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Abstract

 The company CV.Putra Jaya Sentosa is a manufacturing company that 
produces cosmetic containers so that the goods produced are of various types 
and models for each product tailored to the consumer demand. However, most of 
these products have the same manufacturing flow, so in this case they can be 
represented by one type of product. The product used as a reference is a silver 
bottle because the product is often ordered. During the implementation of 
production activities there are obstacles due to the current layout conditions that 
do not meet the layout criteria resulting in long material handling trajectories and 
intersection of material flows, resulting in greater material handling costs (OMH). 
The evaluation and design of this factory layout aims to design a new factory 
layout that can make good use of the area and produce smooth material flow in 
order to reduce material handling costs. Factory layout design is carried out in 
software program. method requires an ARC software activity map or calculation, 
created 20 layout alternatives. The next step, value of score R - highest. For an 
arrangement that determines a score of R 0.92, the best utility of the 20 layout 
alternatives. Facility layout planning will be important re-facility layout plan is 
important because the company's facility layout plan is one factor that can affect 
the company's resilience, showing the results of data analysis that all production 
in one department has increased production results in CV.putra Jaya Sentosa by 
31% percent to 42% percent. In the efficiency of the level achieved the results 
taken from the production system Cv. Putra Jaya Sentosa that the company 
implementing the proposed layout will be efficient, Due to relayout planning in CV. 
Putra Jaya Sentosa experienced an increase in efficiency from August of 73.78% 
to September to 105.8%.
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PENDAHULUAN
rancangan tata letak bagimana menunjukan kordinasi setiap produksi diatur 

sebagimana hingga mampu menunjukan upaya efisiensi dan efektifitas operasi berbentuk 
produksi. rancangan tata letak meliputi pengaturan tata letak fasilitas-fasilitas sedemikan 
rupa yang memanfaatkan. Area produksi yang tersedia untuk penempatan mesin-mesin, 
bahan-bahan perlengkapan operasi, dan semua peralatan yang digunakan dalam proses 
operasi. Salah satu tujuan dari rancangan tata letak fasilitas produksi. Penggunaan ruangan 
akan efektif jika mesin-mesin pabrik lainnya disusun sedemikian dekat dengan 



ditimbangkan jarak antar mesin produksi. aliran pindahan material. Perusahaan CV. Putra 
Jaya Santoso ada di provinsi jawa timur yang terletak di kabupaten sidoarjo. Kecamatan 
sukodono. Perusahan ini bergerak di bidang industri manufaktur pembuatan tempat alat 
kosmetik berbahan biji plastik. Produk dihasilkan oleh CV. Ini beragam bentuk tiap 
produk disesuaikan pemintaan pembeli.

MATERI DAN METODE
Definisi Perancangan

Definisi rancangan teknik secara sederhana dapat dinyatakan sebagai 
mpengambilan putusan yang pakai mengembangkan sistem teknik untuk melibatkan sifat 
manusia dan mempertimbangkan berbagai aspek fungsional, estetika, kenyamanan dan 
keselamatan karyawan. (Irawan, 2017).

Definisi Perancangan Tata Letak Fasilitas
Sebagai mendefinisian rancangan tata letak pabrik mendapatkan interelasi 

paling efisien atau efektif besdasarkan operator, alat-alat dan bahan dari bagian 
diterima dengan dibagian pengirim produk jadi, (Apple 1990).
Prinsip Perencanaan Dasar Desain 

Ada enam prinsip dasar di tata letak ulang pabrik dari tujuan dengan 
untungan terdapat dari tata letak ulang terencana dengan baik (Apple 1990), 
dibawah ini:

a. dari faktor pengaruhi dari sistem produksi.
b. minimal jarak pindahan bahanl geraknya dari satu operasi menuju 

operasi lainnya.
c. Aliran pekerja langsung tidak ada hambatan  untuk 

hindari gerakan bolak-balik. Gerak potongan alur 
produksi.

d. Dari area semuanya bisa menjadi efisien.
e. Keamanan pekerja dan keyaman untuk pekerja diperhatiakan sebaik-baiknya.
f. aturan dalam tata letak ulang sangat cukup fleksibe.

Memerlukan pengawasan dan koordinasi 

pindahan bahan baku memang perlu didalam rencangaan. bagimana cara 
dari bahan baku ke produk jadi sangat perlukan pemindahan bahan, Dasar 
produksi.bahan baku, pekerja, dan mesin produksi. Pada bagaian besar proses 
manufaktur, bahan baku akanlebih sering berpindah dari pada pekerja atau mesin, 
rencanaan tata letak pabrik tidak bisa mengabaikan aktivitas pemindahan bahan. 

Minimisasi Material Handling

Dalam pemindahan bahan mungkin tujuan dapat digunakan dengan titik 
dikecilkan jumlah perpindahan didapat dengan rumus dibawah ini:

petunjuk:
X IJ = Frekuensi material yang dimesin I kedalam mesin J. 



IJ = Jarak pindahan dimesin I kedalam mesin J.

N = Jumlah mesin yang ada.

Pindahan Bahan 

pindahan bahan Yaitu mencapai bahan yang tertib dan teratur tanpa 
mengganggu produksi dengan biaya yang rendah. (Djunaidi, M., 2006: 129).

petunjuk:
OMH = biaya material handling
r = jarak pindahan bahan (m)
f = frekuensi pindahan bahan

Peta Proses Operasi (Operation Process Chart)

ini berbentuk diagram yang menggambar bentuk operasi yang mengalami 
bahan baku dari awal sampai dengan menjadi barang jadi beserta waktu produksi, 
bahan digunakan, dan mesin digunakan.

diopersi Kegiatan dirubah bentuk bahan baku baik secara fisik adapun 
kimia.

diPeriksa Pemeriksaan bila terjadi kecacatan produksi kecacatan   dalam 
bentuk kualitas.

menyimpan  bila bahan jadi disimpan dengan waktu yang ditentukan.

Bergabungan bilaTerjadi operasi bersamaan dengan Inspeksi. dimanfaatkan 
dapat  diperoleh berupa bahan jadi.

Activity Relationship Chart

Pada gambar dibawah ditentukan dekat hubungan departemen-departemen yang 
ada di perusahaan ini. Dibawah ini adalah contoh untuk Activity Relationship 
Chart Dengan keterangan sebagai berikut :



A =  Mutlak Perlu 

E =  Sangat Penting 

I  =   Penting
O =  Kedekatan Biasa
U =  Tidak Perlu 
X =  Tak Diharapkan

BLOCPLAN

Blocplan iyalah software rancangan tata letak  yang ditemukan  Donaghey 
dan Pire pada ilmu teknik industri. membuat dan mengefaluasi tipe-tipe tata letak. 
BLOCPLAN mempunyai kemiripan dengan CRAFT dalam penyusunan 
departemen. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Data Pekerja

Dalam jam pekerja diperusahan CV. Putra Jaya Sentosa semua karyawan 
produksi berkerja pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari jam 06.00 – 
14.00 WIB. Sedangkan untuk Waktu istirahat di beri satu jam, dari jam 12.00 – 
13.00 WIB. Jadi jam pekerja untuk hari Senin – Sabtu adalah 9 jam (540 menit).

Tabel 1. Tenaga Kerja Produksi
NO Nama mesin Jumlah orang Kerja 
1 Mesin molding 2
2 Blow Moulding 8
3 mixer & crusher 1
4 Sablon 5
5 Packing 15
Jumlah 31

Luas Lantai 

Di dalam produksi CV. Putra Jaya Sentosa luas lantai yang ada 
berdasarkan pengamatan di lokasi dapat dilihat di tabel 2 bawah ini:

Tabel 2 Luas Lantai Produksi
N
o Bagunan Panjang(m

)
Lebar(m
) Luas m2

1 Bahan baku 5 4,5 22,5
2 Ruang kantor 5 5 25
3 kamar Mandi 2 2,5 13
4 Ruang pengepakkan 5 4 20
5 Kamar Karyawaan 5 5 25



Maka ukuran yang terdapat pada tabel 2 dapat dijelaskan berbentuk layout 
bagunan diperusahan CV. Putra Jaya Sentosa.
Waktu Produksi

Dalam Waktu yang ditempuh untuk produksi waktu diperlukan dalam proses 
mengerjakan satu karyawan, Dalam waktu yang didapatkan dengan melakukan 
pengamatan dilapangan setiap stasiun kerja dengan mengunakan (stopwatch). Dari ini 
penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh data waktu proses pada tabel 3

Tabel 3 Waktu Proses Masing - masing Produk
Nomer Hasil Produk Waktu Proses (menit/ unit)

1 Botol silver 2
2 Tutup (12,5 gram) 1
3 Pot Kaca 1
4 pot tengah 1
5 Tutup (5 gram) 1
6 Tutup silver 2
7 Tutup Dalam 2
8 Pot(5 Gram) 2

Data Produksi 

Untuk usaha  di CV. Putra Jaya Sentosa  produksi berapa macam bentuk produk yang 
dingikan pembeli. Produk yang selalu banyak yang minta diselesaikan dalam waktu 3 bulan 
penelitian  seperti di bawah ini.

Tabel 4 Produksi diBulan Agustus 2020 - Oktober 2020

No. Data produksi dalam bulan Agustus 2020
Nama Produk Jumlah (unit,kg)

1 Botol silver 32.555
2 Tutup (12,5 gram) 14.800
3 Pot Kaca 28160
4 pot tengah 25300
5 Tutup (5 gram) 35.500
6 Tutup silver 26.750
7 Tutup Dalam 24.570
8 Pot(5 Gram) 35.500
9 Data produksi dalam bulan September 2020
10 Nama Produk Jumlah (unit,kg)
11 Botol silver 43.000
12 Tutup (12,5 gram) 16.000
13 Pot Kaca 38160
14 pot tengah 32300
15 Tutup (5 gram) 46.500



16 Tutup silver 34.750
17 Tutup Dalam 30.570 
18 Pot(5 Gram) 40.500
19 Data produksi dalam bulan Oktober 2020
20 Nama Produk Jumlah (unit,kg)
21 Botol silver 46.000
22 Tutup (12,5 gram) 30.000
23 Pot Kaca 46.000
24 pot tengah 40.3oo
25 Tutup (5 gram) 45.000
26 Tutup silver 40.000
27 Tutup Dalam 35.57o
28 Pot(5 Gram) 39.5oo

Activity Relationship Chart (ARC). 

penting karena sangat diperlukan karena menentukan dekat atau jauh ruangan yang 
sangat penting dan tidak penting.

Perhitungan Peningkatan Produktivitas
Dari produksi pada bulan agustus dari 223.135 kg pada bulan september menjadi 

319.940 kg.
Perhitungan peningkatan produktivitas = 
Agustus-september =  : =

                         = 
                         = 69 % - 100 % = 31%

September-oktober = 1,42
                         = 



                         = 142 % - 100 % = 42 %
di layout yang lama produktivitas sebesar 31 % dan untuk hasil dari produktivitas layout 
baru sebesar 42 %.
Perhitungan Efisiensi

Berdasarkan hasil dari CV. Putra Jaya Sentosa sehingga dibulan agustus- 
september, dapat cari kapasitas produksi efektif yang penggunaan mesin dalam 1 jam, 
sehinga jumlah yang dihasilkan sebesar 20.000 unit. Maka kapasitas produksi efektifnya 
adalah : 
Kapasitas Efektif = Jam Kerja x Minggu Kerja Efektif x Jumlah Output

    = 540 x 28 x 20.000 
    = 302.400 unit/kg.

Setelah diperoleh besar kapasitas efektif mesin, maka efisiensi penggunaan mesin dan 
tingkat kembangan  sebagai berikut:
Efisiensi pada mesin  = 
Bulan agustus   = 0,7378 = 73,78 %
Bulan september  = 1.0580 = 105,8 %
Jadi efisien di bulan agustus ke bulan september ada kenaikan sebesar 73,78 % ke 105,8%
Rata-rata efisiensi mesin  =  = = 0,8979 = 89,79 %
Ini di layout yang lama menunjukan efisiensi yang lama 73,78% sedangkan layout baru 
hasil dari efisien yang layout baru 105,8% jadi untuk rata-rata efisiensi adalah 89,79 %.

Dalam bentuk laba
Dalam bentuk laba ialah untuk mengukur perusahaan yang didapat dalam laba 

kotor perusahaan maka dalam bentuk laba bisa diketahui berapa persen yang di dapatkan 
yang diperoleh adalah :
Laba = x 100%
Bulan Agustus    =  x 100% = 53,50%
Bulan september =  x 100% = 62,13%
Bulan Oktober    = x 100% = 69,06%

Peta Keterkaitan ARC 
Dalam peta keterkaitan ini bisa disimpulkan di bisa membaca untuk kode kode di 

bawa ini.



Sedangkan hubungan antar stasiun kerja dapat inputan dari software Blocplan pada 
gambar di bawah ini.



Jadi penelitian dipilihlah salah satu layout usulan R–score paling tinggi koordinat 
dipilih nomor 13 dengan R-score 0,92. Paling tinggi Pada tabel tata letak usulan  diatas 
pilih merupakan hasil dari usulan tata letak yang mempunyai nilai R-score tertinggi (0 < 
R-score = maka hasil skor tiap alternafif tata letak <1) karena tata letak terbaik, Pada tabel 
tata letak usulan hasil dari program blocplan yang terpilih dengan nilai R-score 0,92 
diDapatkan titik koordinat dari departemen/stasiun kerja.

Tabel 4 Koordinat Layout Penyesuaian (Usulan)

HASIL KESIMPULAN

1. rencana tata letak fasilitas ulang menjadi hal yang penting karena rencana perusahaan 
salah satu faktor dapat  pengaruhi tahan perusahaan, menunjukan hasil analisa data 
bahwa semua produksi dalam satu departemen mengalami peningkatan hasil produksi 
di CV.putra Jaya Sentosa sebesar 31% persen ke 42% persen.



2. Dalam efisiensi tingakat yang dicapai hasil yang diambil dari sistem produksi Cv. Putra 
Jaya Sentosa bahwa perusahaan menerapkan tata letak usulan akan terjadi efisiens, 
Karena perencanan relayout ulang di CV. Putra Jaya Sentosa mengalami kenaikan 
efisiensi dari bulan agustus sebesar 73,78% ke bulan september menjadi sebesar 
105,8%.
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