengan staf/karyawan, kabag serta melakukan pengamatan 

langsung di lantai produksi. 

Pada tabel data proses name terdapat kolom formula mode, formula mode 

tersebut untuk membedakan formula perhitungan waktu proses yang digunakan oleh tiap-

tiap mesin. Formula mode tersebut dibedakan menjadi 7 macam dasar perhitungan waktu 

proses, antara lain: 

 Atas dasar panjang komponen 

 Atas dasar lebar komponen 

 Khusus untuk rotary composer (laminating) 

 Tidak berdasarkan ukuran komponen (per siklus) 

 Atas dasar luas area komponen. 

 Atas dasar 2 kali panjang (conveyor/packing). 

 Atas dasar luas area komponen serta area mesin. 
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2.4.2 Routing Sheet Produk Balok Susun 

Tabel 2.10 Routing Sheet Balok Susun 
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Contoh Perhitungan: 

Number Part  : 100 (Sisi Wadah Belakang) 

Produksi (Mesin/Jam) : kira-kira 0.05 jam 

%Scrapt   : 0% 

Bahan Diminta  : samadengan bahan yang diharapkan = 0,01475 

Bahan Diharapkan : KPT/(1-(%Scrapt/100)) = 0,01475/(1-(0/100)) = 0,01475 

Effisiensi Mesin : Effisiensi x Produksi = 0,75 x 0,05 = 0,03750 

Kebutuhan Mesin : Bahan Diharapkan/Effisiensi Mesin = 0,01475/0,03150 = 0,46820 ≈ 1 mesin 
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2.5 Multiple Product Process Chart (MPPC) 

2.5.1 Landasan Teori Multi Product Process Chart (MPPC)  

Multi Product Process Chart (MPPC) merupakan peta yang digunakan untuk 

menganalisis aliran barang dalam pabrik yang sudah ada maupun untuk perencanaan 

pabrik baru dan mempunyai keterkaitan erat dengan Peta Proses Operasi. Peta ini 

berfungsi untuk menunjukan keterkaitan produksi antara kompenen-komponen produk 

atau kegiatan. Peta ini juga digunakan untuk membantu operasi job-shop. 

Langkah-langkah pembuatan: 

1. Menuruni sisi kertas, secara berurutan tulis daftar departemen atau bagian atau 

kegiatan proses atau mesin yang harus dilalui komponen berdasarkan urutan yang 

diperoleh dari Peta Proses Operasi. 

2. Secara horisontal, sepanjang baris atas, tuliskan nama komponen ataupun produk 

3. Catatlah operasi pada tiap komponen/produk berhadapan dengan nama 

departemen atau proses atau mesin yang sesuai, dengan lingkaran yang berisikan 

nomor operasi dari Peta Proses Operasi. 

4. Hubungkan lingkaran menurut urutannya, meskipun terjadi garis balik (mundur) 

5. Kaji MPPC yang dihasilkan untuk penyusunan ulang departemen dengan kriteria 

minimasi back tracking dalam rangka perolehan pola aliran yang efisien. 

Perincian MPPC: 

1. Kolom pertama diisi dengan nama mesin yang digunakan dimulai dengan gudang 

bahan baku, lalu mesin-mesin sesuai urutan yang telah anda tentukan dan terakhir 

gudang barang jadi. 

2. Kolom kedua dan seterusnyua, isilah baris paling atas dengan nomor, jumlah dan 

nama komponen sesuai dengan urutan seperti pada peta proses operasi. 

3. Pada baris selanjutnya diisi dengan aliran proses menurut masing-masing 

komponen. 

4. Disamping kanan tiap lambang atau inspeksi cantumkan jumlah mesin teoritis 

sesuai dengan perhitungan pada Lembar Pengurutan Produksi (Routing Sheet). 

5. Pada kolom terakhir, untuk setiap jenis mesin, isilah dengan angka hasil 

penjumlahan mesin tiap mesin. 
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6. Usahakan untuk meminimasi jumlah langkah balik (back track) dengan 

mengubah-ubah susunan mesin. Langkah balik adalah yang berbalik kembali ke 

atas.
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2.5.2 Multiple Product Process Chart (MPPC) Produk Balok Susun 

Gambar 2.3 Multiple Product Process Chart (MPPC) Balok Susun 
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BAB III 

LUAS LANTAI PRODUKSI 

BAB 3. LUAS LANTAI PRODUKSI 

3.1 Desain Fasilitas 

Desain dan kontruksi dari industri balok susun perlu diperhatikan dengan 

seksama untuk menjaga agar bangunan dan fasilitas yang akan dibuat dapat 

beroperasi secara efektif dan efisien. Fasilitas-fasilitas tersebut akan ditempatkan 

pada lokasi-lokasi yang tepat. Fasilitas pendukung operasi untuk industri/pabrik 

balok susun terdiri dari gang, tangga, perkantoran, kantin, ruang peralatan, gudang 

bahan baku, kamar mandi, lobby, dan rak administrasi. Selain itu, diperlukan 

kebutuhan-kebutuhan lainnya, seperti telepon, pusat komputer, ventilasi, Air 

Conditioner (AC) untuk perkantoran, dan system intercom. Jumlah kebutuhan 

tersebut dipertimbangkan sesuai kebutuhan yang ada dan memerlukan tempat 

yang khusus.  

Di luar desain pabrik, fasilitas yang diperlukan adalah tempat parkir, tempat 

penerimaan (receiving) dan pengiriman (ceiving) barang bagi semua jenis alat 

pengangkut yang digunakan oleh pabrik balok susun. Fasilitas produksi pada 

pabrik balok susun bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan pada perubahan bentuk 

operasi yang akan terjadi. Oleh sebab itu, hal-hal di bawah ini didesain 

sedemikian rupa, yaitu sebagai berikut: 

1. Fasilitas memiliki ketinggian atap yang cukup tinggi, sehingga atap 

tersebut tidak menjadi hambatan apabila terjadi aktivitas yang memerlukan 

ketinggian yang tinggi. 

2. Ukuran gang cukup lebar. 

3. Disiapkan ruang untuk pembangkit tegangan listrik tambahan (Genset), 

seperti diketahui proses produksi di pabrik berjalan secara 

berkesinambungan, sehingga listrik harus tetap tersedia untuk menjaga 

kestabilan kinerja produksi. 
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4. Lantai dibuat dari material yang memiliki daya tahan yang kuat, sehingga 

dapat menahan berat beban mesin dan aktivitas-aktivitas yang terjadi di 

lantai produksi. 

5. Tiang pondasi pabrik dibuat sekuat mungkin untuk menahan berat 

bangunan di atasnya. 

6. Untuk ruang perkantoran menggunakan kaca kedap suara agar 

meminimasi kebisingan dari lantai produksi.  

Bangunan pabrik balok susun didesain sebagai bangunan bertingkat, dimana 

lantai dasar sebagai pabrikasi dan lantai dua  sebagai ruang perkantoran. Hal ini 

dimaksudkan untuk penghematan lahan, sehingga meminimasi biaya lahan dan 

pajak. 

3.2 Bentuk Desain Fasilitas 

Ada beberapa untuk memaksimalkan lahan sebagai lahan produksi. Aktivitas 

ini dilakukan dengan menyesuaikan bentuk dan desain fasilitas produksi terhadap 

bentuk lahan yang tersedia. Kemampuan pemilik fasilitas dalam memenuhi 

keberadaan fasilitas juga merupakan hal yamg melatarbelakangi penyesuaian 

tersebut. 

3.2.1 Bangunan Bentuk Lantai Tunggal 

Bangunan jenis ini didesain memanjang dan melebar mengikuti bentuk 

ketersediaan lahan yang ada. Jenis bangunan ini tidak memerlukan tangga, lift, 

ataupun lereng yang menghubungkan satu lantai dengan lantai lainnya. Oleh 

sebab itu, biaya pengangkutan bahan dari proses satu ke proses lainnya tidak 

terlalu besar atau dapat diminimasi.  

Penempatan ruangan pada pabrik balok susun dengan bangunan berlantai 

tunggal masih dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Hal yang 

menjadi penjadi pertimbangan lainnya yaitu pada jenis bangunan ini, perusahaan 

atau industri balok susun harus menyediakan dana yang sangat besar untuk 

kebutuhan lahan. Hal ini dikarenakan bangunan pabrik tunggal memerlukan luas 
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lahan yang besar agar semua fasilitas dapat tertampung. Pembatasan luas suatu 

fasilitas industri juga menjadi   pembatasan perluasan lahan yang ada. 

3.2.2 Bangunan Bentuk Lantai Tingkat 

Bangunan akan dipilih oleh pabrik balok susun apabila terjadi kekurangan 

luas lahan sehingga sebagai solusinya dibuatlah pabrik dengan bangunan 

bertingkat. Perusahaan balok susun harus memanfaat setiap persegi lahan yang 

tersedia atau secara singkat mengoptimalkan fungsi lahan yang ada untuk 

digunakan dalam  berbagai aktivitas pabrik yang terjadi. 

Alat tambahan untuk menghubungkan anatara lantai satu dengan lantai 

lainnya memang diperlukan. Oleh sebab itu, diperlukan pula dana tambahan untuk 

membiayai pembangunan alat tambahan tersebut. Pondasi bangunan juga harus 

sangat kuat. Hal ini dikarenakan bangunan bertingkat memiliki resiko keruntuhan 

lebih besar daripada bangunan berlantai tunggal. Hal tersebut yang menjadi 

kekurangan dalam bangunan bertingkat dan menjadi pertimbangan perusahaan 

balok susun dalam menggunakan bangunan jenis ini. 

3.3 Pertimbangan Desain Fasilitas 

Berbagai pertimbangan yang perlu diperhatikan untuk mendesain bentuk 

fasilitas adalah sebagai berikut: 

a. Biaya Lahan dan Bangunan 
Biaya untuk membuat fasilitas baru tergantung pada letak fasilitas tersebut akan 

dibangun dan bentuk bangunan tersebut. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk 

membangun setiap tempat berbeda-beda, tergantung kepada kegunaan dan 

manfaat dari tempat tersebut. 

b. Sistem Komunikasi  dalam Pabrik 
Sistem komunikasi dalam pabrik perlu diperhatikan agar aktivitas dalam pabrik 

tetap lancar. Sistem komunikasi harus tetap terjaga antara atasan dan bawahan. 

Hubungan mereka pun harus terjalin secara harmonis. 
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c. Keamanan 
Perlindungan terhadap fasilitas maupun pemakai fasilitas tersebut sangat 

diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Keamanan dalam 

pabrik dapat berupa penempatan dibeberapa titik tempat, yaitu pemadam 

kebakaran, perlindungan saat kerja bagi karyawan pabrik melalui penggunaan 

masker dan sarung tangan. Selain itu, diharapkan para pekerja saat melakukan 

aktivitasnya sesuai dengan prosedur yang ada agar dapat meminimasi timbulnya 

kecelakaan saat bekerja. Suatu fasilitas memerlukan tenaga satpam untuk 

mengamankan dan memonitor keadaan di sekitar lingkungan pabrik sehingga 

keamanan dapat terjaga dari pencurian ataupun terjadi bahaya kebakaran didalam 

pabrik. 

d. Kebutuhan Ruangan 
Kebutuhan-kebutuhan ruangan dalam fasilitas perusahaan PT Pinus Jaya 
dengan produk balok susun adalah: 

 

Tabel 3.1 Kebutuhan Ruangan

No. Ruangan 

1 Direksi 
2 Direktur Utama 
3 General Manager 
4 Sekretaris 
5 Manager Produksi 
6 Manager Pemasaran dan Penjualan 
7 Manager Personalia 
8 Kepala Bagian Gudang 
9 Kepala Bagian Fabrikasi & Assembling 
10 Kepala Bagian QC 
11 Kepala Bagian Pengadaan Barang 
12 Kepala Bagian Maintenance 
13 Kepala Bagian Penjualan 
14 Kepala Bagian Humas 
15 Kepala Bagian PGA 
16 Kepala Bagian Utility 

17 Kepala Bagian Keuangan 
18 Staff Bagian Gudang 
19 Staff Bagian Fabrikasi dan Ass 
20 Staff Bagian Quality Control 
21 Staff Bagian Pengadaan Barang 
22 Staff Bagian Maintenance 
23 Staff Bagian Penjualan 
24 Staff Bagian Humas 
25 Staff Bagian Personalia 
26 Staff Fasilitas dan Umum 
27 Staff AC dan Bengkel 
28 Staff List Utility 
29 Staff Administrasi 
30 R.  Rapat 
31 R. Tamu 
32 Tempat Ibadah 
33 Kantin 
34 Dapur 
35 Klinik 
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36 R. Ganti Pakaian (L/W) 
37 Toilet Direksi 
38 Toilet Direktur Utama 
39 Toilet General Manager 
40 Toilet Perkantoran Pria 
41 Toilet Perkantoran Wanita 
42 Toilet Umum Pria 
43 Toilet Umum Wanita 

44 Ruang Pantry 
45 R. Generator 
46 R. Peralatan 
47 Ruang Lobby 
48     Receiving 
 49     Fabrikasi  
 50     Assembling 
 51     Shipping 

 

e. Peralatan Penanganan Bahan 
Jenis peralatan penanganan bahan yang digunakan oleh perusahaan Balok 

Susun antara lain: 

 Conveyor System 
 Conveyor Belt 
 Belt Conveyor System 
 Forklift Truck 
 Pallet 
 Counterbalanced Forklif Component 
 Vibrating Conveyor System 
 Hand Cart 
 Rack 
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3.4 Penentuan Luas Lantai Fasilitas 

Dalam melakukan perencanaan tata letak fasilitas dan pemidahan bahan, 

dibutuhkan beberapa kebutuhan lahan/luas lantai untuk kegiatan produksi pabrik 

yang akan didirikan, serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Dengan demikian 

perlu dihitung berapa luas lahan yang akan disiapkan, terutama untuk kegiatan 

bagian produksi ini yang didasarkan pada: 

- Bahan baku yang akan disiapkan 
- Mesin atau peralatan yang digunakan 
- Barang jadi yang dihasilkan 

Berdasarkan jumlah di atas, maka akan diperoleh data kebutuhan luas 

lantai untuk: 

a. Luas Lantai Receiving 
b. Luas Lantai Fabrikasi dan Assembling 
c. Luas Lantai Shipping 

Dalam menghitung kebutuhan luas lantai, melibatkan pula masalah-

masalah yang berkaitan dengan kegiatan lainnya yang akan mempengaruhi 

terhadap luas lahan/luas lantai, yaitu: 

- Alat angkut 
- Cara pengangkutan 
- Cara penyimpanan bahan baku (ditumpuk/dirak) 
- Aliran bahan 

Yang kesemuannya harus diperhitungkan dalam penentuan luas lantai 

dengan menambah allowance (batas toleransi). 
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3.5 Luas Lantai Receiving 

3.5.1 Penentuan Luas Lantai Receiving Penumpukan 

Untuk menentukan luas lantai pada model tumpukan, maka data yang diperlukan 

adalah sebagai berikut: 

- Nomor komponen 
- Nama komponen 
- Jumlah komponen per assembling 
- Tipe material 
- Ukuran per potongan 
- Produksi per jam 
- Efisiensi bahan 

Perhitungan luas lantai receiving model tumpukkan dapat dilihat dibawah ini. 

Sebagai contoh perhitungan dapat dilihat pada perhitungan berikut ini pada nomor 

komponen 100 yaitu Komponen Sisi Wadah Belakang. 

 

Nomor Komponen  : 100 

Nama Komponen  : Sisi Wadah Belakang 

Komponen Per Assembling  : 1 

Tipe Material  : Kayu  

Ukuran per potongan  : 0,156 x 0,06 x 0,01 m2 

Produk per jam  : bahan yang disediakan x pot ass =0.127 x 1 =0.127 

Material 5 hari  : produk/jam x 5 x 7 = 0.127 x 5 x 7 = 9,49 m 

Asumsi   : 1 periode: 5 hari 

1 hari kerja  : 7 jam kerja 

Volume unit  : P x L x T = 0,156 x 0,06 x 0,01 = 0.0000936 

Volume kebutuhan  : volume unit x material 5 hari = 0.0009 

Luas lantai  : (0,06 x 4) x (0,156 x 8) = 0.300 m2 

Allowance (400%)  : 400% x 0.300 = 1,198 m2 

Total luas  : Luas Lantai + Allowance = 1.498 m2 

Total luas tumpukkan  : 24,508 m2 
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Tabel 3.2 Luas Lantai Bahan Baku Model Tumpukan 



UNIVERSITAS WIDYATAMA                                                

 

[Perancangan Tata Letak Fasilitas] Page 71 

 

Produk Balok Susun                                                                        

3.5.2 Penentuan Luas Lantai Receiving Rack 

Untuk menentukan luas lantai pada model rak, maka data yang diperlukan 

adalah sebagai berikut. 

- Nomor komponen 
- Nama komponen 
- Jumlah komponen per assembling 
- Type material 
- Ukuran per potongan 
- Produksi per jam 

Perhitungan luas lantai receiving model rak dapat dilihat di bawah ini. 

Sebagai contoh perhitungan dapat dilihat pada perhitungan berikut ini pada nomor 

komponen 100 komponen sisi wadah kanan. 

 

Nomor Komponen  : 200 

Nama Komponen  : Sisi Wadah Kanan 

Komponen Per Assembling  : 1 

Type Material  : Kayu  

Ukuran per potongan  : 0,3 x 0,05 x 0,005 m2 

Produk per jam  : bahan yang disediakan x pot ass =0.127 x 1 =0.127 

Material 5 hari  : produk/jam x 5 x 7 = 0.127 x 5 x 7 = 4.453 

Asumsi   : 1 periode: 5 hari 

1 hari kerja  : 7 jam kerja 

Volume unit  : P x L x T = 0,3 x 0,05 x 0,005 = 0.000075 

Volume kebutuhan  : volume unit x material 5 hari = 0,0003339 

Luas lantai  : (0,05 x 2) x (0,3 x 1) = 0.03 m2 

Allowance (400%)  : 400% x 0.03 = 0.12 m2 

Total luas  : Luas Lantai + Allowance = 0.15 m2 

Total luas tumpukkan  : 10.403 m2 
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Tabel 3.3 Luas Lantai Bahan Baku Model Rak 
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3.6 Luas Lantai Mesin 

Untuk menentukan luas lantai mesin, maka yang dicari adalah luas lantai 

untuk bagian fabrikasi dan luas lantai untuk bagian assembling. Untuk dapat 

menentukan luas lantai mesin, data yang diperlukan adalah sebagai berikut. 

- Nama mesin/ peralatan 
- Jumlah mesin/ peralatan 
- Ukuran mesin/ peralatan 

Perhitungan untuk mencari luas lantai mesin dapat diikuti pada pengerjaan 

berikut. Sebagai contoh perhitungan dapat dilihat pada pengerjaan untuk sisi 

wadah belakang pada mencampurkan pellet kayu dengan pewarna, nama mesin 

mixing di bawah ini. 

 

100 Sisi Wadah Belakang 

Deskripsi : Pemotongan 

Nama Mesin : Mesin Gergaji 

Jumlah Mesin : 1 

Ukuran Mesin : 0,91 x 0,94 m 

Luas Mesin : 0,5824 m2 

Luas Seluruh : 0,5824 m2 

Luas Toleransi (200%) : 1,1648 m2 

Luas Allowance (400%) : 2,3296 m2 

Luas Total : 4,0768 m2 
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Tabel 3.4 Luas Lantai Mesin Untuk Komponen No. 100-300  
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Tabel 3.5 Luas Lantai Mesin Untuk Komponen No. 400-600 
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Tabel 3.6 Luas Lantai Mesin Untuk Komponen No. 700-900  
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Tabel 3.7 Luas Lantai Mesin Untuk Komponen No. 1000-1200  



UNIVERSITAS WIDYATAMA                                                

 

[Perancangan Tata Letak Fasilitas] Page 78 

 

Produk Balok Susun                                                                        

Tabel 3.8 Luas Lantai Mesin Untuk Komponen No. 1300-1500  
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3.7 Luas Lantai Barang Jadi (Shipping) 

Untuk menentukan luas lahan gudang barang jadi, maka informasi-

informasi yang diperlukan adalah sebagai berikut. 

- Nomor komponen 

- Tipe barang jadi 

Perhitungan untuk mencari luas lantai barang jadi yang dibutuhkan adalah 

sebagai berikut. Untuk mempermudah maka dapat dilihat pada contoh 

perhitungan luas lantai untuk barang jadi. 

 

Nomor Komponen  :  

Ukuran Produk  : 0,252 x 0,154 x 0.276 m 

Volume   : 0,001 m3 

Produk 5 hari  : 10 unit 

Jumlah Produk Kemasan  : 10 unit 

Jumlah Kemasan 5 hari  : 100 unit 

Volume Kemasan  : 1,016 m3 

Luas Lantai  : 1,242 m2 

Luas Allowance (400%)  : 4,967 m2 

Total Luas Lantai   : 6,209 m2 

Luas Lantai Gudang  : 13,543 m2 
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Tabel 3.9 Luas Lantai Barang Jadi 
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BAB IV 

ASFEK MANAJEMEN DAN ORGANISASI 

BAB 4. ASFEK MANAJEMEN DAN ORGANISASI 

Perusahaan merupakan lembaga yang diorganisir dan dijalankan untuk 

menyediakan barang atau jasa masyarakat dengan motif mencari keuntungan 

(profit). Perusahaan merupakan suatu wadah yang terorganisir, didirikan, dan 

diterima dalam tata kehidupan masyarakat. Organisasi adalah suatu hal yang 

penting untuk semua bidang karena dengan organisasi dapat diketahui apa yang 

akan dilakukan oleh masing-masing bagian baik sendiri maupun bersama-sama 

untuk mencapai tujuan.  

Dalam menangani masalah rumah tangga perusahaan, organisasi merupakan 

wadah dan sarana untuk merealisasikan segala aktivitas yang terkait. Untuk 

melaksanakan aktivitas dalam organisasi tersebut, diperlukan suatu area yang 

relevan dan memadai, baik area untuk aktivitas secara langsung (dalam arti area 

untuk perkantoran dan pabrik) maupun area pendukung aktivitas. 

 

4.1 Bentuk Badan Hukum 

4.1.1 Kriteria Badan Hukum 

Dalam menentukan kriteria pemilihan Badan Hukum dalam perusahaan 

merupakan suatu hal yang diputuskan melalui rapat umum dari investor dan 

anggota organisasi pada umumnya alternative yang diputuskan mempunyai 

relevansi dengan manajemen perusahaan dan orientasi produksi. Alternative yang 

dipilih mutlak berpengaruh terhadap legitimasi perusahaan beserta produknya 

serta pengorganisasian perusahaan, maka dalam pemilihannya perlu 

dipertimbangkan dan penilaian terhadap jenis badan hukum yang diakui. 

Pertimbangan untuk memilih bentuk badan hukum tidak hanya didasarkan atas 

pertimbangan ekonomi saja, namun juga harus didasari oleh pertimbangan lain 

baik social maupun budaya. 
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Pada perusahaan yang mempunyai orientasi produksi dan manajemen yang 

relative sederhana,masih mampu untuk dikendalikan oleh satu orang sebagai 

sentral pemantauan. Setelah melakukan ekspansi jelas sekali harus dilakukan 

pemecahan tanggung jawab ke dalam bagian-bagian dan kaitannya dengan 

pengendalian perusahaan. 

4.1.2 Nama Badan Hukum 

Bentuk-bentuk badan hukum yang ada dan umum digunakan dalam 

perusahaan yang ada dimasyarakat adalah sebagai berikut: 

 Usaha Perseorangan 
Usaha ini secara hukum tidak ada pembatas. Usaha ini milik seseorang 

yang juga bertanggung jawab sepenuhnya atas kelangsungan usahan 

tersebut. Usaha semacam ini tidak memerlukan izin pendirian. 

 Firma (Perseroan Firma) 

Usaha ini merupakan persekutuan untuk menjalankan usaha antar dua 

orang atau lebih dengan nama bersama, tetapi tanggung jawabnya masing-

masing anggota tidak terbatas, sedangkan keuntungan yang diperoleh 

dibagi bersama, demikian pula dengan kerugiannya. 

 Perseroan Komanditer (CV) 
Usaha ini secara hukum diatur dalam pasal 19 KUHD yang menyatakan 

bahwa perseroan komanditer adalah salah satu bentuk perusahaan 

perjanjian kerja sama unttuk orang-orang yang bersedia memimpin, 

mengatur, dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya 

dimana tanggung jawabnya terbatas pada kekayaan yang ditanamkan pada 

perseroan komanditer tersebut. 

 Perseroan Terbatas (PT) 
Perseroan ini merupakan suatu badan hukum yang memiliki kekayaan 

tersendiri yang terpisah dari kekayaan masinmg-masing dimana kepada 

para pemegang saham diberikan keuntungan seberapa persen dari modal 
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yang ditanam pada saat awal pendirian ataupun penambahan pendanaan 

saat sebuah usaha telah berlangsung atau dijalankan. 

 Perusahaan Negara 
Tujuan dari perusahaan ini adalah mencari keuntungan yang tinggi, 

menjual barang atau jasa dengan tarif relative rendah dan kualitas yang 

tinggi, memberikan gaji yang sangat tinggi kepada pengelola. 

Pendiriannya dititikberatkan pada tujuan politik, sedangkan orang-

orangnya ikut kepada peraturan pemerintah. 

 Perusahaan Umum (Perum) 
Menurut Inpres No.17 tahun 1967 bahwa kegiatan usaha perusahaan 

umum terutama ditujukan untuk melayani kepentingan umum baik dalam 

bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Biasanya bidang usaha yang 

dilakukan berupa jasa-jasa vital (public utilities). Untuk modal tidak 

menutup kemungkinan bagi pihak swasta untuk menanam modalnya. 

Direksi bertanggung jawab atas segala hubungan hukum dengan pihak lain 

dan diatur menurut hukum perdata.  

 Perusahaan Jawatan (Perjan) 
Cirri-cirinya adalah bertugas member pelayanan terhadap masyarakat 

(public service), diatur menurut hukum public, dan status dari para pekerja 

adalah pegawai pemerintah. 

 Perusahaan Daerah (PD) 
Ciri-cirinya adalah: 

 Pengelola diserahkan kepada kepala daerah setempat. 

 Didirikan berdasarkan peraturan daerah. 

 Anggaran dasar dari perusahaan daerah tercantum dalam peraturan 

daerah yang mendirikan perusahaan daerah tersebut. 

 Modal dapat terdiri sepenuhnya dari pemerintah daerah atau sebagian, 

berarti sebagian lagi adalah modal dari swasta, PD mengeluarkan 

saham-saham. 

 Direksi perusahaan daerah diangkat dan diberhentikan oleh kepala 

daerah. 
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 Joint Venture 
Ciri-cirinya adalah: 

 Merupakan perusahaan baru yang secara bersama-sama didirikan 

dengan perusahaan lain. 

 Modalnya berupa saham yang disediakan oleh perusahaan sendiri 

dengan perbandingan tertentu. 

 Kekuasaan dan hak suara didasarkan pada banyaknya saham yang 

ditanam oleh masing-masing perusahaan sendiri. 

 Perusahaan pendiri tetap memiliki eksistensi (kelangsungan hidup) dan 

kebebasan masing-masing. 

 Di Indonesia Joint Venture merupakan kerja sama antar perusahaan 

domestic dengan perusahaan asing.  

 Resiko ditanggung bersama antara perusahaan masing-masing dengan 

partnernya. 

 Koperasi 

Sumber keuangan dari koperasi adalah: 

 Sistem simpanan pokok, disimpan pada saat koperasi didirikan. 

 Simpanan wajib, simpanan yang harus disertakan oleh anggota koperasi 

setiap bulan. 

 Simpanan sukarela, setiap anggota menyimpan sesuai dengan 

keuangannya. 

Jenis-jenis koperasi yaitu koperasi konsumsi, koperasi jasa, dan koperasi 

produksi. 

 Trust 
Suatu bentuk organisasi perusahaan yang didirikan untuk menghindari 

kerugian masing-masing dan memperbesar keuntungan. Trust dibentuk 

dengan menggabungkan beberapa perusahaan menjadi perusahaan  besar. 

Seluruh kekayaan dari perusahaan yang menggabungkan diri disatukan 

dan para pendiri bertanggung jawab terbatas sebesar modal yang 

ditanamkan. 
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 Kartel 
Kartel merupakan kerja sama antara beberapa perusahaan yang sejenis di 

bawah suatu perjanjian tertentu, masing-masing perusahaan tetap berdiri 

sendiri, mempunyai kedudukan yang sama dan sewaktu-waktu dapat 

membatalkan perjanjian yang telah disetujui. Macam-macam kartel yaitu 

kartel daerah, kartel produksi, kartel kondisi (syarat), kartel pembagian  

laba, dan kartel harga. 

 Yayasan 
Suatu badan hukum dimana orang memisahkan uangnya untuk sesuatu 

tujuan tertentu yang bukan materil, biasanya bergerak dalam bidang 

pendidikan dan kegiatan social, konsepsi berdirinya non profit. 

 PT (PERSERO) 
Persero ini sebelumnya adalah perusahaan milik Negara yang bernama PN, 

umumnya terjadi dari perusahaan Negara yang kemudian diadakan 

penambahan modal dari pihak swasta. Dalam Inpres No. 17 tahun 1967 

disebutkan: 

 Tujuan adalah mencari keuntungan. 

 Status hukum sebagai hukum perdata berbentuk perseroan terbatas. 

 Hubungan usaha diatur menurut hukum perdata. 

 Modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik Negara yang 

dipisahkan sperti ini memungkinkan diadakan usaha bersama dengan 

pihak lain (swasta) baik nasional atau asing. 

 Tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara. 

 Pimpinan dipegang oleh direksi. 

 Karyawan berstatus pegawai perusahaan biasa. 

Peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham hak suara berdasarkan 

kepada banyaknya saham yang dimiliki atau menurut perjanjian yang telah 

ditentukan sebelumnya. 



UNIVERSITAS WIDYATAMA                                                

 

[Perancangan Tata Letak Fasilitas] Page 89 

 

Produk Balok Susun                                                                        

4.2 Nama dan Lokasi Perusahaan 

Nama merupakan hal penting dalam pendirian perusahaan. Nama 

mencerminkan identitas sebuah perusahaan atau kesan pertama yang konsumen 

lihat dari produk kita. Nama perusahaan yang saya pilih dan inginkan yaitu PT 

Pinus Jaya yang memproduksi produk balok susun sebagai produk yang ditujukan 

untuk anak-anak. Pinus Jaya melambangkan sebuah perusahaan yang selalu 

bertumbuh dari kecil sampai ukuran yang besar sekali yang melambangkan 

perusahaan selalu berkembang dan bertumbuh dari waktu ke waktu. Filosofi Pinus 

ini yang membawa dan membuat perusahaan untuk mengambil keputusan dengan 

pemilihan nama perusahaan tersebut. 

Tempat sesuatu yang menjadi tolak ukurnya untuk mendirikan sebagai sebuah 

tempat usaha dimana lokasi yang mudah diakses dan cenderung lebih mendekatkan diri 

pada konsumen dengan harapan pendistribusian produk lebih cepat. Untuk itu pemilihan 

tempat yang dipilih harus dekat dengan konsumen disamping pertimbangan diatas juga 

akan meminimasi biaya dalam hal pengiriman produk balok susun serta waktu 

pengiriman dapat dipercepat yang akan membuat produk sampai tepat waktu.  

Lokasi merupakan hal yang sangat penting pula dalam proses bisnis suatu 

produk. Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan sarana dan prasarana yang 

ada agar dapat mendukung segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. 

Kelancaran proses bisnis akan tercapai apabila pihak perusahaan memilih lokasi 

yang tepat untuk pabrik dan perkantorannya. Target-target dalam pemilihan lokasi 

perusahaan juga harus ditentukan. Target-target ini bukan hanya memudahkan 

perusahaan dalam memilih lokasi tetapi menjadi kriteria yang harus dimiliki 

perusahaan agar proses bisnis berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Kriteria-

kriteria yang mempengaruhi perusahaan dalam pemilihan lokasi antara lain, yaitu: 

  Ketersedian tenaga kerja/sumber daya manusia 

 Kemudahan penjangkauan pasar artinya dekat dengan para konsumen 

 Kemudahan penjangkauan supplier bahan baku terutama bahan baku kayu 

pinus dari hutan pinus yang selalu tersedia untuk waktu yang cukup lama 
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 Transportasi memadai (jalur/jalan, sarana dan ketersediaan penyewaan moda) 

 Infrastruktur kota yang mendukung untuk kelancaran dan kemudahan 

 Lingkungan masyarakat yang bersahabat dan mendukung 

 Peraturan daerah yang jelas untuk mengatur segala kebijakan 

 Keamanan yang terjamin dari gangguan untuk kelangsungan perusahaan 

 

Berdasarkan kriteria-kriteria diatas maka PT Pinus Jaya memilih daerah Kota 

Bandung, Jawa Barat sebagai lokasi pembangunan perusahaan. Hal ini 

dikarenakan Kota Bandung merupakan: 

 Daerah Kota Bandung merupakan kota pelajar dan masyarakat yang sudah 

peduli akan pendidikan anak-anak sehingga peraturan daerahnya telah jelas 

untuk kota pendidikan dan industri kayu balok untuk perusahan permainan 

pendidikan seperti PT PINUS JAYA. 

 Kota Bandung memiliki Sumber Daya Manusia yang produktif dan cukup 

murah biayanya, serta memiliki berbagai keahlian, sehingga dapat dipakai 

untuk mendukung kelancaran proses bisnis dan produksi di PT PINUS JAYA. 

 Keamanan di Kota Bandung terjamin, karena merupakan kawasan industri 

baik mainan dan garmen, sepatu, dan yang lainnya. Pihak berwajib banyak 

melakukan patrol untuk mengamankan daerah kota ini. 

 Sarana dan prasarana transportasi memadai, sehingga memudahahkan 

perusahaan untuk mendistribusikan produk susun balok buatan PT PINUS 

JAYA. 

 Mudahnya menjangkau pasar (pusat kota) dan supplier yang dekat jaraknya. 

 

4.3 Struktur Organisasi 

Bantuk-bentuk umum struktur organisasi: 

 Line Organization (Organisasi Garis) 
Suatu bentuk organisasi dimana chief  eksekutif dipandang sebagai sumber 

kekuatan tunggal, sehingga keputusan atau kebijaksanaan dan tanggung 

jawab ada pada satu tangan. 
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Gambar 4.1 Organisasi Garis 

 

 Function Organization  (Organisasi Fungsional) 
Suatu bentuk organisasi yang didalamnya terdapat hubungan yang tidak 

terlalu menekankan kepada hirarki structural, tetapi lebih banyak didasarkan 

kepada sifat dan jenis fungsi yang dijalankan. 

 

 

Gambar 4.2 Organisasi Fungsional 
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 Line and Staff Organization (Organisasi Garis dan Staff) 

Untuk mencapai tujuan secara keseluruhan, maka direksi dan eksekutif dalam 

kerjanya dibantu oleh staff ahli, dalam hal ini dimaksudkan demi kelancaran 

tugas dari para direktur. 

 

 

Gambar 4.3 Organisasi Garis dan Staff 

 Matrix Organization (Organisasi Matriks) 
Suatu bentuk organisasi dimana terdapat dua unsur yang saling tumpang 

tindih secara menyilang. Unsur yang tersedia adalah program dan sumber 

yang dikoordinasikan oleh organisasi induk. 

 

Gambar 4.4 Organisasi Matriks 
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 Organisasi Produk atau Pasar 

Suatu organisasi yang terjadi bila depertemen suatu perusahaan menjadi 

terlalu rumit bagi struktur fungsional, para manejer teras pada umumnya akan 

membentuk divisi-divisi semi otonomi, yang masing-masing merancang 

bangunan, memproduksi dan memasarkan produk mereka masing-masing. 

 

Suatu divisi mirip dengan suatu badan usaha terpisah, dimana kepala divisi 

bertanggung jawab atas laba yang diperoleh dan kerugian yang diderita dan 

bahkan mungkin berkompetisi dengan unit-unit lain dalam perusahaan yang 

sama. Tetapi untuk pengambilan keputusan harus tetap melapor ke kantor 

pusat. Organisasi produk dan pasar terbagi berdasarkan produk, wilayah, dan 

pelanggan. 

 

 Organisasi Produk atau Pasar Berdasarkan Produk 
Tiap manajer umum bertanggung jawab atas suatu kategori produk utama dan 

direktur dari bidang-bidang yang fungsional mendukung pelayanan bagi para 

manajer umum. 

 
 

Gambar 4.5 Organisasi Produk atau Pasar Berdasarkan Produk 
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 Organisasi Produk atau Pasar Berdasarkan Wilayah 
Setiap direktur wilayah bertanggung jawab ata bidang usaha perusahaan 

dalam suatu wilayah. Direktur fungsional menyediakan dukungan layanan 

dan bantuan koordinasi sesuai bidang dan tanggung jawab mereka.  

 

 
 

Gambar 4.6 Organisasi Produk atau Pasar Berdasarkan Wilayah 

 
 Organisasi Produk atau Pasar Berdasarkan Pelanggan 

Setiap wakil direktur bertanggung jawab atas seperangkat produk yang 

dikelompokan kepada siapa produk tersebut akan dipasarkan. 

 

 

 

Gambar 4.7 Organisasi Produk atau Pasar Berdasarkan Pelanggan 
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Bentuk struktur organisasi PT PINUS JAYA adalah organisasi garis dan 

staff. Pemilihan bentuk organisasi ini karena membantu pimpinan perusahaan 

dalam memberikan saran dan pendapat dari beberapa staff ahli yang sesuai dengan 

bidang dan kemampuan yang dimilikinya. Dengan memiliki beberapa  para akan 

membuat perusahaan dapat bertahan dalam menghadapi berbagai masalah yang 

akan dihadapi pada saat yang akan datang dengan asumsi bahwa bisnis yang 

dijalankan selalu dinamik dari waktu ke waktu dengan alasan tersebut maka para 

ahli diperlukan saat terjadi perubahan yang mendadak di dalam perusahaan.  

Dalam perusahaan ini memiliki beberapa staff ahli, misalnya kabag keuangan, 

kabag utility, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur 

organisasi berikut. 

4.4 Struktur Organisasi PT Pinus Jaya 

 

Gambar 4.8 Struktur Organisasi PT Pinus Jaya 

4.5 Deskripsi Kerja PT Pinus Jaya 

Struktur organisasi yang berada di PT PINUS JAYA terdiri dari beberapa 

bagian yang memiliki tugas dan wewenang masing-masing untuk menjalankan 
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sistem atau prosedur yang ada di perusahaan tersebut. Di bawah ini adalah tugas, 

wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan pada struktur 

organisasi pada PT PINUS JAYA. 

1. Direksi 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab direksi antara lain: 

 Menentukan dan menetapkan kebijakan perusahaan serta menyepakati 

rencana perusahaan dalam kegiatan jangka panjang.  

 Mengawasi jalannya perusahaan serta bertanggung jawab pada para 

pemegang saham.  

 Sebagai pemilik modal/saham perusahaan maka berhak untuk mengangkat 

dan memberhentikan Direktur dan Manager  

 Memimpin dan mengkoordinasi proses pemeriksaan dan hasil-hasil dari 

kegiatan perusahaan secara berkala. 

 Menentukan arah dan tujuan preusan berdasarkan hasil rapat umum 

pemegang saham. 

 Menyetujui atau menolak usul dewan direksi dan menunjukkan atau 

memberikan wewenang Dewan Direksi sebagai pelaksana perusahaan. 

2. Direktur Utama 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab direktur utama, antara lain: 

 Memimpin, bertanggung jawab, dan mengawasi terhadap pelaksanaan 

perusahaan secara umum. 

 Mengalokasikan dana dan anggaran perusahaan guna mencapai sasaran 

dan tujuan jangka panjang perusahaan. 

 Membuat dan mengambil keputusan atau kebijakan secara umum terhadap 

jalannya perusahaan.  

3. General Manager 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab general manager, antara lain: 

 Mengawasi pelaksanaan perusahaan secara menyeluruh. 

 Mendeskripsikan tujuan jangka panjang perusahaan ke dalam tujuan-

tujuan jangka pendek. 
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 Membuat dan menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan 

pabrik. 

 Bertanggung jawab terhadap direktur. 

4. Sekretaris 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sekretaris, antara lain: 

 Membantu direktur dalam menyusun, membuat, dan mencatat pelaksanaan 

terhadap janji maupun transaksi dengan klien. 

 Menerima dan menyalurkan informasi dan komunikasi dari direktur 

maupun klien. 

 Membuat surat-surat dinas perusahaan. 

5. Manager Produksi 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab manager produksi antara lain: 

 Melaksanakan kebijakan perusahaan di bidang produksi, menyangkut 

kebijakan dalam lingkup operasional dan teknik, seperti mengatur dan 

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan proses produksi, 

pemeliharaan mesin, pengendalian bahan baku, dan bahan-bahan 

pembantu, serta tenaga kerja yang tersedia. 

 Menyelesaikan permasalahan yang terjadi di bagian produksi agar 

pelaksanaan kebijakan dalam bidang produksi dapat berjalan lancar. 

 Membuat perencanaan dan mengkoordinasikan rencana-rencana produksi. 

 Mengorganisir, mengatur, mengawasi, dan mengendalikan seluruh 

kegiatan produksi di bagian produksi. 

6. Manager Pemasaran dan Penjualan 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab manager pemasaran dan penjualan 

antara lain: 

 Melaksanakan kebijakan perusahaan di bidang pemasaran dan penjualan, 

menyangkut kebijakan dalam lingkup operasional dan teknik, seperti 

mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan 

pemasaran dan penjualan. 
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 Menyelesaikan permasalahan yang terjadi di bagian penjualan agar 

pelaksanaan kebijakan dalam bidang penjualan dapat berjalan lancar. 

 Membuat perencanaan dan mengkoordinasikan rencana-rencana 

pemasaran. 

 Mengorganisir, mengatur, mengawasi, dan mengendalikan seluruh 

kegiatan pemasaran dan penjualan. 

7. Manager Personalia 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab manager personalia, antara lain: 

 Membantu perusahaan  dalam mengendalikan seluruh aktivitas perusahaan 

dan mengevaluasi keefektifan penerapan manajemen yang berhubungan 

dengan sistem manajemen mutu. 

 Merencanakan waktu pelaksanaan internal audit dan jaminan mutu. 

 Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dokumen.  

 Memonitor hasil pelatihan setiap karyawan. 

 Menentukan waktu inspeksi dan pengujian. 

 Bertanggung jawab terhadap kualitas kinerja karyawan. 

 Bertanggung jawab langsung kepada general manager. 

8. Kabag Gudang 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala gudang, antara lain: 

 Mengawasi kinerja bawahan terhadap pengendalian gudang, baik gudang 

produk jadi maupun gudang bahan baku. 

 Membuat dan menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan 

di gudang. 

 Membawahi bagian administrasi gudang. 

 Bertanggung jawab atas peralatan dan barang-barang yang berada di 

bawah pengawasannya. 

 Bertanggung jawab kepada general manager. 
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9. Kabag Fabrikasi & Assembling 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kabag fabrikasi & assembling, antara 

lain: 

 Membuat perencanaan anggaran kerja tahunan. 

 Mengorganisir dan mengatur pelaksanaan tugas di bidang produksi. 

 Mengawasi dan mengendalikan efisiensi penggunaan biaya-biaya 

langsung dan biaya tak langsung yang dihubungkan dengan efisiensi 

perusahaan secara total. 

 Membuat dan menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan 

produksi. 

 Menyetujui dan menandatangani pelaksanaan pengambilan barang-barang 

dari gudang dan usulan pembelian barang. 

 Bertanggung jawab terhadap pengendalian sistem produksi. 

 Bertanggung jawab kepada manager produksi. 

 

10. Kabag Quality Control (QC) 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala bagian QC, antara lain: 

 Membuat perencanaan, perbaikan, dan percobaan-percobaan dalam 

meningkatkan kualitas. 

 Membuat perencanaan pemeliharaan dan pengkalibrasian alat-alat uji yang 

ada. 

 Meninjau kembali rencana yang sudah dibuat. 

 Membuat usulan perbaikan, perawatan, dan pengkalibrasian alat-alat uji 

dengan persetujuan pimpinan. 

 Bertanggung jawab terhadap kelancaran produksi.  

11. Kabag Pengadaan Barang 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kabag pengadaan barang, antara lain: 

 Mengawasi kinerja bawahan terhadap pengendalian hal-hal yang berkaitan 

dengan pembelian bahan baku dan peralatan yang dibutuhkan oleh 

perusahaan.  
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 Membuat dan menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan 

pembelian. 

 Bertanggung jawab langsung kepada manager produksi. 

12. Kabag Maintenance 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala bagian maintenance, antara 

lain: 

 Melaksanakan kebijakan perusahaan di bidang perawatan dan 

pemeliharaan. 

 Menyelesaikan segala permasalahan yang berada di dalam perusahaan, 

khususnya bagian perawatan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan 

dengan baik. 

 Membuat perencanaan perawatan mesin dan mengkoordinasikan dengan 

bagian yang terkait. 

 Mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan dan baik di lapangan 

maupun dalam bidang administrasi. 

 Berkonsultasi dengan pimpinan terhadap hal-hal yang berhubungan 

dengan masalah mesin produksi. 

 Bertanggung jawab atas peralatan dan barang-barang yang berada di 

bawah pengawasannya. 

 Bertanggung jawab langsung kepada manager produksi. 

13. Kabag Penjualan 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala bagian penjualan, antara lain: 

 Mengawasi kinerja bawahan terhadap pengendalian penjualan dalam 

negeri dan luar negeri mulai dari promosi, penjualan, market planning, 

market analysis, dan logistic. 

 Membuat dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas 

promosi, penjualan, market planning, market analysis, dan logistic dalam 

negeri dan luar negeri. 

 Membawahi bagian administrasi pembelian. 
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 Bertanggung jawab langsung kepada manager pemasaran dan penjualan. 

14. Kabag Humas 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala bagian humas, antara lain: 

 Menyusun rencana promosi produk. 

 Mengawasi dan mengarahkan kegiatan promosi produk di media massa 

dan cetak.  

 Bertanggung jawab dengan segala kegiatan yang berhubungan dengan 

lingkungan luar. 

 Betanggung jawab kepada manager pemasaran dan penjualan. 

15. Kabag PGA (Personel General Affair) 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala bagian PGA, antara lain: 

 Melaksanakan kebijakan perusahaan di bidang personel dan umum sesuai 

dengan arahan general manager . 

 Menyelesaikan permasalahan yang terjadi di bidang ketenagakerjaan. 

 Mengembangkan sistem perusahaan yang dinamis, terarah, dan mudah 

dikontrol, sehingga bisa memenuhi kebutuhan semua pihak. 

 Memimpin dan mengendalikan jajaran tenaga kerja bagian PGA dalam hal 

pengembangan SDM perusahaan. 

 Membuat usulan pembelian barang-barang yang diperlukan perusahaan. 

 Bertanggung jawab secara langsung kepada general manager. 

16. Kagab Utility 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala bagian utility, antara lain: 

 Melaksanakan kebijakan perusahaan di bidang utility yang meliputi 

instalasi listrik, listrik mesin produksi, AC system, bengkel, dan lain-lain. 

 Menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam lingkungan bagian 

utility agar kebijakan perusahaan dapat berjalan lancar sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

 Membuat perencanaan dan mengkoordinasikan rencana kerja. 

 Membuat perencanaan anggaran kerja tahunan. 
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 Mengorganisasikan, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi segala 

sesuatu yang berhubungan dengan bagian utility demi kelancaran 

perusahaan. 

 Menyetujui dan menandatangani pelaksanaan dan pengambilan barang 

yang berhubungan dengan bagian utility. 

 Berkonsultasi dengan general manager untuk melakukan hal-hal yang 

berhubungan dengan bagian utility. 

 Bertanggung jawab terhadap kelancaraan produksi perusahaan.  

 Bertanggung jawab langsung kepada general manager.  

17. Kabag Keuangan 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala bagian keuangan, antara lain: 

 Mengawasi kinerja bawahan terhadap pengendalian keuangan perusahaan. 

 Membuat dan menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan 

keuangan. 

 Bertanggung jawab kepada general manager. 

 

4.6 Jumlah Tenaga Kerja 

Jumlah personil mempengaruhi keadaan perusahaan dalam hal pengeluaran 

kuangan untuk mengajinya. Adapun yang dimaksud dengan personil disini adalah 

tenaga kerja atau orang yang bekerja di dalam perusahaan ini dimana jumlah 

personil yang dibutuhkan untuk kelancaran produksi dari suatu perusahaan. 

Personil di sini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: 

1. Tenaga Kerja langsung yang terdiri dari: 

 Perkantoran 

 Non Perkantoran 

2. Tenaga Kerja langsung yang terdiri dari: 

 Departemen Fabrikasi 

 Departemen Assembling 
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4.6.1 Tenaga Tidak Kerja Langsung 

4.6.1.1 Tenaga Kerja Tidak Langsung Perkantoran 

Tabel  4.1 Daftar Tenaga Kerja Tidak Langsung Perkantoran 
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4.6.1.2 Tenaga Kerja Tidak Langsung Non Perkantoran 

Tabel  4.2 Tenaga Kerja Tak Langsung Non Perkantoran 

 

Total Tenaga Kerja Tidak Langsung 

 Tenaga Kerja Tidak Langsung Perkantoran  : 29 orang 

 Tenaga Kerja Tidak Langsung Non Perkantoran : 30 orang  

JUMLAH TENAGA KERJA TIDAK LANGSUNG  : 59 orang 

 

4.6.2 Tenaga Kerja Langsung 

4.6.2.1 Tenaga Kerja Langsung Fabrikasi 

Tabel  4.3 Tenaga Kerja Langsung Fabrikasi 
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4.6.2.2 Tenaga Kerja Langsung Assembling 

Tabel  4.4  Tenaga Kerja Langsung Assembling 

 

Total Tenaga Kerja Langsung 

 Tenaga Kerja Langsung Departemen Fabrikasi  : 43 orang 

 Tenaga Kerja Langsung Departemen Assembling : 15 orang  

Jumlah Tenaga Kerja Langsung    : 58 orang 

 

Sehingga jumlah tenaga kerja total yang bekerj di PT PINUS JAYA sebanyak: 

 Tenaga Kerja Tak Langsung :  59 orang 

 Tenaga Kerja Langsung : 58 orang  

Jumlah Tenaga Kerja : 117 orang 
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4.7 Luas Lantai Perkantoran 

Tabel  4.5 Luas Lantai Perkantoran 
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4.8 Luas Lantai Pelayanan dan Fasilitas 

Tabel  4.6 Luas Lantai Pelayanan dan Fasilitas 
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4.9 Luas Lantai Keseluruhan 
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BAB V 

MATERIAL HANDLING PRODUK 

BAB 5. MATERIAL HANDLING PRODUK 

5.1 Ongkos Material Handling Produk 

Proses material handling adalah satu hal penting dalam perencanaan dalam 

perencanaan tata letak fasilitas karena aktivitas ini akan menentukan hubungan antara 

satu fasilitas produksi dengan fasilitas yang lainnya. Berdasarkan perumusan yang dibuat 

American Material Handling Society (AMHS), material handling dapat dinyatakan 

sebagai seni dan ilmu yang meliputi penanganan (handling), pemindahan (moving), 

pembungkusan (packaging), penyimpanan (storing) sekaligus pengendalian (controlling). 

Tujuan dari pemindahan bahan baku (material handling) adalah mencapai pemindahan 

bahan yang tertib dan teratur tanpa mengganggu proses produksi dan dengan biaya yang 

rendah. 

Material handling di dalam sistem pabrikasi akan menjadi lebih mudah ketika 

teknologi mesin otomatis ditingkatkan. Perkembangan cepat di dalam teknologi 

menghadiahkan perusahaan pabrik berbagai alternatif untuk perencanaan transportasi. 

Suatu Automated Guided Vehicle System (AGVS) adalah mengedepankan penanganan 

material. Sistem yang melibatkan suatu armada sarana angkut yang driverless (AGVS) 

yang mana mengikuti suatu alur dan dikendalikan oleh suatu komputer. 

Peralatan material handling dapat diklasifikasikan ke dalam kategori dasar 

berikut ini: 

(a) Industrial trucks termasuk hand truck seperti two-wheeled, four wheeled, hand lift 

dan forklift; serta powered truck seperti forklift, tractor-trailer train, industrial crane 

truck dan side loader. 

(b) Conveyor seperti belt, chute, roller, wheel, slat, chain, bucket, trolley, tow, screw, 

vibrating dan pneumatic. 

(c) Monorail, hoists, dan crane seperti bridge, gantry, tower dan stacker. 

(d) Automated guided vehicle system seperti towing, pallet truck, fork truck dan assembly 

line. 

(e) Automated storage dan retrieval system seperti miniload, person-on-board, deep lane 

dan storage carousel system 
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5.1.1 Alat Angkut yang Digunakan 

a. Conveyor System 

Conveyor System  adalah suatu potongan mekanik umum yang menangani peralatan 

yang pindah gerakkan material dari satu penempatan ke yang lain. Penyampai terutama 

bermanfaat di dalam aplikasi yang menyertakan transportasi  material yang besar sekali 

ukurannya atau berat. Sistem penyampai mengijinkan transportasi efisien dan cepat untuk 

suatu  material yang luas, dimana membuat mereka sangat populer dalam material yang 

menangani dan membungkus industri. Banyak macam sistem menyampaikan yang 

tersedia, dan digunakan menurut berbagai kebutuhan dari  industri yang berbeda. 

Gambar 5.1 Conveyor Sistem 

Sistem penyampai digunakan tersebar luas ke seberang bidang industri dalam kaitan 

dengan banyak manfaat yang disediakan. 

(a) Penyampai bisa dengan aman mengangkut material dari satu tingkatan untuk yang 

lain, manakala dilaksanakan oleh tenaga kerja manusia akan bersifat mahal dan sibuk. 

(b) Mereka dapat diinstall hampir di manapun, dan banyak safer dibanding penggunaan 

suatu forklift atau mesin lain untuk pindah gerakkan material. 

(c) Mereka dapat pindah gerakkan sejumlah besar semua bentuk, anak timbangan dan 

ukuran. Juga, banyak sudah mengedepankan keselamatan menonjolkan bantuan itu 

mencegah kecelakaan. 

(d) Ada berbagai pilihan tersedia untuk menjalankan sistem yang menyampaikan, 

mencakup yang hidrolik, mekanik dan secara penuh mengotomatiskan sistem, dimana 

diperlengkapi untuk sesuai dengan kebutuhan individu 
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Sistem penyampai biasanya digunakan di dalam banyak industri, mencakup 

permobilan, agrikultur, komputer, elektronik, makanan yang memproses, atmosphere, 

berkenaan dengan farmasi, dan pengalengan pembotolan, cetakan yang menyelesaikan 

dan membungkus. Banyak faktor adalah penting dalam pemilihan dari suatu sistem 

penyampai. Adalah penting untuk mengetahui bagaimana sistem penyampai akan 

digunakan terlebih dahulu. Beberapa area individu yang sangat menolong untuk 

mempertimbangkan adalah operasi penyampai yang diperlukan, seperti transportasi, 

penyortiran dan akumulasi, ukuran material, bentuk dan anak timbangan dan di mana 

pickup dan pemuatan menunjuk diperlukan. 

 

 Conveyor Belt 

Suatu penyampai sabuk terdiri dari dua atau lebih kerekan, dengan suatu material 

yang  berputar terus. Satu atau kedua-duanya menyangkut kerekan bertenaga mesin, 

gerakkan sabuk dan material sabuk maju. Kerekan bertenaga mesin disebut kerekan 

pengarah. Ada dua kelas penyampai sabuk yang utama di industri; Material umum yang 

menangani seperti gerakkan kotak sepanjang di dalam suatu pabrik dan material curah 

yang menangani seperti pengangkutan yang digunakan untuk industri dan material yang 

agrikultur, seperti butir gandum, batubara, bijih, dan lain lain biasanya di dalam 

penempatan di luar.  

Gambar 5.2 Conveyor Belt 

Sabuk terdiri dari atau lebih lapisan material yang mereka dapat dibuat dari karet. 

Banyak sabuk di dalam  penanganan material umum  mempunyai dua lapisan. Satu di 

bawah lapisan material untuk menyediakan bentuk dan kekuatan linier yang yang disebut 

suatu bingkai dan satu di atas lapisan yang yang disebut tutup itu. Bingkai adalah suatu 
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jaringan plastik atau kapas atau menghubungkan. Tutup adalah campuran berbagai plastik 

atau karet yang ditetapkan dengan menggunakan sabuk itu. 

 Belt conveyor system 

Belt Conveyor biasanya digunakan untuk menyampaikan material dengan permukaan 

alas yang tidak beraturan, material kecil yang akan berada antara alat penggulung, atau 

banyak produk yang kelonggaran antara alat penggulung. Penyampai sabuk biasanya di 

dalam konstruksi terdiri dari suatu bingkai metal dengan alat penggulung pada salah satu 

akhir dari suatu alas metal flat.  

Gambar 5.3 Beltt Conveyor Sistem 

Belt menyangkut di sekitar masing-masing alat penggulung dan salah satu dari alat 

penggulung bertenaga mesin (dengan suatu motor yang elektrik) pukulan meluncur ke 

seberang padat alas bingkai metal, gerakkan produk itu. Di dalam aplikasi penggunaan 

berat alas pukulan yang dipinggirkan digantikan dengan alat penggulung. Alat 

penggulung mengijinkan berat/beban untuk disampaikan sebagai untuk mengurangi 

jumlah friksi yang diturunkan dari pemuatan lebih berat pada pukulan itu. Penyampai 

sabuk sekarang dapat dihasilkan dengan bagian dibengkokkan dengan menggunakan alat 

penggulung yang diruncingkan dan membengkok pukulan untuk menyampaikan produk 

di sekitar suatu sudut. Sistem penyampai ini dan biasanya digunakan di dalam bagasi 

pelabuhan udara dan kantor penyortiran yang berhubungan dengan pos yang menangani 

sistem. 

 Vibrating Conveyor System 

Vibrating Conveyor adalah suatu mesin yang menyampaikan permukaan yang mana 

dikeraskan di sampingan untuk membentuk suatu palung. Mereka digunakan secara 
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ekstensif di dalam makanan untuk menyusun/menilai aplikasi di mana penjagaan 

kesehatan, washdown, dan pemeliharaan rendah penting. Vibrating conveyor ada juga 

untuk yang kasar, sangat panas, kotor, atau lingkungan yang bersifat menghancurkan.  

Gambar 5.4 Vibriting Conveyor 

Mereka dapat digunakan untuk menyampaikan komponen metal yang mungkin 

menjangkau lebih dari 1500°F. Vibrating Conveyor telah dibangun untuk menyampaikan 

material pada penjuru sudut yang melebihi 45° dari penggunaan horisontal bentuk 

khusus. Panci flat akan menyampaikan kebanyakan material pada suatu 5° dari garis 

mendatar. 

b. Forklift 

 Forklift Truck 

Suatu Forklift truk (juga disebut truk pengangkat, high/Low, forklift, stacker-truck, 

atau sideloader) adalah suatu truk industri bertenaga mesin digunakan untuk mengangkat 

dan mengangkut material. Forklift truk modern dikembangkan dalam 1920s oleh berbagai 

perusahaan yang mencakup perusahaan manufaktur transmisi Clark dan perusahaan 

pengungkit Yale & Towne Manufacturing.  
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Gambar 5.5 Forklif Truck 

Forklift truk sejak itu telah menjadi suatu potongan peralatan sangat dibutuhkan/harus 

ada di dalam operasi pergudangan dan pabrikasi. 

 Counterbalanced forklift components 

 

Gambar 5.6 Forklift 

Forklift berisi komponen berikut: 

(a) Truck Frame adalah dasar mesin penyangkut untuk tiang kapal, poros sumbu, 

roda/kemudi, menjaga dan menggerakkan sumber. Bingkai mungkin punya bahan 

bakar dan tangki/tank cairan hidrolik yang dibangun sebagai bagian dari perakitan 

bingkai. 

(b) The Counterweight adalah suatu massa besi cor berat yang dihubungkan dengan 

penyangkut forklift truk membingkai. Tujuan Counterweight adalah untuk 

mengimbangi beban yang sedang diangkat. Di dalam suatu forklift elektris lead-acid 

baterei besar dirinya sendiri mungkin bertindak sebagai bagian dari Counterweight  

(c)  The Cab adalah area yang berisi suatu tempat duduk untuk operator bersama dengan 

kendali mengayuh, mengendarai roda/kemudi, pengungkit, tombol dan suatu 
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dashboard yang berisi operator readouts. Area taxi mungkin terlampir di udara 

terbuka, tetapi itu dicakup oleh cage-like ongkos exploitasi menjaga perakitan. 

(d) The Overhead Guard adalah suatu atap metal didukung melalui pos pada masing-

masing sudut penyangkut taxi yang melindungi operator dari object manapun yang 

jatuh. Pada beberapa forklift truk, ongkos exploitasi menjaga menjadi bagian dari 

perakitan bingkai 

(e) The Power Source mungkin terdiri dari suatu mesin pembakaran bagian dalam yang 

dapat bertenaga mesin oleh LP gas, CNG gas, bahan bakar diesel atau bensin. 

Forklifts elektris adalah bertenaga mesin oleh salah satu suatu sel bahan-bakar atau 

baterei yang menyediakan kekuatan ke motor elektrik. Motor mungkin salah satu DC 

atau AC jenis. 

(f) The Cylinder adalah silinder hidrolik yang menjulang kepada truk membingkai dan 

tiang kapal itu. Silinder kemiringan berputar tiang kapal untuk membantu di dalam 

melibatkan suatu beban. 

(g) The Mast adalah perakitan vertikal yang mengerjakan pekerjaan dalam meningkat 

dan menurunkan beban itu terdiri dari menyambungkan rel yang juga menyediakan 

stabilitas melebar. Menyambungkan mungkin mempunyai salah satu tabung-bantalan 

atau alat penggulung sebagai pemandu. Tiang kapal adalah salah satu hydraulically 

dioperasikan oleh orang atau silinder yang lebih hidrolik atau mungkin saja rantai 

yang dioperasikan dengan suatu motor hidrolik yang menyediakan gaya-gerak. 

Mungkin saja menjulang kepada poros sumbu medan atau bingkai penyangkut 

forklift. 

(h) The Carriage adalah komponen untuk garpu atau gunung pemasangan yang lain. Itu 

menjulang ke dalam dan bergerak naik ke dan sepanjang tiang kapal memagari atas 

rantai atau dengan menjadi secara langsung berkait dengan silinder yang hidrolik itu.  

(i) The Load Back Rest adalah suatu rack-like perluasan yang beranjak atau memateri 

kepada kereta dalam rangka mencegah beban dari pergeseran yang mundur manakala 

kereta diangkat ke tingginya yang penuh. 

(j) Attachement mungkin terdiri dari gerigi garpu atau garpu yang L-Shaped anggota 

yang melibatkan beban itu. Berbagai jenis pemasangan penanganan material lain ada 

tersedia. Ini termasuk sideshifters, slipsheet pemasangan, pengapit dos/slot, pengapit 

yang serbaguna, rotators, garpu positioners, permadani menggalah, menggalah 

handlers, kontainer handlers, pengapit gulungan dan banyak (orang) yang lain. 
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c. Pallet 

Suatu kasur angkutan  adalah suatu struktur pengangkutan flat/kempes yang 

mendukung barang-barang di dalam suatu pertunjukan stabil yang sedang diangkat oleh 

suatu forklift, dongkrak kasur angkutan, atau alat pengangkat lain. Suatu kasur angkutan 

adalah dari suatu disain satuan pemuatan, yang mana  bisa sesederhana seperti 

menempatkan barang-barang pada atas suatu kasur angkutan, dan pengamanannya 

dengan tali pengikat atau stretch-wrapped plastik memfilmkan, atau sebagai eksotis 

sebagai ULD mini container. 

Gambar 5.7 Fallet 

 ISO Pallet 

Tabel 5.1 ISO Pallet 
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 Stringer Pallet 

Dawai kasur angkutan menggunakan suatu bingkai tiga potongan kayu yang paralel. 

puncak Deckboards itu kemudian adalah affixed kepada stringers untuk menciptakan 

struktur kasur angkutan. Dawai kasur angkutan adalah juga dikenal sebagai kasur 

angkutan, karena; suatu pallet-jack mungkin hanya mengangkatnya dari dua arah sebagai 

ganti empat. Forklifts dapat mengangkat suatu dawai kasur angkutan dari semua empat 

arah, meskipun demikian mengangkat dengan stringers jadilah lebih 

menjamin/mengamankan. 

 

Gambar 5.8 Stringer Fallet 

 Block Pallet 

Blok Kasur Angkutan secara khas lebih kuat dari dawai kasur angkutan. Blok kasur 

angkutan menggunakan kedua-duanya stringers yang tegak lurus dan paralel lebih baik 

memudahkan penanganan yang efisien. Suatu kasur angkutan blok adalah juga dikenal 

sebagai dengan empat cara kasur angkutan, karena suatu pallet-jack mungkin dapat 

digunakan dari manapun sisi untuk pindah gerakkan. 

Gambar 5.9 Block Fallet 
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 Perimeter base pallet 

Semua dawai dan beberapa kasur angkutan blok mempunyai "basis yang searah," 

yaitu. papan alas diorientasikan di dalam satu arah. Selain peralatan penanganan 

diotomatiskan dapat dirancang untuk ini, dapat juga beroperasi lebih cepat dan secara 

efektif jika tepi alas dari suatu kasur angkutan mempunyai papan alas diorientasikan di 

dalam kedua-duanya arah. 

Gambar 5.10 Parimeter Base Fallet 



UNIVERSITAS WIDYATAMA                                                

 

[Perancangan Tata Letak Fasilitas] Page 119 

 

Produk Balok Susun                                                                        

Tabel 5.1 Ongkos Material Handling Receiving wadah sisi-sisi  
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Tabel 5.2 Ongkos Material Handling  Receiving balok bentuk kotak  
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Tabel 5.3 Ongkos Material Handling Receiving  balok bentuk bulat  
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Tabel 5.4 Ongkos Material Handling Receiving balok bentuk segitiga 
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Tabel 5.5 Ongkos Material Handling Receiving ke assembling 
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Tabel 5.6 Ongkos material handling komponen sampai assembling ke-VII 
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Tabel 5.7 Ongkos material handling komponen dari assembling VIII- XIV 
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Contoh Perhitungan untuk tabel-tabel diatas: 

Dari   : Receiving 

Ke   : sisi wadah belakang 

Nama Komponen : Kayu Pinus  

Jumlah produk/jam : dari luas tumpukan untuk komponen 100 kolom J7 = 0,271 

Berat bentuk  : 400 gr 

Berat total  : Jumlah produk x Berat bentuk = 0,271 x 400 = 108,400 

Alat angkut  : Walky pallet 

OMH   : Jika biaya Rp 75 maka menggunakan walky pallet namun jika  

dibawah Rp 75 menggunakan trolly. 

Jarak   : (0,5 x total luas lantai receiving^0,5) + (0,5 x luas lantai 

mesin^0,5) = 4,32 m 

Total ongkos  : OMH x Jarak = Rp 75 x 4,32 = Rp 323,59 
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5.2 From to Chart 

From To Chart biasa disebut dengan Trip Frequency Chart atau Travel Chart 

adalah suatu teknik konvensional yang umum digunakan untuk perencanaan tata letak 

pabrik dan pemindahan bahan dalam suatu proses produksi. Teknik ini sangat berguna 

untuk kondisi-kondisi dimana banyak items yang mengalir melalui suatu area seperti job 

shop, bengkel permesinan, kantor dan lain-lain. From To Chart biasanya menunjukan 

ukuran aliran bahan antara lokasi yang terlibat, misalnya jumlah satuan biaya, beban, 

jarak, berat volume atau faktor lain atau kombinasi dari beberapa faktor. 
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Tabel 5.8 From To Chart 
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5.3 In Flow dan Out Flow 

Tabel 5.9 In Flow 
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Tabel 5.10 Out Flow 
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Contoh Perhitungan untuk tabel-tabel diatas: 

Tabel From To: 

Dari receiving ke sisi belakang : dari biaya OMH pada kolom total ongkos = 323,69 

Dari receiving ke ass 1  : dari OMH pada kolom total ongkos untuk ass = 285,31 

Total    : dijumlahkan saja pada komponen masing2, contoh pada 

kolom sisi wadah belakang = 323,69 

Tabel in flow chart: 

Dari receiving ke sisi belakang : baris di bagi dengan kolom, misal untuk sisi wadah 

belakng = 323,69/323,69 = 1,00 begitu juga untuk komponen2 yang lain. 

Tabel out flow: 

Dari receiving ke sisi belakang : nilaii sisi wadah belakang di bagi dengan total ongkos 

keseluruhan pada tabel from to chart = 323,69 / 12286.00 = 0,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITAS WIDYATAMA                                                

 

[Perancangan Tata Letak Fasilitas] Page 132 

 

Produk Balok Susun                                                                        

5.4 Tabel Skala Prioritas (TSP) 

 

Tabel skala prioritas digunakan untuk mengurangi ongkos material handling dengan 

mempertimbangkan jarak antar ruangan, mesin, pada pabrikasi. 

TSP memperhatikan kedekatan antar ruangan sehingga rungan yang berdekatan akan 

memiliki hubungan yang tinggi baik dari aliran bahan baku ke pabrikasi, assembling 

hingga prduk jadi. Seminimal mungkin jarak yang akan ditempuh produk. 

Dari receiving ke sisi wadah belakang (kode A) sedekat mungkin ke komponen yang lain 

misalnya disini Kode A lebih dekat ke kode Q ( ass 1). Demikian seterusnya hingga 

semua komponen dan assembling mendapatkan prioritas. 
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Tabel 5.11 Tabel Skala Prioritas
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BAB VI 

ANALISIS HASIL PENENMPATAN DIAGRAM DAN AKTIVITAS 

BAB 6. ANALISIS HASIL PENENMPATAN DIAGRAM DAN AKTIVITAS 

6.1 Activity Relationship Chart (ARC) 

Suatu perusahaan pada umumnya memiliki suatu aktivitas, dimana aktivitas 

tersebut didalamnya terdapat kegiatan  perindustrian yang saling berhubungan antara satu 

dengan yang lainya. Aktivitas tersebut dapat berupa aktivitas produksi, perakitan dan 

inventory. Suatu aktivitas tidak dapat berjalan apabila tidak adanya sutu sistem kerja 

untuk melaksanakanya. 

Sebagaimana diketahui bahwa setiap kegiatan atau aktivitas tersebut saling 

berhubungan antara satu dengan lainnya ditinjau dari beberapa kriteria, maka dalam 

perencanaan tata letak pabrik harus dilakukan penganalisisan yang optimal untuk 

memperoleh kinerja yang dapat memaksimalkan sistem yang telah diterapkan melalui 

ARC. 

Sebelum perusahaan menentukan tempat (ruang kerja), perusahaan harus 

memiliki teknik sistem ARC sehingga dapat diketahui hubungan antar bagian. Teknik 

yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis hubungan antar aktifitas yang ada adalah 

Activity Relationship Chart (ARC) 

Peta ARC ini akan berguna dalam beberapa hal, yaitu: 

1. Penyusunan urutan pendahuluan bagi satu peta dari-ke (from-to). 

2. Lokasi nisbi dari pusat kerja atau departemen dalam satu kantor. 

3. Lokasi kegiatan dalam satu usaha pelayanan. 

4. Lokasi pusat kerja dalam operasi perawatan atau perbaikan. 

5. Lokasi nisbi dari daerah pelayanan dalam satu fasilitas produksi. 

6. Menunjukan hubungan satu kegiatan dengan yang lainnya, serta alasannya. 

7. Memperoleh satu landasan bagi penyusun daerah selanjutnya. 
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Adapun tingkat kedekatannya biasanya ditunjukan oleh kode sebagai berikut: 

A (Merah)  = Wajib dekat tepat di sekelilingnya. 

E (Kuning)  = Wajib dekat tetapi tidak harus bersebelahan dan harus ada jalan 

   penghubungnya. 

I (Hijau) = Wajib dekat tetapi tidak harus bersebelahan dan tidak  harus ada jalan 

   penghubungnya. 

O (Biru) = Masih ada hubungan tetapi tidak harus berdekatan. 

U (Putih) = Tidak perlu adanya keterkaitan geografis apapun. 

X (Coklat) = Tidak diharapkan berdekatan. 
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Gambar 6.1 Activity Relationship Chart PT Pinus Jaya  
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Tabel 6.1 Work sheet 
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6.2 Activity Relationship Diagram (ARD) 

Dalam industri pada umumnya terdapat sejumlah kegiatan atau aktivitas 

yang menunjang jalannya suatu industri. Setiap kegiatan atau aktivitas tersebut 

saling berhubungan (berinteraksi) antara satu dengan lainnya, dan yang paling 

penting diketahui bahwa setiap kegiatan tersebut membutuhkan tempat untuk 

melaksanakannya. Aktifitas atau kegiatan tersebut diatas dapat berupa aktivitas 

produksi, administrasi, assembling, inventory, dll. 

Sebagaimana diketahui diatas bahwa setiap kegiatan atau aktifitas tersebut 

saling berhubungan antara satu dengan lainnya ditinjau dari beberapa kriteria, 

maka dalam perencanaan tata letak pabrik harus dilakukan penganalisaan yang 

optimal. 

 

Gambar 6.2 Activity Relationship Diagram PT Pinus Jaya 

6.3 Area Alocation Diagram (AAD) 

Area Allocation Diagram adalah suatu alat bantu yang paling dekat dengan tata letak 

pabrik yang sebenarnya, yang nantinya akan memuat fasilitas-fasilitas yang ada. Adapun 

keuntungan dari dibuatnya AAD adalah sebagai berikut: 

1. Pembagian wilayah kegiatan yang sistematis. 

2. Memudahkan proses tata letak. 

3. Meminimumkan ruang yang tidak terpakai. 
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4. Menterjemahkan perkiraan area ke dalam suatu pengaturan pendahuluan yang 
dapat dilihat. 

5. Memberikan perkiraan luas total yang mendekati sebenarnya. 

6. Menjamin ruang yang cukup. 

7. Dasar untuk perencanaan selanjutnya. 

 

 

Gambar 6.3 Area Allocation Diagram PT Pinus Jaya Asli 
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Gambar 6.4 Area Allocation Diagram PT Pinus Jaya Adjusment 
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6.4 Template 

Dalam setiap perusahaan ada bagian manajemen yang mengatur jalannya 

operasional perusahaan. Oleh karena itu, perlu dirancang tata letak kantor yang seefektif 

mungkin agar pihak manajemen dapat dengan mudah berhubungan dengan bagian-bagian 

lainnya dalam kantor yang memang harus berhubungan dengan pihak manajemen. Untuk 

mengefektifkan hubungan tiap ruang dalam kantor, perlu dilakukan pengkajian pada 

struktur organisasi perusahaan untuk membantu menunjukkan dan mendukung 

pengelompokan logis dari fungsi yang berkaitan. 

Yang terpenting dari pembuatan suatu template adalah area receiving, shipping, 

perkantoran, fasilitas dan juga area produksi. Area receiving atau penerimaan yang 

digunakan untuk menerima material-material untuk disimpan, baik di storage receiver 

(gudang bahan baku), gudang bahan pembantu, maupun gudang komponen pembantu 

harus dibuat seefektif mungkin agar tata letak area ini dengan gudang-gudang tersebut 

harus dekat. Selain itu, area ini digunakan untuk penyimpanan sementara area material 

menunggu proses pemeriksaan dan pengangkutan ke kegiatan yang sesuai. 

Area shipping atau pengiriman berhubungan dengan pengaturan persediaan yang 

terpilih untuk memenuhi pesanan, pengemasan barang atau pengiriman dan 

pemindahannya ke dalam alat-alat angkut sehingga letaknya harus berdekatan dengan 

warehouse gudang barang jadi. 
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Gambar 6.5 Template PT Pinus Jaya 
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BAB VII 

ASFEK EKONOMI DAN FINANSIAL 

BAB 7. ASFEK EKONOMI DAN FINANSIAL 

7.1 Asfek Ekonomi dan Finansial 

Intinya, aspek finansial akan memperlihatkan aliran kas dalam perusahaan dan dapat 

melihat bagaimana perusahaan mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk 

melakukan usaha. Adapun yang diperlukan dalam menganalisis kelayakan finansial 

sebuah perusahaan adalah dengan melakukan analisis terhadap beberapa hal seperti 

jumlah investasi dan depresiasi dalam  perusahaan, biaya produksi, biaya tenaga kerja dan 

juga biaya-biaya lain yang dikeluarkan selama melakukan produksi atau usaha. 

7.1.1 Perhitungan Investasi dan Defresiasi 

Investasi merupakan biaya yang dikeluarkan sebagai modal kerja yang 

ditanamkan dalam perusahaan untuk membangun sarana produksi dan juga infrastruktur 

yang dapat mendukung kelangsungan kegiatan perusahaan. Investasi  ini menjadi hal 

yang sangat utama dan penting dalam membangun perusahaan karena investasi 

merupakan modal usaha yang akan dialokasikan untuk kebutuhan dan kelancaran 

produksi. Investasi ini dapat berasal dari modal pemilik atau juga dari pinjaman bank. 

Investasi yang dikeluarkan setiap perusahaan akan berbeda-beda, sesuai dengan 

kebutuhuan masing-masing perusahaan tersebut.  

 Dalam investasi, terutama pada investasi peralatan ataupun aktiva yang memiliki 

nilai penyusutan, akan mengalami depresiasi atau penyusutan. Depresiasi ini merupakan 

nilai penyusutan dari suatu peralatan, mesin ataupun bangunan dalam jangka waktu 

tertentu.  

Contoh perhitungan investasi dan depresiasi: 

Luas Tanah  =  2,270.47 m2 

Harga   = Rp 200.000 

Total Harga   = (2,270.47 m2 x Rp. 200.000) = Rp 454,094,993 

Bangunan Tertutup = 665.67 m2 

Harga   = Rp 300,000 

Nilai Sisa   = Rp300.000 x 20% = Rp 60.000 

Total Harga  = (665.67 m2 x Rp 300.000) = Rp 199,702,489 
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Total Nilai Sisa  = (665.67  m2 x Rp 60.000) = Rp 39,940,498 

Depresiasi  = (Total Harga – Total Nilai Sisa)/Umur  

= (Rp 199,702,489 – Rp 39,940,498)/100  

= Rp 1,597,620 /tahun 

 

 

Pemodalan: 

Untuk melakukan usaha atau kegiatan bisnis diperlukan modal kerja untuk 

menunjang semua kegiatan yang dilakukan perusahaan. Biasanya, modal dibagi menjadi 

dua macam yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Seperti yang dilakukan oleh PT 

PINUS JAYA, modal berasal dari dua sumber yaitu modal sendiri sebesar 30% dari total 

investasi dan 70% dari total investasi meminjam kepada bank.  

 

Tabel 7.1 Sumber Modal Usaha 

 

Modal sendiri 30% dari total investasi sebesar Rp 2,306,037,481.74 

Sisanya dari pinjaman kepada pihak ketiga yaitu pihak bank sebesar Rp    

1,614,226,237.22  

 

  

 

 

Nominal
Sendiri 30% 691,811,244.52         
Pinjaman 70% 1,614,226,237.22      

2,306,037,481.74      Total

Modal
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Tabel 7.2 Jenis Aktiva PT Pinus Jaya
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7.1.2 Pola Pengembalian Pinjaman 

Dalam mengembalikan pinjaman tersebut, tidak hanya angsuran pokok yang 

dibayar setiap periodenya, tetapi juga ditambah dengan bunga bank sebesar 20%. Jadi, 

setiap periode, perusahaan harus mengembalikan pinjaman dengan membayar angsuran 

pokok dan bunganya. Pola pengembalian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu 

pola pengembalian tetap, menurun atau pengembalian bunga setiap periode dan angsuran 

pokok pada akhir periode 

Tabel 7.3 Pola Pinjaman 

 

Contoh perhitungan pengembalian pinjaman: 

Pinjaman tahun-0 = 30 % x total Investasi 

   = 30% x Rp  2,306,037,481.74  

   = Rp 1,614,226.237 

Pinjaman tahun-1 = pinjaman tahun-0 = Rp 1,614,226.237 

Bunga kredit  = 20% x Pinjaman Tahun-1 

   = 20% x Rp 1,614,226.237 

   = Rp 322,845,247 

Angsuran Pokok = pinjaman/tahun meminjam 

   = Rp1,614,226.237 / 5 

   = Rp    322,845,247.44  
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Pembayaran tahun-1 = angsuran pokok + bunga kredit 

   = Rp 216,919,243 

 

7.1.3 Biaya Pembelian Bahan Baku 

Biaya bahan baku yang digunakan di PT PINUS JAYA terdiri dari biaya bahan 

langsung dan tidak langsung dalam membuat produk mainan balok susun. Biaya bahan 

langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku utama untuk 

membuat produk. Sedangkan biaya bahan tidak langsung merupakan biaya bahan yang 

dikeluarkan untuk bahan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi atau 

sebagai bahan penambah saja 

Tabel 7.4 Biaya Bahan Baku Langsung 

 Tabel 7.5 Bahan Baku Tidak Langsung 
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7.1.4 Biaya Tenaga Kerja 

Tidak hanya biaya bahan baku saja yang terdiri dari biaya langsung dan tidak 

langsung, tetapi biaya tenaga kerja pun terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang 

dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan proses 

produksi. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan biaya yang 

dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan 

proses produksi. 

Tabel 7.6 Tenaga Kerja Tidak langsung Perkantoran 
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Tabel 7.7 Tenaga Kerja Tidak Langsung NonPerkantoran 

Tabel 7.8 Tenaga Kerja Langsung Pabrikasi 

 

Tabel 7.9 Tenaga Kerja Langsung Assembling 
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7.1.5 Harga Pokok Penjualan (COGS) 

Tabel 7.10 Harga Pokok Penjualan (COGS) 
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Perhitungan: 

 Bahan Langsung   : total biaya bahan langsung tahun-1 = Rp Rp12,013,328 

 Tenaga Kerja Langsung : Total biaya Buruh Langsung tahun-1 = Rp 348,000,000 

 Overhead Pabrik  : Bahan tidak langsung, buruh tidak langsung, listrik 

kantor dan penerangan, listrik mesin, bahan bakar, asuransi, PBB, maintenance, 

telepon, lain-lain, depresiasi, dan OMH). 

Total Overhead Pabrik = Rp1,320,453,630  

Harga Pokok Produksi = (Total Biaya Overhead + Persediaan WIP) 

= Rp 1,320,453,630 + 0 

= Rp 1,320,453,630 

 Harga Pokok Penjualan = (Harga Pokok Produksi + P. Barang Jadi 1 Januari – P. 

    Barang Jadi 31 Des) 

 = Rp 1,320,453,630 + 0 + 0 

 = Rp 1,320,453,630 

 PPN = 10% x HPP = 10% x Rp 1,320,453,630 = Rp 132,045,363 

 Profit = 87% x HPP = 87% x Rp 1,320,453,630 = Rp 1,148,794,658 

 Harga jual = (HPP + PPN + Profit) 

   = Rp 1,320,453,630 + Rp 132,045,363 + Rp 1,148,794,658 

  = Rp 2,601,293,651 

 HP Penjualan/unit = (Harga Pokok Penjualan / Jumlah Produksi per tahun) 

   = Rp 1,320,453,630 /4,626 = Rp 285,442 

 Harga jual/unit = (Harga jual / Jumlah Produksi per tahun) 

   = Rp 2,601,293,651/4,626 

   = Rp 562,320/unit 
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7.1.6 Income Statement (Laporan Rugi Laba) 

Tabel 7.11 Rugi Laba 

 

7.1.7 Cash Flow 

Tabel 7.12 Aliran kas (cash flow) 
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7.1.8 Balance Sheet (Neraca) 

Tabel 7.13 Neraca 
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7.1.9 Break Even Point (BEP) 

Tabel 7.14 Break Even Point 

7.1.10 Pay Back Period (PBP) 

Tabel 7.15 Balik pokok Pay Back Period 



UNIVERSITAS WIDYATAMA                                                

 

[Perancangan Tata Letak Fasilitas] Page 158 

 

Produk Balok Susun                                                                        

7.2 Analisa Asfek Ekonomi dan Finansial 

7.2.1 Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate of Return (IRR) adalah tingkat bunga dimana seluruh pengeluaran 

net cash flow sesudah dikonversi menjadi nilai saat ini sama jumlahnya dengan ongkos 

investasi. Dengan nilai Internal Rate of Return akan didapatkan informasi baik atau 

tidaknya perencanaan yang dilakukan oleh perusahan. Perencaan yang dilakukan disebut 

baik jika ternyata nilai IRR (%) > MARR (%). 

Tabel 7.16 Interest of Rate Return PT Pinus Jaya 

 

IRR = 15% + ((2,860,950,444/(2,860,950,444 – 3,230,892,419)*(25%-15%))) 

 = 15% + 1,127% = 17% 

7.2.2 Rasio-Rasio Perusahaan 

  Analisa ini dilakukan dengan melihat terhadap perbandingan-perbandingan antara 

nilai-nilai keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Perbandingan-perbandingan yang 

dilakukan adalah dengan melakukan perbandingan-perbandingan berikut ini. 
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Rasio Likuiditas--> 1 Kali, masih dibawah standard  

  Adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur likuiditas perusahaan, yaitu 

untuk menguji kesesuaian dana, dan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya yang terdiri dari: 

gLancarHu
arAktivaLancrRasioLanca

tan
  

  Untuk tiap tahunnya nilainya tidak dapat terdefinisikan karena hutang lancarnya 

bernilai nol, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata industrinya. 

 

Quick  Ratio--> 1 Kali, samadengan standard 

   Menyatakan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi 

dengan aktiva lancar yang lebih likuid. Pada tahun pertama sampai tahun kelima nilai 

Quick Ratio sama dengan Current Ratio karena tidak terdapat hutang lancar yang 

dianggap nol, hal ini disebabkan oleh perusahaan yang tidak memiliki hutang lancar. 

gLancarHu
PersediaanarAktivaLancQuickRatio

tan
)( 

  

Hutang Ratio 

  Adalah ratio-ratio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh 

aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Terdiri dari: 

Debt Ratio --> 31,57% masih dibawah standard industri 

Menyatakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara total hutang dengan total harta. 

Rasio ini digunakan untuk mengukur persentase sejumlah dana (hutang) yang berasal dari 

kreditor.  

aJumlahHart
jibanJumlahKewaDebtRatio   

Times Interest Earned-->8,70 kali, bagus karena berada diatas standard industri yang 

hanya 6 kali. 

 Mengukur sejauh mana hasil operasi perusahaan (laba usaha) dapat menutup biaya bunga 

yang ada. Rasio ini mengukur seberapa jauh laba bisa berkurang tanpa menyulitkan 

perusahaan karena perusahaan tidak mampu membayar beban bunga tahunan. 
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Bunga
kmBungaPajaLabaSebeluestEarnedTimesInter   

Rasio Aktivitas 

  Adalah rasio-rasio yang dimaksukan untuk mengukur sampai seberapa besar 

efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya. 

Perputaran Persediaan-->tidak ada karena inventory dianggap nol 

Menunjukkan perbandingan antara penjualan dengan persediaan 

Inventory Turn Over = Sales/Inventory 

Perputaran Aktiva Tetap-->0,05 kali masih dibawah standard 

Menunjukkan perbandingan antara penjualan dengan aktiva tetap.  

Perputaran Aktiva Tetap =Penjualan/ Aktiva Tetap 

  Perputaran Total Aktiva menunjukkan perbandingan antara penjualan dengan 

Total Aktiva. Dari hasil perhitungan didapat rata-rata sebesar 0.46 kali apabila 

dibandingkan dengan rata-rata industri nilai ini di bawah rata-rata industri, maka 

perputaran aktiva tetap perusahaan dianggap jelek. Hal ini berarti penjualan yang 

dilakukan tidak dapat mengimbangi jumlah aktiva yang dibutuhkan dalam perusahaan. 

Rasio Profitabilitas 

  Adalah rasio-rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan 

keputusan-keputusan. Keuntungan dikaitkan terhadap penjualan,  kemampuan perusahaan 

yang dihasilkan keuntungan dalam setiap unit penjualan produknya. 

Margin Laba Terhadap Penjualan-->Laba Bersih/Penjualan = 0,25% masih dibawah 

Hasil Penembalian Terhadap Modal--> Laba Bersih/Modal = 1% Masih dibawah 
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BAB VIII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

BAB 8. KESIMPULAN DAN SARAN 

8.1 Kesimpulan 

Perancangan Tata Letak Fasilitas merupakan suatu sistem yang terintegrasi dari 

berbagai ilmu dalam menentukan tata letak aktivitas dan juga fasilitas dalam suatu 

perusahaan atau pabrik. Manfaat dari perancangan tata letak fasilitas sendiri adalah 

dengan dibuatnya rancangan terlebih dahulu dalam membuat layout suatu pabrik, maka 

akan mengurangi resiko kegagalan penempatan aktivitas dan juga fasilitas yang ada di 

dalamnya sehingga tidak mempengaruhi proses produksi yang sedang dijalankan. 

Dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha, kebutuhan di masa yang akan datang 

sangat diperlukan guna menentukan kebutuhan yang harus dikeluarkan dan disediakan ke 

depannya. Dalam hal ini, melakukan peramalan sangat efektif digunakan karena dengan 

ini kita dapat meramalkan permintaan pada waktu yang akan datang dari jumlah 

permintaan yang sebelmunya. Peramalan memang tidak selalu benar dan selalu terdapat 

kesalahan (error), tetapi cara ini yang dapat dilakukan agar dapat ditentukan jumlah 

produk yang harus diproduksi untuk memenuhi permintaan konsumen pada waktu yang 

akan datang. Selain itu, perlu juga dilakukan usaha dalam bidang pemasaran agar produk 

kita dapat dikenla oleh masyarakat luas. 

Rancangan suatu pabrik merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. 

Hal ini disebabkan dengan rancangan yang efektif akan mempengaruhi kegiatan dan 

aktivitas yang terjadi di dalamnya. Dalam mendisain letak fasilitas, banyak hal yang perlu 

diperhatikan agar penempatannya efektif, seperti ruang produksi, ruang penyimpanan, 

perkantoran, akses jalan yang mudah dan besar, ruang alat-alat, kantin, musola, kamar 

mandi dan fasilitas pendukung lainnya. Oleh karena itu, penentuan luas lantai produksi 

harus benar-benar diperhatikan penempatannya agar lebih efektif. 

Dalam mendirikan sebuah perusahaan tidak luput dari manajemen dan organisai 

perusahaan. Hal ini penting dilakukan agar perusahaan yang kita dirikan tujuannya lebih 

terarah dan juga masing-masing fungsi yang ada di dalamnya dapat menjalankan 

tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam hal ini, harus terdapat 

pemimpin perusahaan atau direktur yang akan mengawasi dan juga memimpin aktivitas 

yang dilakukan oleh seluruh karyawannya.  
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Proses material handling adalah satu hal penting dalam perencanaan dalam 

perencanaan tata letak fasilitas, karena aktivitas ini akan menentukan hubungan antara 

satu fasilitas produksi dengan fasilitas yang lainnya. Dengan melakukan material hadling 

yang baik, maka produk yang dihasilkan pun akan baik pula karena penanganan terhadap 

produk dilakukan dengan baik. Penanganan terhadap barang ini meliputi proses 

pemindahan, pengangkutan, penanganan sampai pada transportasi atau distribusi barang. 

Dalam suatu perusahaan penempatan diagram dan aktivitas yang baik akan 

menghasilkan keterkaitan yang baik pula antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya. 

Dengan penempatan yang baik, maka aktivitas dan kegiatan yang terjadi di dalamnya 

akan berlangsung dengan baik pula.    

Dalam melakukan suatu proses bisnis, hal yang paling utama dan penting adalah 

aspek ekonomi dan finansial. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya finansial, proses 

bisnis akan sulit untuk dijalankan. Selain itu, perlu dilakukan analisis dari aspek ekonomi 

juga. Analisis tersebut dilakukan guna melihat apakah bisnis yang kita jalankan layak 

atau tidak untuk dilakukan. 

 

8.2 Saran 

Dalam menentukan rancangan suatu pabrik sebaiknya tentukan dengan tepat 

mengenai proses produksi, kebutuhan luas lantai, finansial dan hal lainnya agar rancangan 

yang dihasilkan lebih baik dan efektif. 

Sebaiknya dalam melakukan proses bisnis dalam perusahaan, dilakukan juga riset 

terhadap pasar,  seperti analisis pesaing atau analisis peluang pasar agar aktivitas bisnis 

yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

Dalam melakukan perancangan tata letak fasilitas, sebaiknya perhitungan terhadap 

luas lantai produksi lebih diperhatikan karena ini merupakan bagian yang penting dalam 

suatu pabrik atau perusahaan. 

Dengan manajemen dan organisasi yang terstruktur dan sistematis, arah dan tujuan 

perusahaan menjadi lebih terarah. Oleh karena itu, penentuan struktur organisasi perlu 

dilakukan dengan benar dan baik agar fungsi yang diperlukan dalam perusahaan dapat 

tersedia dan melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu, penentuan karyawan pun perlu 

diperhatikan karena karyawan yang direkrut sebaiknya merupakan karyawan yang benar-

benar dibutuhkan dalam perusahaan. 
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Proses pemindahan barang memiliki tujuan untuk mencapai penanganan barang 

yang baik tanpa mengganggu dan biayanya rendah. Oleh karena itu, proses penanganan 

barang perlu dilakukan dengan baik agar keseluruhan proses material handling yang 

dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

Penempatan diagram dan aktivitas dalam perusahaan sangatlah penting. Dengan 

melakukan penempatan diagram dan aktivitas yang tepat, maka keterkaitan antara 

kegiatan yang satu dengan yang lainnya dan yang berhubungan akan tercipta dengan baik 

pula. Oleh karena itu, sebaiknya penempatan diagram dan aktivitas direncanakan dengan 

sebaik mungkin agar hubungan antara setiap kegiatan terhubung dengan baik. 

Dalam melakukan proses bisnis, finansial memegang peranan penting dalam 

kelancaran bisnis yang dilakukan. Hal yang penting adalah penentuan investasi, 

pengembalain pinjaman, harga pokok penjualan dan masih banyak lagi yang lainnya. 

Oleh karena itu, perhitungan terhadap aspek finansial perlu dilakukan secara benar dab 

terperinci agar bisnis yang dijalankan layak dan juga memeperoleh profit yang sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai. 

 

 


