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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tata letak secara umum dapat ditinjau dari sudut pandang produksi adalah 

susunan fasilitas-fasilitas produksi untuk memperoleh efisiensi pada suatu produksi 

(Purnomo, 2004). Tujuan perancangan tata letak fasilitas yaitu untuk menentukan 

bagaimana koordinasi dari setiap fasilitas produksi diatur sedemikian rupa sehingga 

mampu menunjang upaya pencapaian efisiensi dan efektifitas operasi kegiatan 

produksi. Perancangan tata letak meliputi pengaturan tata letak fasilitas-fasilitas 

operasi dengan memanfaatkan. area yang tersedia untuk penempatan mesin-mesin dan 

bahan-bahan perlengkapan untuk operasi, dan semua peralatan yang digunakan dalam 

proses operasi. Salah satu tujuan dari perancangan tata letak fasilitas produksi adalah 

penggunaan ruangan yang lebih efektif. Penggunaan ruangan akan efektif jika mesin-

mesin atau fasilitas pabrik lainnya disusun atau diatu guna mempermudah suatu alur 

produksi sedemikian rupa dengan mempertimbangkan jarak minimal antar mesin atau 

fasilitas produksi, dan aliran perpindahan material. Tata letak fasilitas produksi yang 

baik sangat berperan dalam kegiatan proses produksi karena berpengaruh langsung 

kepada kelancaran jalannya proses produksi, dapat meningkatkan kualitas produk 

yang dihasilkan, dapat memberikan kenyamanan dan keleluasaan gerak kepada para 

pekerja. 
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GAMBAR 1 1 OPC Produk bantal Besar L 

Perusahaan CV. Berkat karisma Sejahtera berada di provinsi jawa timur yang terletak 

di kota Surabaya, Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Di jl.Tenggilis mejoyo 1 No.4-5  

perusahan merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan 

bantal,dan Boneka yang berbahan baku daron dan kain yelvo,rasfur dan lain-lain. 

Produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini jenis boneka dan bantal  beraneka ragam 

dan setiap modelnya produk disesuaikan dengan pemintaan konsumen. Namun secara 

keseluruhan proses pembuatan produk tersebut memiliki alur pembuatan yang sama. 

CV. Berkat karisma Sejahtera menggunakan urutan alur proses produksi yang sama, 

yaitu desain gambar atau contoh produk, proses packing oleh karena itu tipe tata letak 

yang digunakan adalah flowshop  



3 

 

 

 

Karena pengaturan penempatan mesin dan peralatan produksi ditempatkan berurutan 

sesuai alur proses produksi. Tata letak pabrik CV. Berkat karisma Sejahtera yang 

sekarang terbagi menjadi 2 lokasi pabrik yang terpisah.pabrik pertama berada di 

tenggilis mejoyo selatan no.04-07 dan pabrik 1mempunyai 2 lantai dengan luas area 

fasilitas pabrik 765,5 m2 lantai 1 digunakan untuk produksi tempat Boneka dan bantal 

menjadi 1,Pabrik CV.berkat karisma sejahtera mempunyai lahan kosong 450 m2,dan 

akan di rencanakan pembuatan  Pabrik baru,guna memper mudah alur 

produksi. 

 

 

GAMBAR 1 2 Alur Proses Produksi 

 Proses produksi untuk semua produk relatif sama. Proses awal yaitu jalanya 

mesin cetak laser yang di bentuk sesuai karakter produk boneka  setelah di cetak akan 

di bawa ketempat penjahit di atas lantai 2 ,setelah di jahit akan di bawa ke tempat 

mesin pengisian dacron yang berada di lantai 1  yang menghambat hasil produksi di 

karnakan jarak lokasi ruangan yang terlalu jauh berada di lantai yang berbeda dan  

gudang bahan baku  dan produksi dacron berada di pabrik 2 yang lokasi lumayan jauh 

dari pabrik satu sehingga mengakibatkan pemborosan, terjadi  pada proses produksi 

yang di sebabkan tata letak fasilitas produksi yang tidak baik, misalnya jarak tempat 

bahan baku bearada di pabrik 2 yang terlalu jauh  sehingga terjadi keterlambatan 

pengiriman barang,dan sebenarnya pabrik 1 mempunyai mesin dacron 1 untuk 

produksi bantal dan boneka apabila ada kerusakan mesin dacron otomatis bahan baku 

akan di produksi di parik 2. Jumlah produk yang sudah jadi dihasilkan tiap hari yang 

di ambil pada 1 Bulan kerja juga berbeda jumlahnya. Berikut data jumlah produksi 

pada CV.BKS  tahun 2021 sebagai berikut : 
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Tabel 1 1 Data jumlah produksi 2021

 

Sumber data : admin produksi CV.Berkat Kharisma sejahtera Surabaya 

  Produksi di CV. Berkat Kharisma Sejahtera pada saat ini mengalami kendala 

dalam pemindahan  bahan baku (material handling) dan kurangnya permintaan yang 

kurang efisien. Seperti dalam proses produksinya terdapat aliran pemindahan bahan 

yang berpotongan. Dikarenakan tata letak mesin yang kurang teratur, dan hal tersebut 

mengakibatkan proses produksi terganggu dan menggulur waktu penggiriman 

pesanan. Jarak antar departemen produksi yang cukup jauh menimbulkan ongkos 

material handling yang cukup besar. Oleh karena itu perlu adanya perubahan tata letak 

fasilitas produksi yang lebih baik dari yang sekarang. Berdasarkan uraian diatas, maka 

diambil judul “PERANCANGAN ULANG TATA LETAK FASILITAS PRODUKSI 

PADA CV.BERKAT KHARISMA SEJAHTERA”X 
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GAMBAR 1 3 Lay out Pabrik Produksi  Dan Lay Out Awal 

*Kekurangan Layout Awal yaitu : 

 1. Jarak antar departemen yang berhubungan tidak berdekatan.  

 2. Aliran proses produksi tidak teratur.  

 3. Adanya aliran yang bersimpangan antar proses  

a. Gudang bahan baku 

b. Mesin Sablon/press 

c. Mesin Cetak laser 

d. Mesin Jahit 

e. Gudang Setengah jadi 

f. Mesin penggiling dacron 

g. Mesin Filling 

h. Gudang barang jadi 

i. Kantor 

j. Ruang karyawan 

k. Toilet 1 

l. Toilet 2 
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GAMBAR 1 4layout  pabrik 2 produksi dan layout awal 

PABRIK 2 
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GAMBAR 1.5 layout seluruh lokasi awal 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang ulang tata letak fasilitas produksi pada   

 CV.BERKATKHARISMA SEJAHTERA terhadap efesien produksi? 

2. Bagaimana Mengetahui Perubahan raylayout fasilitas produksi pada       

 CV.BERKAT KHARISMA SEJAHTERA? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui rancangan tata letak ulang fasilitas produksi CV.BERKAT    

 KHARISMA SEJAHTERA efesien terhadap produksi. 

2.   Mengetahui perubahan raylayout fasilitas produksi CV.BERKATKHARISMA   

 SEJAHTERA yang dapat Mempengaruhi alur produksi. 
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1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

1.4.1Batasan Masalah 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka terdapat batasan-batasan 

sebagai berikut:  

1. Penelitian hanya dilakukan pada stasiun area produksi dan gudang.  

2. Penelitian hanya dilakukan pada pabrik CV.BERKAT KHARISMA 

SEJAHTERA.  

3. Waktu penelitian hanya di batasi bulan ( Maret – Juni ) 

1.4.2Asumsi Penelitian 

Asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini :  

1. Tidak ada penambahan mesin atau peralatan baru. 

2. Tidak ada perluasan departemen atau pun pabrik.  

3. Tidak terjadi penambahan jenis produk baru selama penelitian.  

4. Berat jenis bahan dan produk dianggap sama.  

5. Kondisi lantai produksi tidak berubah selama penelitian.  

6. Biaya yang akan dibahas hanya biaya raylayout tidak di perhitungkan 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat bagi mahasiswa atau akademik  

1. Digunakan sebagai referensi dalam pembuatan suatu penelitian terutama pada  

penelitian    tentang tata letak fasilitas produksi. 

2. Sebagai aplikasi disiplin ilmu yang didapat dari bangku perkuliahan untuk 

perancangan tata letak fasilitas produksi sehingga dapat diterapkan dalam 

dunia industri. 

  


