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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Proses produksi merupakan kegiatan yang mengubah bahan baku menjadi 

barang jadi yang memiliki nilai kepada konsumen. Dalam persaingan ekonomi 

yang semakin ketat perusahaan semakin meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

dalam proses produksi. Hal penting dan berpengaruh dalam meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi sebuah proses produksi adalah tata letak pabrik (layout). 

Penerapan layout yang baik dapat mengurangi pemborosan dalam hal jarak, 

waktu, dan biaya pada sebuah proses produksi. Perencanaan layout yang baik 

sangat dibutuhkan dalam mencapai proses produksi yang efektif dan efisien. 

Tata letak dapat didefinisikan sebagai tata cara pengaturan fasilitas-

fasilitas pabrik guna menunjang kelancaran proses produksi. Pengaturan tersebut 

akan coba memanfaatkan luas area (space) untuk penempatan mesin atau fasilitas 

penunjang produksi lainnya, kelancaran gerakan perpindahan material, 

penyimpanan material (storage) baik yang bersifat temporer maupun permanen, 

personel pekerja dan sebagainya (Wignjosoebroto, 2009) .  

Penerapan layout  yang kurang baik dapat mengurangi tingkat 

produktivitas perusahaan dalam proses produksi. Layout yang tidak baik dapat 

membuat jarak yang jauh dan waktu yang lama. Jarak yang jauh dapat  
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mengurangi tingkat produktivitas karena dalam aktivitas perpindahan bahan baku 

maupun barang jadi memerlukan waktu yang panjang. Kelebihan jarak dan waktu  

yang tidak efektif dan efisien dapat mempengaruhi biaya, karena akan mengurangi 

tingkat produksi dan biaya tenaga kerja akibat perpindahan jarak dan waktu yang 

tinggi. Selain itu, perbaikan layout parbrik akan meningkatkan kelancaran dalam 

proses produksi mulai dari bahan baku hingga barang jadi. Perbaikan penempatan 

bahan baku dan bahan jadi akan membuat karyawan nyaman dan meningkatkan 

kinerja karyawan. Sehingga tingkat produktivitas dari tenaga kerja akan 

meningkat dari layout yang baik.  

 CV. Nywan Garmindo adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

konveksi  dengan berfokus pada pakaian anak-anak. CV. Nywan Garmindo 

memiliki lokasi pabrik di Kawasan Industri Candi Blok H No 2 Jalan Gatot 

Subroto Krapyak Semarang. Berikut adalah produk-produk yang dihasilkan oleh 

CV. Nywan Garmindo. 

 

Gambar 1.1 Produk CV. Nywan Garmindo 
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Proses penciptaan nilai dalam perusahaan Nywan adalah melakukan 

transformasi dari mengubah bahan mentah menjadi produk jadi melalui sentuhan 

kreativitas dan inovasi. Berawal dari barang bahan baku kain dilakukan proses 

produksi seperti dipotong dan dijahit menjadi pakaian yang menambah nilai bagi 

konsumen. Proses produksi yang dilakukan produksi pakaian CV. Nywan 

Garmindo memiliki beberapa tahap. Berikut tahapan produksi pada CV. Nywan 

Garmindo: 

 

Gambar 1.2 Peta Proses Produksi CV. Nywan Garmindo 

Tabel 1. 1  Penjelasan Proses Produksi CV. Nywan Garmindo 

Tahapan Produksi Keterangan 

Desain Dalam tahap proses produksi yang dilakukan pada CV. 

Nywan Garmindo pertama adalah melakukan desain 

pakaian yang akan diproduksi. 

Gudang Setelah pembelian, bahan-bahan akan disimpan di 

gudang bahan baku. 
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Tahapan Produksi Keterangan 

Pola Kemudian pada tahap berikutnya adalah pembuatan pola 

dari desain. 

Potong Setelah melakukan pembuatan pola, pemotongan bahan 

dilakukan sesuai dengan pola produk yang akan 

diproduksi.  

Seri Setelah melakukan pemotongan kain bahan baku, proses 

berikutnya adalah seri yaitu menyusun dan penataan 

bahan untuk menjadikan produk sesuai kebutuhan. 

Jahit Setelah melakukan seri masuk ke proses jahit dilakukan 

penjahitan kain untuk menjadi pakaian.  

Quality control Setelah produk jadi, akan dilakukan quality control untuk 

melihat apakah ada produk yang cacat dan sesuai standar. 

Packing Setelah lolos dari quality control maka akan dilakukan 

packing dalam plastik dan disusun sesuai jenis dan 

ukuran.  

Gudang Setelah di packing maka produk yang sudah jadi akan 

disimpan di gudang sebelum didistribusikan.  

Sumber: Data Primer 2016 

 Berikut adalah gambar ketika melakukan produksi pada CV. Nywan 

Garmindo: 

 

Gambar 1.3 Produksi CV. Nywan Garmindo 
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 Dalam melakukan proses produksi CV. Nywan Garmindo memiliki 

masalah berupa layout pabrik yang kurang efektif dan efisien. Berikut adalah 

beberapa masalah proses produksi pada CV. Nywan Garmindo. Pada 

permasalahan CV. Nywan Garmindo layout pabrik yang belum baik, karena 

belum menerapkan layout pabrik dengan metode layout. Selama ini penentuan  

layout  pabrik hanya berdasarkan keputusan dari pemilik dan pihak keluarga dari 

CV. Nywan Garmindo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

Berikut adalah layout produksi pada CV. Nywan Garmindo: 

 

Gambar 1.4 Layout Produksi CV. Nywan Garmindo (Skala 1:400) 

Keterangan: 

BB : Bahan Baku  P   : Potong BJ  : Barang Jadi 

DS : Desain S   : Seri  QC : Quality control 

PL : Pola JH : Jahit K   : Kantor 

PC : Packing     
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Berikut adalah jarak dan waktu perpindahan material dalam satu hari  

proses produksi CV. Nywan Garmindo Semarang: 

Tabel 1. 2 Jarak dan Waktu Keseluruan Perpindahan Material CV. Nywan 

Garmindo Semarang 

Keterangan 

Perpindahan 

Jarak 

(Meter) 

Waktu 

(Detik) 
Frekuensi 

Total Jarak 

Perpindahan 

(Meter) 

Total Waktu 

Perpindahan 

(Detik) 

Pemindahan 

bahan baku ke 

bagian 

pemotongan 

(BB ke P) 

22,8 36,48 5 114 182,4 

Penyusunan 

dan perapian 

potongan kain 

(P ke S) 

1,5 2,4 10 15 24 

Proses 

penjahitan 

potongan kain 

menjadi 

produk jadi 

(S ke JH) 

36,7 58,72 3 110,1 176,16 

Proses 

pengawasan 

kualitas 

produk jadi 

(JH ke QC) 

37,2 59,52 3 111,6 178,56 

Proses 

pengemasan 

produk jadi 

(QC ke PC) 

16,6 26,56 3 49,8 79,68 

Pemindahan 

produk jadi ke 

gudang 

(PC ke BJ) 

29,5 47,2 1 29,5 47,2 

Total 144,3 230,88 25 430 688 

Sumber: Data Primer, 2016 

 Dari gambar 4, layout produksi masih belum teratur sehingga membuat 

proses produksi tidak urut dan proses pengangkutan dengan jarak yang cukup jauh 
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dan bolak-balik. Pada tata letak CV.Nywan Garmindo dalam proses pengangkutan 

bahan baku berupa kain ke tempat pemotongan memiliki jarak yang cukup jauh 

dengan jarak 22,8 meter. Karyawan harus mengangkut gulungan dalam jumlah 

banyak  mengakibatkan menambahnya waktu pengangkutan dan membuat 

karyawan menjadi cepat lelah. Kemudian proses berikutnya yang memiliki jarak 

cukup jauh adalah pengangkutan bahan yang sudah dipotong yaitu dari tempat 

seri ke tempat penjahitan yang membutuhkan jarak 36,7 meter. Setelah dilakukan 

penjahitan dilakukan quality control yang memiliki tempat yang bersebelahan 

dengan tempat seri , sehingga pengangkutan pakaian yang sudah dijahit terlihat 

bolak-balik ke tempat semula. Dilihat dari gambar layout awal  bahwa alur dan 

tata letak proses produksi CV. Nywan Garmindo memiliki aliran proses produksi 

yang tidak teratur dan bolak-balik. 

Permasalahan kedua adalah layout pabrik yang masih belum efektif dan 

efisien karena layout pabrik masih bergabung atau bercampur dengan pabrik 

keluarga. Jadi dalam satu kawasan pabrik, terdapat tiga perusahaan yang 

menempati, sehingga layout yang ada masih bertabrakan. Akibatnya membuat 

proses produksi semakin rumit dan tidak teratur.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah “Bagaimana perbaikan tata letak pabrik (layout) baru yang 

optimal pada CV. Nywan Garmindo Semarang”. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah “ Mengetahui tata letak pabrik 

(layout) baru yang optimal pada CV. Nywan Garmindo Semarang”.  

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dan untuk mengaplikasikan 

ilmu tata letak pabrik (layout) yang sudah diperoleh selama bangku 

perkuliahan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.  

2. Bagi perusahaan  

Bagi perusahaan penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dalam 

mengambil keputusan berkaitan dengan penerapan tata letak (layout) 

pabrik yang baru. 

3. Bagi Pembaca 

Dapat memberikan ilmu pengetahuan dan masukan  mengenai layout dan 

penerapannya pada perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 


