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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Tata Letak Fasilitas 

Definisi Tata Letak Fasilitas Tata letak fasilitas dapat didefinisikan sebagai 

kumpulan unsur-unsur fisik yang diatur mengikuti aturan atau logika tertentu. Tata 

letak fasilitas merupakan bagian perancangan fasilitas yang lebih fokus pada 

pengaturan unsur-unsur fisik. Unsur-unsur fisik dapat berupa mesin, peralatan, 

meja, bangunan, dan sebagainya. Aturan atau logika pengaturan dapat berupa 

ketetapan fungsi tujuan misalnya total jarak atau total biaya perpindahan bahan. 

Dalam merancang tata letak fasilitas manufaktur atau tata letak pabrik, unsur-

unsur fisik yang perlu diperhatikan adalah mesin, peralatan, operator, dan material. 

Umumnya fungsi tujuannya adalah total biaya perpindahan yang minimum. Hal 

demikian dicapai melalui pengaturan mesin-mesin dan peralatan sedemikian rupa 

sehingga jaraknya tidak jauh tanpa melanggar kaidah-kaidah ergonomis. 

(Hadiguna dan Setiawan 2008:7)  

Sedangkan menurut Wignjosoebroto (2009:67) mengemukakan bahwa tata 

letak fasilitas merupakan tata cara pengaturan fasilitas-fasilitas pabrik guna 

menunjang kelancaran proses produksi. Pengaturan tersebut akan memanfaatkan 

luas area untuk penempatan mesin atau fasilitas penunjang produksi lainnya, 

kelancaran gerakan perpindahan material, penyimpanan material baik yang 

bersifat temporer maupun permanen, personel pekerja dan sebagainya.  

GAMBAR 2 1 Sistematika Perencanaan Fasilitas Pabrik (Wignjosoebroto,2000:16) 
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2.2 Perancangan Fasilitas 

Menurut Hadiguna,R.A. dan Setiawan,H.,(2008:5) Perancangan fasilitas 

adalah kegiatan menghasilkan fasilitas yang terdiri atas penataan unsur fisiknya. 

Pengaturan aliran bahan, dan penjaminan keamanan para pekerja. Apabila kita 

melihat secara kasat mata, maka keluaran perancangan fasilitas hanya berupa luas 

ruangan. Luas ruangan dihasilkan dari pengaturan berbagai komponen-komponen 

yang terlibat dalam proses bisnis internal perusahaan atau organisasi. Kegiatan 

perancangan fasilitas adalah menganalisis, membentuk konsep, merancang dan 

mewujudkan sistem bagi pembuat barang atau jasa. Dasar pengaturan komponen-

komponen fasilitas adalah aliran barang, aliran informasi, tata cara kerja, dan 

pekerja yang akan dioptimumkan, baik dari sisi ekonomis maupun teknis. 

Unsur-unsur utama perancangan fasilitas adalah jenis masukan, kegiatan 

transformasi atau produksi dan keluaran yang dihasilkan. Contohnya adalah tabel 

berikut : 

Tabel 2 1 Unsur-unsur utama dalam perancangan fasilitas 

Tipe fasilitas Masukan Kegiatan Keluaran 

Pabrik Bahan baku dan 

penunjang 

Pengolahan atau 

Manufaktur 

Produk dan sisaan 

Swalayan Barang,pembeli Pelayanan dan 

Penyimpanan 

Barang dibeli 

Kantor Pos Surat dan paket Pemilahandan 

pengumpulan 

Penyusunan 

urutan surat dan 

paket 

Restoran Bahan makanan 

dan makanan jadi 

Pengolahan 

bahan makanan 

Makanan yang 

dihidangkan 

Rumah Sakit Pasien dan obat- 

obatan 

Pelayanan 

penyimpanan obat 

dan dokumen 

Pasien dirawat 

Bandar 

Udara 

Penumpang, 

barang, pesawat 

udara 

Pelayanan Penumpang dan 

pesawat terlayani 

(Sumber: Hadiguna,R.A. dan Setiawan,H.,2008:5 
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3.3 Tujuan-tujuan Rancangan Fasilitas 

Menurut (Apple,J.M.,1990;5-6) Jika sebuah tata letak berfungsi untuk 

menggambarkan sebuah susunan yang ekonomis dari tempat-tempat kerja yang 

berkaitan, dimana barang-barang dapat diproduksi secara ekonomis, maka 

seyogyanya dirancang dengan memahami tujuan penata letak. Tujuan utama tadi 

adalah: 

1. Memudahkan proses manufaktur 

2. Meminimumkan pemindahan barang 

3. Memelihara keluwesan susunan dan operasi 

4. Memelihara perputaran barang setengah jadi yang tinggi 

5. Menekan moda; tertanam pada peralatan 

6. Menghemat pemakaian ruang bangunan  

7. Meningkatkan kesangkilan tenaga kerja 

8. Memberi kemudahan, keselamatan bagi pegawai, dan memberi kenyamanan 

dalam melaksanakan pekerjaan 

Penjelasan lanjut dari tiap tujuan akan memberikan arahan bagi rekayasawan 

tata letak dalam melaksanakan pekerjaan 

2.4 Tujuan Tata Letak Fasilitas  

Secara garis besar tujuan utama dari tata letak fasilitas adalah mengatur segala 

fasilitas produksi yang paling ekonomis untuk operasi produksi aman dan nyaman 

sehingga akan dapat menaikkan moral kerja dan performance dari operator. Suatu 

tata letak pabrik yang baik akan memberikan keuntungan dalam system produksi 

antara lain disebutkan oleh (Wignjosoebroto) sebagai berikut :  

1. Menaikkan output produksi Suatu tata letak pabrik akan memberikan keluaran 

(output) yang lebih besar dengan ongkos yang sama atau lebih sedikit, 

manhours yang lebih kecil, dan mengurangi jam kerja mesin. \ 

2. Mengurangi waktu tunggu (delay) Mengatur keseimbangan antara waktu 

operasi produksi dan beban dari masing- masing department atau mesin 

adalah bagian kerja dari mereka yang bertanggung jawab atas tata letak 

pabrik. Pengaturan tata letak yang terkoordinir dan terencana baik akan dapat 

mengurangi waktu tunggu (delay) yang berlebihan.  

3. Mengurangi proses pemindahan bahan (Material Handling) Untuk merubah 

bahan menjadi produksi jadi, maka hal ini akan memerlukan aktivitas 
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pemindahan (Movement) sekurang-kurangnya satu dari tiga elemen dasar 

sistem produksi yaitu bahan baku, pekerja, mesin atau peralatan produksi.  

4. Penghematan penggunaan area untuk produksi, gudang dan service. Jalan 

lintas, material yang mneumpuk, jarak antara mesin-mesin yang berlebihan 

dan lain-lain, semuanya akan menambah area yang dibutuhkan oleh pabrik.  

5. Pendaya guna yang lebih besar dari pemakaian mesin, tenaga kerja, dan atau 

fasilitas produksi lainnya. Faktor-faktor pemanfaatan mesin, tenaga kerja dan 

lain-lain adalah erat kaitannya dengan biaya produksi.  

6. Mengurangi inventori in-process Sistem produksi pada dasarnya 

menghendaki sedapat mungkin bahan baku untuk berpindah dari suatu operasi 

langsung ke operasi berikutnya secepat-cepatnya dan berusaha mengurangi 

bertumpuknya bahan setengah jadi (material in- process).  

7. Proses manufacturing yang lebih singkat Dengan memperpendek jarak antara 

operasi satu dengan operasi berikutnya dan mengurangi bahan yang 

menunggu serta storage yang tidak diperlukan, maka waktu yang diperlukan 

dari bahan baku untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dalam 

pabrik akan bisa diperpendek sehingga secara total waktu produksi dapat pula 

diperpendek.  

8. Mengurangi resiko bagi kesehatan dan keselamatan kerja dari operator 

Perencanaan tata letak pabrik adalah juga ditunjukkan untuk membuat 

suasana kerja yang nyaman dan aman bagi mereka yang bekerja di dalamnya. 

9. Memperbaiki moral dan kepuasan kerja Penerangan yang cukup, sirkulasi 

yang enak dan lain-lain akan menciptakan suasana lingkungan kerja yang 

menyenangkan sehingga moral kepuasan kerja akan dapat lebih ditingkatkan.  

10. Mempermudah aktivitas supervise Tata letak pabrik yang terencana baik akan 

dapat mempermudah aktivitas supervise. Dengan meletakkan kantor/ruangan 

di atas, maka seorang supervisor akan dapat dengan mudah mengamati segala 

aktivitas yang sedang berlangsung di area kerja yang dibawah pengawasan 

dan tanggung jawabnya. 

11. Mengurangi kemacetan dan kesimpang-siuran Material yang menunggu, 

gerakan pemindahan yang tidak perlu, serta banyaknya perpotongan dari 

lintasan yang ada akan menyebabkan kesimpang- siuran yang akhirnya akan 

membawa kearah kemacetan.  

12. Mengurangi faktor yang bisa merugikan dan mempengaruhi kualitas dari 

bahan baku ataupun produk jadi. Tata letak yang direncanakan secara baik 

akan dapat mengurangi kerusakan-kerusakan yang bisa terjadi pada bahan 

baku ataupun produk jadi. 
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2.5 Macam/Tipe Tata Letak dan Dasar-dasar Pemilihannya  

Langkah berikutnya setelah spesifikasi, jumlah maupun area mesin yang 

diperlukan selesaiditentukan adalah menetapkan prosedur atau metode pengaturan 

tata letak dari fasilitas-fasilitas produksi tersebut. Disini ada empat macam/tipe tata 

letak yang secara klasik umum diaplikasikan dalam desain layout yaitu :  

1. Tata Letak Fasilitas Berdasarkan Aliran Produksi (production line product 

atau product lay-out), didefinisikan sebagai metode atau cara pengaturan dan 

penempatan semua fasilitas produksi yang diperlukan kedalam suatu 

departemen tertentu atau khusus. 

2. Tata Letak Fasilitas Berdasarkan Lokasi Material Tetap (fixed material 

location lay-out atau fixed position lay-out), digunakan untuk memproses 

barang yang relatif besar dan berat sedangkan peralatan yang digunakan 

mudah untuk dilakukan pemindahan. 59  

3. Tata Letak Fasilitas Berdasarkan Kelompok Produk (product family, product 

lay-out atau group technology lay-out), komponen yang tidak sama 

dikelompokkan kedalam satu kelompok berdasarkan kesamaan bentuk 

komponen, mesin, atau peralatan yang dipakai.  

4. Tata Letak Fasilitas Berdasarkan Fungsi Atau Macam Proses (functional atau 

process lay-out), semua operasi dengan sifat yang sama dikelompokkan 

dalam departemen yang sama pada suatu pabrik/industri. Sebagian besar 

pabrik-pabrik belakangan ini mengatur tata letaknya berdasarkan kombinasi-

kombinasi dari keempat macam layout tersebut diatas. Dalam bentuk aslinya 

jarang sekali orang menetapkan bentuk layout tersebut secara sendiri-sendiri. 

(Wignjosoebroto,S.,2009:148) 

2.6 Tujuan-tujuan Rancangan Fasilitas  

 Jika sebuah tata letak berfungsi untuk menggambarkan sebuah susunan yang 

ekonomis dari tempat-tempat kerja yang berkaitan, dimana barang-barang dapat 

diproduksi secara ekonomis, maka seyogyanya dirancang dengan memahami 

tujuan penata letak. Tujuan utama tadi adalah: 

1. Memudahkan proses manufaktur  

2. Meminimumkan pemindahan barang  

3. Memelihara keluwesan susunan dan operasi  

4. Memelihara perputaran barang setengah jadi yang tinggi  

5. Menekan modal tertanam pada peralatan  

6. Menghemat pemakaian ruang bangunan  
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7. Meningkatkan kesangkilan tenaga kerja  

8. Memberi kemudahan, keselamatan bagi pegawai, dan memberi kenyamanan 

dalam   melaksanakan pekerjaan.  

 Penjelasan lanjut dari tiap tujuan akan memberi arahan bagi rekayasawan tata 

letak dalam melaksanakan pekerjaannya. (Apple,J.M.,1990:5-6) 

2.7 Ciri-ciri Tata Letak yang Baik  

Dalam merancang tata letak fasilitas sebuah pabrik, tentunya ada ukuran- 

ukuran dimana sebuah tata letak dikatakan sudah baik. Tata letak pabrik yang baik 

perlu mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan aspek-aspek teknik. Hal 

demikian dikenal dengan istilah socio-technical system. Ada beberapa ciri-ciri 

yang biasa dijadikan patokan tata letak pabrik yang baik, menurut (Hadiguna,R.A, 

dan Setiawan,H.,2008:17), yaitu : 

1. Keterkaitan kegiatan terencana; kriteria demikian umumnya diukur secara 

kualitatif menggunakan skor atau kuantitatif menggunakan frekuensi 

perpindahan. Keterkaitan kegiatan yang terencana bertujuan menjaga 

kelancaran dan kemudahan kegiatan proses produksi dan pendukung lainnya.  

2. Pola aliran bahan terencana; hal demikian terkait dengan pergerakan bahan 

dari satu proses ke proses lainnya. Tujuannya adalah aliran tidak melompat 

atau mundur, namun kurang ekonomis bila dipenuhi karena membutuhkan 

investasi yang relative cukup besar.  

3. Aliran yang lurus; pergerakan bahan dari satu proses ke proses lainnya 

diharapkan lurus karena mengurangi potensi resiko kerusakan pun merupakan 

upaya memperpendek jarak perpindahan. 

4. Langkah balik (backtrack) minimum; hal demikian terkait dengan jarak 

perpindahan bahan. Kemudian, akibat adanya langkah balik akan 

mengganggu pergerakan maju bahan.  

5. Jalur aliran tambahan; perubahan rancangan produk atau perubahan proses 

menuntut fleksibilitas fasilitas. Adanya jalur aliran tambahan bertujuan 

meningkatkan fleksibilitas, hal demikian merupakan bagian kajian jumlah 

mesin atau peralatan. 

6. Gang yang lurus; gang merupakan luasan yang disediakan untuk menfasilitasi 

perpindahan bahan. Gang yang lurus bertujuan mempermudah kelancaran 

aliran bahan. 

7. Perpindahan antar operasi minimum; perpindahan bahan merupakan waste, 

namun tidak bisa dihindari karena pemindahan sebagai waste, maka operasi 

perlu diminimumkan. 
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8. Metode pemindahan terencana. 

9. Jarak pemindahan minimum 

2.8 Tipe-tipe Pola Aliran  

 Dalam perancangan tata letak kita harus memperhatikan proses yang terjadi 

dalam keseluruhan fasilitas tersebut. Untuk itu salah satu hal yang perlu 

diperhatikan adalah pola aliran material didalam proses tersebut. Ada beberapa 

pola aliran material/bahan yang umum digunakan, menurut 

(Wignjosoebroto,S.2009;163) yaitu : 

1. Straight Line (Pola Aliran Garis Lurus) Pada umumnya pola ini digunakan 

untuk proses    produksi yang pendek dan relatif sederhana, dan terdiri atas 

beberapa komponen. 

Sumber Straight Line Aliran 1; 

 

 

 

 

GAMBAR 2 2 Pola Aliran Garis Lurus 

 

2. Serpentine (Pola Aliran Zig-Zag)  

Pola ini biasanya digunakan bila aliran proses produksi lebih panjang 

daripada luas area.pada pola ini, arah aliran diarahkan membelok sehingga 

menambah panjang garis aliran yang ada. Pola ini digunakkan untuuk 

mengatasi keterbatasan area. 

Sumber Serpentine Aliran 2; 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2 3 Pola Aliran Zig-Zag 

3. U-Shaped (Pola Aliran Bentuk U) 

Dilihat dari bentuknya, pola aliran ini digunakan bila kita menginginkan 

akhir dan awal proses produksi berada di lokasi yang sama. Keuntungannya 

adalah meminimasi penggunaan fasilitas material handling dan 

mempermudah pengawasan. 
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Sumber U-Shaped Aliran 3; 

 

GAMBAR 2 4 Pola Aliran Bentuk U 

 

4. Circular (Pola Aliran Melingkar)  

Pola ini digunakan apabila departemen penerimaan dan pengiriman 

berada di lokasi yang sama. 

Sumber Circular Aliran 4; 

 

GAMBAR 2 5 Pola Aliran Melingkar 

 

5. Odd Angle (Pola Aliran Sudut Gasal) 

Pola ini jarang dipakai karena pada umumnya pola ini digunakan untuk 

perpindahan bahan secara mekanis dan keterbatasan ruangan. Dalam keadaan 

tersebut, pola ini memberi linatsan terpendek dan berguna banyak pada area 

yang terbatas. 

Sumber Odd Angle Aliran 5; 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2 6 Pola Aliran Sudut Ganjil 
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2.9 Pengertian Umum Pemindahan Bahan dan Produk 

Pemindahan bahan baku atau material istilah ini diterjemahkan dari ling 

adalah suatu aktifitas yang sangat penting dalam kegiatan produksi dan memiliki 

kaitan erat dengan perencanaan tata letak fasilitas produksi. Istilah material 

hadling sebenarnya kurang tepat kalau diterjemahkan sekedar “memindahkan” 

bahan. Berdasarkan perumusan yang dibuat oleh  American material handling 

society (AMHS), pengertian mengenai material handling dinyatakan sebagai seni 

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

pembungkusan  / pengepakan (packaging), penyimpanan (storage) sekaligus 

pengendalian  / pengawasan (controlling) dari bahan atau material dengan segala 

bentuknya (Wignjosoebroto.,2009:212) 

Menurut (Hadiguna.R.A.,2009:208-209) Pemindahan bahan dan produk 

merupakan kegiatan yang sering terlihat didalam pabrik. Kegiatan ini sangat 

menonjol meskipun masuk dalam kategori waste. Kegiatan pemindahan bahan 

daproduk idealnya tidak diinginkan , tetapi secara praktis tidak mugnkin 

dihilangkan. Pemindahan bahan da produk tidak dapat dihindari, namun dapat 

dikurangi. 

Lingkup kegiatan pemindahan bahan dan produk dibagi tiga angkatan, yaitu 

tingkat stasiun kerja, tingkat departemen, dan tingkat keseluruhan pabrik, 

pemindahan pada tingkat stasiun kerja terjadi disekitar area kerja mesin tertentu 

pada tingkat departemen adalah kegiatan penghubung dari satu proses ke proses 

yang berikutnya, sedangkan pada kegiatan keseluruhan pabrik adalah kegiatan 

antar bagian yang ada didalam pabrik. Dilihat dari sisi cara memindahkan bahan 

dan produk dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu menggunakan alat dan secara 

manual. 

2.10 Aspek Tujuan Pokok Pemindahan Beban 

Kegiatan pemindahan bahan merupakan kegiatan yang membutuhkan biaya 

dan ikut mempengaruhi strutur biaya produksi, sehingga perlu dilakukan 

perencanaan, pengawasan, pengendalian serta perbaikan agar tujuan kegiatan 

pemindahan bahan itu sendiri dapat tercapai (Wignjosoebroto.,2009:212) yaitu : 

1. Meningkatan kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi ini dapat 

dcapai melalui: 
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a. Peningkatan produksi kerja per man-hour. 

b. Peninkatan efisiensi mesin atau peralatan dengan mengurangi downtime. 

c. Menjaga kelancaran aliran kerja dalam pabrik. 

d. Perbaikan pegawasan terhadap kegiatan produksi. 

2. Mengurangi libah buangan (waste). Untuk mecapai tujuan ini, maka dalam 

kegiatan pemindahan bahan harus memperhatikan hal-hal berikut ini: 

a. Pengawasan yang sebik-baiknya terhadap keluar masuknya persediaan 

material yang dipindahkan. 

b. Estimasi kerusakan pada bahan selama pemindahan barang berlangsung 

c. Fleksibilitas untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi 

khusus dalam memindahkan bahan ditinjau dari sifatnya. 

3. Memperbaiki kondisi area kerja. Pemindahan bahan yang baik akan dapat 

memenuhi tujuan ini, dengan cara: 

a. Memberikan kondisi kerja yang lebih aman dan nyaman. 

b. Meningkatkan perasaan nyaman bag operator. 

c. Mengurangi faktor kelelahan bagi pekerja. 

4. Memperbaiki distribusi material. Dalam hal ini, kegiatan material handling 

memiliki sasaran: 

a. Mengurangi terjadinya kerusakan terhadap produk selama proses. 

b. Memperbaiki jalur pemindahan bahan. 

c. Memperbaiki lokasi dan pengaturan dalam fasilitas penyimpanan. 

d. Meningkatkan efisiensi dalam hal pengiriman barang dan penerimaan. 

5. Mengurangi biaya. Pengurangan biaya ini dapat dicapai melalui: 

a. Penurunan biaya inventory. 

b. Pemanfaatan luas area untuk kepentingan yang lebih baik. 

c. Peningkatan produktivitas  

2.11 Analisa Teknis Perencanaan dan Pengukuran Aliran Bahan 

Menurut Wignjoesubroto. S., (2009:175). Pengaturan departemen-

departemen dalam sebuah pabrik dimana fasilitas-fasilitas produksi akan 

dletakkan dalam masing-masing departemen sesuai dengan pengelompokannya 

didasarkan pada aliran bahan yang bergerak diantara fasilitas-fasilitas produksi 

atau departemen-departemen tersebut. Untuk mengevaluasi alternatife 

perencanaan tata letak departemen (departemen layout) atau tata leta fasilitas 

produksi (faciliters layout atau machine layout) maka diperlukan aktivitas 

pengukuran aliran bahan dalam sebuah analisa teknis. 
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Ada dua macam analisa teknis yang biasa digunakan didalam perencanaan 

aliran bahan, yaitu: 

1. Analisa konvensional, metode ini umunya digunakan selama bertahun-

tahun relatf mudah untuk digunakan, dan terutama cara ini akan berbentuk 

gambar grafis yang sangat tepat untuk maksud penganalisa aliran semacam 

ini. 

2. Analisa modern. Merupakan metode baru untuk menganalisa dengan 

mempergunakan cara yang canggih dalam bentuk perumusan-perumusan 

dan pendekatan yang bersifat deterministik maupun probabilistik. 

Beberapa  teknik konvensional yang umum dipakai dan berguna dalam 

proses  perencanaan aliran bahan antara lain sebagai berikut: 

a. Operation Process Chart (peta proses operasi) 

b. Flow Process Chat (Peta aliran proses) 

c. Multi Product & Activity proses chart 

d. Flow Diagram (Diagram Aliran) 

Ada pula beberapa peta yang lebih khusus untuk dipakai mengevaluasi dan 

menganalisa aliran bahan dalam rangka perancangan layout seperti Aassembly 

Chart, String Diagram, From to Chart, Triangular flow Diagram dan Activity 

Relationship Chart 

2.12 Peta Proses Operasi (Operation Process Chart)  

Peta proses operasi adalah salah satu teknik yang paling berguna dalam 

proses produksi. Kenyataannya, peta ini adalah diagram tentang proses, dan telah 

digunakan dalam berbagai cara sebagai alat perencanaan dan pengendalian. 

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

Beberapa keuntungan dan kegunaan dari peta proses operasi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengkombinasikan lintasan produksi dan peta rakitan sehingga memberikan 

informasi   yang lebih lengkap.  

2. Menunjukan operasi yang harus dilakukan untuk tiap komponen.  

3. Menunjukan urutan operasi pada tiap komponen.  

4. Menunjukan urutan fabrikasi dan rakitan dari tiap komponen.  

5. Menunjukan kerumitan nisbi dari fabric 

 

Di bawah ini adalah lambang-lambang yang digunakan dalam Operation 

Process Chart : 
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SIMBOL 

ASME 

NAMA 

KEGIATAN 
DEFINISI KEGIATAN 

 
OPERASIi 

Menunjukkaniadanya proses perubahan 

bentuk baik secara fisik.kimiawi dari sebuah 

obyek, ataupuniterjadinya aktivitas perakitan 

suatu produk. 

 
INSPEKSIi 

Menunjukkan adanya aktivitas pengujian atau 

pengecekkan pada sebuah obyek, pengecekan 

ditinjauidari segi kualitas dan kuantitas. 

 

TRANSPOR

TASIi 

Menunjukkan aktivitas pemindahan obyek 

dari satu lokasi ke lokasi lain. Pemindahan 

materialiuntuk diproses atau diinspeksi bukan 

termasuk aktivitas transportasi 

 

MENUNGG

U (DELAY) i 

Menunjukkan pengerjaan material, benda 

kerja, ioperator dan fasilitas produksi dalam 

keadaan terhenti sehingga proses produksi 

tidak dapat dilakukan. 

 

MENYIMPA

N 

(STORAGE) 

Menunjukkan aktivitas penyimpanan produk 

jadi (finished good) secara permanen dan 

dilindungi atau ada prosedur-prosedur tertentu 

untuk mengeluarkan produk tersebut 

 AKTIVITAS 

GANDA 

Menujukaan adanya aktivitas ganda yang 

dilakukan oleh operator yang sama pada 

stasiun kerja yang sama yaitu aktivitas operasi 

yang disertai dengan  aktivitas inspeksi 

Gabungan : Terjadi bila aktifitas operasi bersamaan dengan Inspeksi. Pada 

Operation Process Chart, manfaat yang dapat kita peroleh berupa : kebutuhan 

mesin dan anggaranya, memperkirakan kebutuhan bahan baku, alat untuk 

menentukan tata letak pabrik, alat untuk perbaikan tata cara kerja yang ada. 

2.13 Jarak Antar Departemen 

Jarak antara departemen dihitung dengan rumus jarak Rectilinier merupakan 

jarak yang di ukur siku antara pusat fasilitas yang lain. Masing-masing aktifitas 

dicari titik pusatnya  (0,0) dari x dan y. Dalam (Purnomo, 2004) terdapat lima 

macam ukuran jarak.  

1. Jarak Eucliden  
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Jarak Eucliden merupakan jarak yang diukur lurus antara pusat fasilitas 

satu dengan pusat fasilitas lainnya. Untuk menentukan jarak Eucliden 

fasilitas satu dengan fasilitas lainnya menggunakan formula sebagai berikut:  

dij = √(xi –  xj) 2 + (y –  y)2  

di mana :  x1 = koordinat x pada pusat fasilitas i  

y2 = koordinat y pada pusat fasilitas i  

dij = Jarak antara pusat fasilitas i dan j  

2. Jarak Rectilinear  

Jarak rectilinear merupakan jarak yang diukur mengikuti jalur tegak 

lurus. Pengukuran rectilinear sering digunakan karena mudah 

pengukurannya, mudah dimengerti dan untuk beberapa masalah lebih 

sesuai, misalkna jarak antar fasilitas dimana peralatan pemindahan bahan 

hanya dapat bergerak secara tegak lurus. Dalam pengukuran jarak rectilinear 

digunakan rumus sebagai berikut : 

dij = [ xi – xj ] + [ yi + yj] 

 

3. Jarak Square Euclidean  

Square euqliden merupakan ukuran jarak dengan mengkuadratkan 

bobot terbesar suatu jarak antara dua fasilitas yang berdekatan. Formula 

yang digunakan dalam square euclidean adalah sebagai berikut : 

dij = [(xi – xj) 2 + (yi – yj) 2 ] 

4. Aisle  

Aisle distance akan mengukur jarak sepanjang lintasan yang dilalui alat 

pengangkut pemindah bahan. Misalkan untuk mengukur jarak dari fasilitas 

I ke j maka harus melalui rute a, b, c, dan d.  

S 

5. Adjacency  

Adjacency merupakan ukuran kedekatan antara fasilitas-fasilitas atau 

departemendepartemen yang terdapat dalam suatu perusahaan. Kelemahan 

dari ukuran jarak adjacency adalah tidak dapat memberikan perbedaan riil 
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jika terdapat dua pasang fasilitas dimana satu dengan yang lainnya tidak 

berdekatan. 

2.14 Material Handling 

Material handling adalah seni dan ilmu pengetahuan dari perpindahan, 

penyimpanan, perlindungan, dan pengawasan bahan material.  Sebagai seni 

material handling dikarenakan tidak dapat secara eksplisit diselesaikan semata-

mata dengan formula atau model matematika. Perhitungan biaya material 

handling berhubungan dengan penentuan Harga Pokok Produksi suatu produk 

semakin tinggi biaya material handling yang dikeluarkan maka semakin tinggi 

pula harga pokok produksinya. Sementara tujuan dari material handling antara 

lain adalah (Purnomo, 2004) : 

1 Menjaga atau mengembangkan kualitas produk, mengurangi kerusakan, dan 

memberikan perlindungan kondisi kerja.  

2 Meningkatkan keamanan dan mengembangkan kondisi kerja  

3 Meningkatkan produktifitas : material akan mengalir pada garis lurus, 

material akan berpindah dengan jarak sedekat mungkin, perpindahan 

sejumlah material pada satu kali waktu, mekanisasi penangana material, 

otomasi penanganan material.  

4 Meningkatkan tingkat penggunaan fasilitas : meningkatkan penggunaan 

bangunan, pengadaan peralatan serbaguna, standardisasi peralatan material 

handling, menjaga dan menempatkan seluruh peralatan sesuai kebutuhan 

dan mengembangkan program pemeliharaan preventif.  

5 Mengurangi bobot mati. 

6 Sebagai pengawasan persediaan. 

2.15 Tujuan Material Handling 

Kegiatan material handling merupakan kegiatan yang selalu dilakukan, dan 

tentu saja kegiatan ini membutuhkan biaya dan mempengaruhi struktur biaya 

operasional. Maka dari itu sistem material handling dalam suatu industri harus 

selalu dalam kontrol dan perbaikan supaya sasaran pokok pemindahan produk 

dapat dicapai (Wignjosoebroto, 2009) sebagai berikut:  

1. Menambah kapasitas produksi, peningkatan ini bisa tercapai dengan cara : 

a. Menambah produktivitas kerja orang per jam kerja. 
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b. Meningkatkan efisiensi peralatan material handling dengan mengurangi 

down time (waktu henti).  

c. Menjaga aliran kerja dengan tidak membiarkan terjadinya penumpukan 

bahan atau produk.  

d. Perbaikan control kegiatan melalui penjadwalan yang terencana baik dan 

pengawasan ketat.  

2. Mengurangi limbah buangan (waste), mengurangi kesalahan dalam 

melakukan material handling yang berakibat material tersebut tidak bisa 

terpakai lagi (waste) dengan cara : 

a. Memindahkan material secara hati-hati selama proses berlangsung.  

b. Fleksibilitas untuk memenuhi ketentuan khusus pemindahan material 

ditinjau dari sifat dan karakternya.  

3. Memperbaiki kondisi area kerja (working condition), faktor ini bisa 

meningkatkan produktivitas. Material handling yang baik bisa dicapai 

dengan: 

a. Manjaga kondisi area kerja yang aman dan nyaman.  

b. Mengurangi faktor kelelahan operator.  

c. Memperbaiki perasaan nyaman bekerja para operator.  

d. Memotifasi pekerja untuk lebih produktif lagi dalam bekerja.  

4. Memperbaiki distribusi material, kegiatan material handling juga meliputi 

kegiatan akhir (finished goods product) yang berpengaruh langsung terhadap 

harga jual produksinya, sasaran dalam hal ini antara lain : 

a. Mengurangi kerusakan dalam proses pemindahan atau pengiriman yang 

harus ditempuh.  

b. Memperbaiki route pemindahan yang harus ditempuh.  

c. Memperbaiki fasilitas gudang dengan mengaturnya.  

d. Meningkatkan efisiensi kerja dalam proses penerimaan dan pengiriman 

barang.  

5. Mengurangi biaya, pengurangan ini diartikan pengurangan biaya secara total, 

yaitu : 

a. Meningkatkan produktivitas kerja  

b. Mengurangi dan mengendalikan inventories.  

c. Memanfaatkan luas area untuk hal-hal lebih baik lagi  

d. Mengurangi kegiatan pemindahan yang tidak efisien.  

e. Mengatur jadwal pemindahan material dengan baik.  
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2.16 Ongkos Material Handling (OMH) 

Menurut Wignjosoebroto,(2009), secara umum biaya material handling 

terbagi dalam tiga klasifikasi :  

1 Biaya yang berkaitan dengan transportasi raw material dari sumber asal 

menuju pabrik pengiriman finished goods product ke consumer yang 

dibutuhkannya. Biaya ini berkaitan langsung dengan pemilihan lokasi pabrik 

dengan mempertimbangkan tempat dimana sumber material berada serta 

lokasi tujuannya.  

2 In-plant receiving and storage, yaitu biaya yang diperlukan untuk gerakan 

perpindahan material dari proses satu ke proses berikutnya, warehousing serta 

pengiriman produk lainnya.  

3 Handling materials yang dilakukan oleh operator pada mesin atau peralatan 

kerjanya serta proses perakitan yang berlangsung di atas meja perakitan.  

Menurut (Arif, 2017), besarnya ongkos material handling (OMH) tergantung 

pada beberapa faktor :  

1 Jenis alat angkut, hal ini ditentukan oleh beban yang dibawa. Untuk efisiensi, 

selama bisa di tangani manusia maka material dapat diangkut manusia. Jika 

melebihi beban yang bisa diangkut manusia maka dapat menggunakan mesin, 

namun harus diperhatikan biaya pemakaian mesin lebih mahal daripada biaya 

tenaga manusia. Beberapa alat angkut yang biasa digunakan adalah:  

a. Alat angkut dengan menggunakan tenaga manusia (0-5 kg).  

b. Alat angkut dengan menggunkan walky fallet (5-30 kg).  

c. Alat angkut dengan menggunakan lift truck (diatas 30 kg).  

2. Berat benda yang dipindahkan, berat benda yang dipindahkan menentukan 

jenis alat angkutnya. Makin berat benda yang dipindahkan maka makin besar 

pula daya angkutnya, dan tentunya ongkos material handling akan lebih besar 

pula.  

3. Jarak perpindahan, semakin jauh jarak yang digunakan maka ongkos yang 

dibutuhkan akan semakin besar. 

Format ongkos material handling dapat dilihat dari gambar dibawah ini: 

Tabel 2 2Contoh Format Tabel Ongkos Material Handling  
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Rumus : 

Total ongkos material handling = Jarak x Ongkos material handling.…..(2.4) 

OMH/meter = 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖
………………………………..…(2.5) 

Frekuensi =
𝑆𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑘𝑎𝑛

𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡
…………………….….(2.6) 

Didalam sebuah perusahaan yang menjadi input dan output ongkos 

material handling adalah sebagai berikut :  

1 Input ongkos material handling, diantaranya : Tabel material, Operation 

Proses Chart, Tabel luas lantai, jarak mesin.  

2 Output ongkos material handling, adalah tabel dan total ongkos atau 

biaya material handling suatu perusahaan atau pabrik. 

2.17 Analisa Aktivitas  

2.17.1 From To Chart  

FTC atau From To Chart yang kadang disebut juga travel chart, adalah 

sebuah teknik konvensional yang secara umum digunakan dalam perencanaan 

pabrik dan material handling dalam suatu proses produksi. From To Chart 

berguna di saat terjadi banyak perpindahan material dalam suatu area. Pada 

dasarnya, From to Chart adalah adaptasi dari mileage chart yang umum 

dijumpai pada sebuah peta perjalanan. Angka-angka yang terdapat pada From 

To Chart akan menunjukan total dari berat beban yang di pindahkan, jarak 

perpindahan, volume, atau kombinasi ketiganya. From To Chart dibagi 3, yaitu:  

1. From To Chart Frekuensi 

Sebuah tabel yang bertujuan melihat material yang mengalir antar 

fasilitas. Frekuensi perpindahan material ini dilihat berdasarkan tabel pada 

Material Handling Evaluation Sheet. 

2. From To Chart Inflow  
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Pada tabel ini matriks diisi dengan rasio: 

                   

 

 

 

3. From To Chart Outflow  

Di sini, matriks diisi dengan rasio : 

    

 

 

 

Metode ini sangat berguna untuk perencanaan apabila barang 

yangmengalir pada suatu lokasi berjumlah banyak seperti di 

bengkel– bengkel umum,kantor atau fasilitas– fasilitas lainnya. Adapun 

data yang dimasukkan ke dalammatrik dapat berbagai bentuk yang antara 

lain sebagai berikut : 

a. Jumlah gerakan antar kegiatan. 

b. Jumlah bahan yang dipindahkan tiap periode waktu. 

c. Berat bahan yang dipindahkan tiap periode. 

d. Kombinasi dari jumlah, waktu, dan berat tiap satuan waktu. 

2.17.2 Analisa From To Chart  

Setelah perhitungan persentase volume handling, maka langkah 

selanjutnya yaitu menganalisa hasil dari persentase volume handling dengan 

analisa from to chart seperti pada tabel berikut : 

Tabel 2 3Analisa From To Chart P 

 
  

(………....2.7) 

(……..2.8) 
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2.17.3 ARC (Activity Relationship Chart) 

Peta hubungan aktivitas atau Activity Relationship Chart adalah cara atau 

teknik yang sederhana didalam merencanakan tata letak fasilitas atau 

departemen berdasarkan derajat hubungan aktivitas yang sering dinyatakan 

dalam penilaian “kualitatif” dan cenderung berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan yang bersifat subjektif dari masing-masing fasilitas/departemen. 

Pada dasarnya ARC ini sama dengan From To Chart, hanya saja disini 

analisisnya lebih bersifat kualitatif. Kalau dalam from to chart analisis 

dilaksanakan berdasarkan angka-angka berat/volume dan jarak pemindahan 

bahan dari satu departemen ke departemen lainnya. Maka Activity Relationship 

Chart ini akan menggantikan kedua hal tersebut dengan kode-kode huruf yang 

akan menunjukkan derajat hubungan aktivitas secara kualitatif dan juga kode 

angka yang akan menjelaskan alasan untuk pemilihan kode huruf tersebut. 

 

GAMBAR 2 7 ARC (Activity Relationship Chart) 

Dengan keterangan sebagai berikut : 

Tabel 2 4 Derajat Hubungan Aktivitas 

Kode Derajat Hubungan 

A Mutlak perlu didekatkan 

E Sangat penting untuk didiekatkan 

I Penting untuk didekatkan 

O Cukup/biasa 

U Tidak penting 

X Tidah dikehendaki berdekatan 

(Sumber : Wignjosoebroto,S ,2009:190) 

 

Tabel 2 5 Alasan Penetapan Derajat Hubungan Aktivitas 
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Kode 

Alasan 

Deskripsi Alasan 

1 Penggunaan catatan secara bersama 

2 Menggunakan tenaga kerja yang sama 

3 Menggunakan space area yang sama 

4 Derajat kontak personel yang sering dilakukan 

5 Derajat kontak kertas kerja yang sering dilakukan 

6 Urutan aliran kerja 

7 Melaksanakan kegiatan kerja yang sama 

8 Menggunakan peralatan kerja yang sama 

9 Kemungkinan adanya bau yang tidak mengenakkan, ramai, dll 

(Sumber : Wignjosoebroto,S ,2009:190). 

 

Disini kode huruf seperti A, E, I dan seterusnya menunjukkan bagaimana 

aktivitas dari masing-masing departemen tersebut mempunyai hubungan secara 

langsung atau erat kaitannya satu sama lain. Kode-kode huruf ini akan 

diletakkan pada bagian atas dari kotak yang tersedia dan pemberian warna yang 

khusus juga diberikan untuk lebih muda analisanya. Selanjutnya kode angka 

1,2,3 dan seterusnya yang diletakkan bagian bawah kotak yang ada. Untuk 

membuat Activity Relationship Diagram, maka terlebih dahulu data yang 

diperoleh dari Activity Relationship Chart dimasukkan ke dalam suatu lembar 

kerja (Work Sheet) sperti terlihat data tabel dibawah ini. 

 

Tabel 2 6Derajat Kedekatan 

Nomer & Nama 

Departemen 

Derajat Keterdekatan 

A E I O U X 

I 
Penerimaan dan 

pengiriman 
I - V III,IV VI,VII - 

II 
Penyimpanan 

material 
I,V - - III,IV VI,VII - 

III Pentimpanan Alat IV,V - - II,III VI,VII - 

IV Maintenance III,V - - I,II VI,VII - 

V Produksi II,III,IV VI,VII I - - - 

VI Ganti Pakean - V VII - I,II,III,IV VIII 

VII Kantin - V VI VII I,II,III,IV - 
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(Sumber : Wignjosoebroto,S ,2009:190). 

 

Dengan data yang telah disusun secara lebih istematis dalam worksheet 

ini, uatu ARD akan dapat dengan mudah dibuat. Disi ada dua cara yang bias 

digunakan untuk membuat diagram (yang selanjutnya akan dipakai sebagai 

landasan untuk perencanaan tata letak departemen yang ada) yaitu sebagai 

berikut : 

 dengan membuat suatu (ATBD) 

 dengan menggunakan kombinasi-kominasi garis dan pemakaian kode 

warna yang telah distandartkan untuk setiap hubungan aktivitas yang ada. 

Dengan demikian ARD untuk contoh yang diberikan sebelumnya kira-kira 

berbentuk seperti terlihat pada berikut ini. 

 
GAMBAR 2 8 Activity Tempalte Block Diagram 

 

Perlu ditekankan di sini bahwa hubungan aktivitas dari suatu departemen 

dengan departem lain seringkali ditunjukkan dengan cara yang lebih berarti 

dibandingkan dengan melihat jarak pisah dari lokasi-lokai phisiknya. Pada 

aktivitas Template Block Diagram, data yang telah dikelompokkan dalam work 

sheet kemudian dimaskukkan kedalam suatu ctivity template. Tiap-tiap 

template akan menjelaskna mengenai departemen yang bersangkutan dan 

hubungannya dengan aktivitas dari departemen yang lainnya.  Berikut ini 

contoh ATBD sesuai dengan persoalan yang telah dikemukakan sebelumnya 

yaitu : 

 



30 

 

 

 

 
GAMBAR 2 9 Activity Tempalte Block Diagram (ATBD 

 

Lembar Kerja (Work Sheet) 

Tabel 2.2 Lembar Kerja (Work Sheet) 

 

2.18 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori. Kajian penelitian 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. 
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Tabel 

2.3 

Peneliti 

Terdahulu 
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NO Penelitian,Tahun Jurnal dan judul Metode/Pendekatan Uraian

4

Artika 

wulansari,AntoniY

ohanes, 2010

DINAMIKA TEKNIK 

vol.IV,No 2 juli 2010 Hal 

13-23,PERENCANAAN 

ULANG TATA LETAK 

FASITAS PRODUKSI 

UNTUK 

PENANGANAN 

MASALAH MATERIAL 

HEADLING DAN TATA 

RUANG DI PT.JAMU 

INDONESIA SIMONA 

 Layout, From to

Chart, Activity

Relationship Chart

(ARC), Facility

Location Layout

(FLL)

Sebagai tempat

dilaksanakannya

aktivitas kerja atau

pembuatan barang

dan atau jasa perlu

diperhatikan secara

matang karena

fasil itas fisik yang

ada didalamnya

cukup banyak dan

saling berkaitan satu

sama lain. Lagipula

begitu pabrik

didirikan, modal yang

dikeluarkan tidaklah

sedikit. Jika terjadi

kesalahan

perencanaan, maka

akan mengalami

kerugian yang tidak

sedikit

1

2

3

bahwa Rancangan tata 

letak fasilitas pabrik 

yang diusulkan memiliki 

jarak perpindahan 

material handling yaitu 

19 m dimana jarak 

perpindahan tersebut 

lebih kecil dibandingkan 

jarak perpindahan 

material handling pada 

tata letak fasilitas pabrik

awal.

Flow ShopPekanbaru, 9 

November2016 ISSN 

: 2085-9902 

Perancangan Ulang 

Tata Letak Fasilitas 

Pada Sistem 

Produksi Flow Shop

Tengku Nurainun , 

Arif 

Sulistyawan,2016

Mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan untuk membuat 

relayout fasilitas produksi Yarn 

processing PT. AP Tbk, seperti 

data luas bangunan, jarak antar 

stasiun kerja dan waktu 

produksi perhari

SYSTEMATIC LAY OUT 

PLANNING

Januari – Juni, Tahun 

2019: hlm. 100-106, 

Vol. 8, No. 1, P�ISSN: 

2302-8734 E�ISSN: 

2581- 0006,USULAN 

PERBAIKAN TATA 

LETAK FASILITAS 

PRODUKSI YARN 

PROCESSING

TINA HERNAWATI 

SURYATMAN, 

HARTONO, RIFQI 

MAULANA FADIL 

,2019

5S yang telah dilakukan tetap 

berlangsung terus menerus 

dan juga dilakukan pembuatan 

garis batas area kerja yang 

bertujuan agar penyusunan 

peralatan kerja lebih tertata 

dengan baik.

KONVENSIONAL BERBASIS 

5S (SEIRI, SEITON, SEISO, 

SEIKETSU DAN SHITSUKE)

Volume 02, nomor 

2,2015,27 ± 41 ISSN : 

2355-701 X, 

PERANCANGAN 

TATA LETAK ULANG 

FASILITAS 

Diana Khairani 

Sofyan, 

Syarifuddin,2015
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Arfian Candra Lukmawan 

(2015),menghasilkan penelitian yang sudah dilakukan adalah Perancangan 

Ulang Tata Letak Pabrik Untuk Meminimalisasi Jarak Material Handling (Studi 

Kasus Di PT. Bioli Lestari Surabaya , penambahan departemen iniguna dapat di 

ketahui Rancangan layout dengan menggunakan metode From To Chart 

memberikan peningkatan efisiensi momen material handling sebesar 27,04% dan 

efisiensi biaya material handling sebesar 90,65%.Sedang kan peneliti Sartika 

Handoyo Sari (2016) membuat sebuah judul Re-Layout Fasilitas Produksi Guna 

Meminimalisir Jarak Material Handling Di CV. SK Jaya Waru-Sidoarjo 

Berdasarkan hasil dari analisis From To Chart diperoleh jumlah material flow 

antar stasiun kerja. Sedangkan analisis Activity Relationship Chart menghasilkan 

tingkat hubungan antar stasiun kerja. 

Sedangkan dengan penelitian Fatkhur Rouful Manan (2017) Penataan 

Fasilitas Dan Ruang Produksi Pada CV. Cahaya Mulia Untuk Meningkatkan 

Output Produksi Layout yang dipilih (layout 3) dapat mengurangi gerak operator 

sehingga dapat bekerja secara efektif dan lebih cepat karena jarak yang saling 

berdekatan, dengan menggunakan layout 3 output produksi juga meningkat 

karena dilakukan perluasan perluasan pada area casting tanah sehingga kapasitas 

cetakan dapat lebih banyak Perubahan tata letak fasilitas produksi yang 

dilakukan dari tata letak awal ke tata letak usulan lebih baik. Dengan tidak adanya 

lintasan produksi yang saling berpotongan. Maka akan memperkecil jarak 

material handling, karena letak antar departemen yang saling berdekatan. 

Sedangkan penelitian Artika Wulansari, Antoni Yohanes 2010, Di namika  

Teknik Vol. IV, No. 2 Juli 2010 Hal 13 - 23, dengan judul Perencanaan  ulang  

tata letak Fasilitas Produksi untuk penangganan masalah material  handling dan 

tata ruang di PT. JAMU INDONESIA,Menggunakan Metode Layout, From to 

Chart, Activity Relationship Chart (ARC), Facility Location Layout (FLL) 

,Dapat di simpulkan sebagai tempat dilaksanakannya aktivitas kerja atau 

pembuatan barang dan atau jasa perlu diperhatikan secara matang karena fasilitas 

fisik yang ada didalamnya cukup banyak dan saling berkaitan satu sama lain. 

Lagipula begitu pabrik didirikan, modal yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Jika 

terjadi kesalahan perencanaan, maka akan mengalami kerugian yang tidak sedikit 

  


