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BAB IV 

ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN 

 

4.1 Sejarah Perusahaan 

CV. Nywan Garmindo merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang konveksi. CV. Nywan Garmindo berdiri sejak tahun 2015 oleh Bapak 

Benny Suryadi Gunawan yang merupakan anak perusahan dari CV. Surya 

Garmindo yang  berdiri sejak tahun 1983.  CV. Nywan Garmindo memiliki lokasi 

pabrik di Kawasan Industri Candi Blok H No 2 Jalan Gatot Subroto Krapyak 

Semarang. Saat ini CV. Nywan Garmindo memiliki jumlah karyawan sebanyak 

52 orang.  

 Produk yang dihasilkan adalah baju anak balita yang sudah dipasarkan ke 

berbagai daerah di seluruh Indonesia. Salah satu toko atau pasar yang mejual 

produk Nywan di daerah Semarang adalah Ada Swalayan dan Sri Ratu.  

4.2 Proses Produksi 

Proses penciptaan nilai dalam perusahaan Nywan adalah melakukan 

transformasi dari mengubah bahan mentah menjadi produk jadi melalui sentuhan 

kreatifitas 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.
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Gambar 4.1 Peta Proses Produksi CV. Nywan Garmindo 

Tabel 4. 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. 

Pembelian Kemudian setelah medesain, maka akan melakukan 

pembelian bahan yang sesuai dengan kebutuhan dari desain. 

Gudang Setelah pembelian, bahan-bahan akan disimpan di gudang 

bahan baku. 

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 penjahitan 

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. 
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Tahapan Produksi Keterangan 

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  Yang Diolah, 2016 

4.3 Hasil Analisis 

Pada tahap analisis terdapat tiga layout alternatif yang kemudian akan 

dilakukan dengan 3 jenis studi. Yaitu studi gerak, waktu, studi biaya, dan studi 

kualitatif.  

4.3.1 Analisis Layout Awal 

Pada analisis layout awal terdapat gambar layout yang menenujukan luas 

perusahaan, letak area produksi dan perpindahan urutan proses produksi. Dalam 

gambar analisis layout awal garis tipis adalah tembok dari triplek yang mudah 

dibongkar .Garis tebal menunjukan tembok dari beton yang tidak bisa dibongkar. 

Garis merah menunjukan alur perpindahan barang dalam produksi. Berikut adalah 

layout produksi yang digunakan saat ini pada CV. Nywan Garmindo: 
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Gambar 4. 2 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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Setelah mendapat gambaran layout awal, maka akan dilakukan 

perhitungan total jarak dan waktu perpindahan dalam satu hari kerja (8 jam kerja) 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 2 Jarak dan Waktu Keseluruan Perpindahan Material CV. 

Nywan Garmindo Semarang Dalam 1 Hari Kerja 

Keterangan 

Perpindahan 

Jarak 

(Meter) 

Waktu 

(Detik) 
Frekuensi 

Total Jarak 

Perpindahan 

(Meter) 

Total Waktu 

Perpindahan 

(Detik) 

BB ke P 22,8 36,48 5 114 182,4 

P ke S 1,5 2,4 10 15 24 

S ke JH 36,7 58,72 3 110,1 176,16 

JH ke QC 37,2 59,52 3 111,6 178,56 

QC ke PC 16,6 26,56 3 49,8 79,68 

PC ke BJ 29,5 47,2 1 29,5 47,2 

Total 

Perpindahan 
144,3 230,88 25 430 688 

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2016 

 Analsisis dilakukan dengan melakukan observasi jarak dan waktu yang 

dibutuhkan karyawan dalam  menangangkut unit material dalam keadaan normal. 

Berikut adalah estimasi waktu dalam keadaan normal: 

Tabel 4. 3 Estimasi Waktu Dalam Keadaan normal 

Jarak (Meter) Waktu (Detik) 

1 1,6 

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2017 
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 Perhitungan studi biaya dilakukan dengan melihat biaya tenaga kerja 

langsung dalam satu hari kerja. Berikut adalah perhitungan biaya tenaga kerja 

langsung pada CV. Nywan Garmindo dalam satu hari (8 jam kerja): 

Biaya / Detik = Gaji Per Hari (Rp) / Jam Kerja (Detik) 

 = Rp50.000 / (8 jam x 3600 detik) 

 = Rp50.000 / 28.800 

 = Rp1,736 / Detik 

Dari hasil perhitungan studi biaya tersebut, maka dapat diketahui bahwa 

biaya tenaga kerja langsung yang digunakan dalam melakukan perpindahan 

material adalah sebesar Rp1,736 / Detik. Selanjutnya adalah perhitungan studi 

biaya layout awal dalam satu hari kerja (8 jam kerja) sebagai berikut: 

Tabel 4. 4 Perhitungan Studi Biaya Layout Awal Dalam 1 Hari Kerja 

No Keterangan 
Frekuensi 

Perpindahan 

Waktu 

Perpindahan 

(Detik) 

Waktu Total 

Perpindahan 

(Detik) 

Biaya Perhari 

Rp1,376 

(Rupiah) 

1 BB ke P 5 36,48 182,4 250,982 

2 P ke S 10 2,4 24 33,024 

3 S ke JH 3 58,72 176,16 242,396 

4 JH ke QC 3 59,52 178,56 245,699 

5 QC ke PC 3 26,56 79,68 109,64 

6 PC ke BJ 1 47,2 47,2 64,9472 

 Total Perpindahan 25 230,88 688 946,688 

Sumber: Data Primer  Yang Diolah, 2017 

Dari tabel perhitungan studi biaya pada layout awal diketahui bahwa total 

waktu perpindahan 688 detik dan  mengeluarkan biaya sebesar  Rp946,688. 
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Tahap selanjutnya adalah penilaian layout awal menggunakan analisis 

kualitatif. Analisis kualitatif pada layout awal, terdapat banyak masalah pada 

beberapa kriteria layout dan perlu dilakukan perbaikan. Kriteria tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Aliran Material 

Aliran material pada layout awal cukup rumit dan bolak balik seperti 

yang dapat kita lihat pada gambar 4.2 yang ditunjukkan  dengan garis 

panah merah. Proses terlihat rumit dan bolak balik dalam perpindahan 

aliran meterial yaitu setelah penjahitan menuju packing dan tahap 

selanjutnya penyimpanan barang jadi . Sehingga mengakibatkan  

meningkatnya jarak, waktu dan biaya yang dikeluarkan dalam aliran 

material. Selain itu, pada gambar 4.2 area layout gudang bahan baku dan 

barang jadi yang terlalu jauh dengan pintu masuk perusahaan. Membuat 

perpindahan pengangkutan pada saat menyimpan bahan baku maupun 

melakukan pendistribusian produk jadi menjadi terganggu. Karena 

karyawan mengangkat bahan baku maupun  produk jadi terlalu jauh keluar 

perusahaan. 

2. Produk 

Dalam penerapan layout awal produk yang dihasilkan berupa pakaian 

jadi yang memiliki kualitas yang baik sampai ke konsumen.  Hal ini 

dikarenakan penempatan gudang barang jadi dengan suhu dan udara yang 
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tidak merusak produk. Selain itu, penyimpanan produk digudang aman 

dari hama seperti tikus dan serangga.  

3. Peralatan dan Mesin 

Pada perusahaan CV. Nywan Garmindo terdiri dari mesin jahit dan 

mesin pemotong kain. Karakteristik dari mesin dan peralatan yang 

digunakan adalah fleksibel atau dapat dipindahkan tampa menganggu 

kinerja mesin. 

4. Minimum Movement 

Gerakan atau perpindahan pada layout awal ini memiliki gerakan yang 

tidak optimal. Pada gambar  4.2 yang ditunjukkan  dengan garis panah 

merah. Proses yang terlihat rumit dan bolak balik tersebut dalam 

perpindahan aliran meterial setelah penjahitan menuju packing dan tahap 

selanjutnya penyimpanan barang jadi . Proses yang rumit dan bolak balik 

tersebut  mengakibatkan  meningkatnya jarak, waktu dan biaya yang 

dikeluarkan dalam aliran material. 

5. Sequence 

Pada layout awal ini urutan dalam proses produksi tidak 

mempengaruhi produk yang dihasilkan. Proses yang dilakukan mulai dari 

desain, pembelian hingga penyimpanan barang jadi ke gudang berjalan 

baik dan utuh.  
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6. Maintenance dan replacement 

Pada layout awal yang digunakan saat ini, mengalami kesulitan saat 

melakukan perawatan dan perbaikan mesin. Hal ini dikarenakan letak luas 

area pada mesin jahit terlalu berdekatan sehingga tidak memiliki ruang 

untuk melakukan perawatan dan perbaikan.  

7. Employee Area 

Pada layout awal, lokasi atau tempat kerja kurang nyaman bagi 

karyawan. Hal ini dikarenakan layout awal terutama pada penempatan 

mesin jahit yang terlalu berdempetan karena belum dilakukan perhitungan 

luas area. Dalam perhitungan luas area dibutuhkan minimal luas area 

proses penjahitan yang sesuai  sehigga membuat karyawan nyaman. Pada 

layout awal karyawan merasa tidak nyaman karena terlalu sempit dan 

kurang leluasa dalam melakukan aktivitas produksi.  

8. Service Area 

Penempatan lokasi yang memiliki kedekatan dengan service area pada 

layout awal belum terlalu diperhatikan. Diperlukan area tambahan pada 

setiap area produksi agar karyawan dapat duduk dan beristirahat ketika lelah 

melakukan pekerjaan. Pada layout awal, karyawan harus berjalan jauh untuk 

pergi ke toilet terutama karyawan pada proses produksi desain, seri, potong 

dan  quality control. 

 

 



45 
 

 
 

9. Plant Climate 

Pengaturan udara, suhu, cahaya dan ruangan yang sesuai agar 

memberikan kenyamanan dan kesehatan pada karyawan. Area layout awal 

yang terlalu berdekatan terutama  pada area penjahitan berpengaruh dalam 

udara dan suhu. Pada layout awal area produksi yang terlalu berdekatan 

dapat membuat karyawan mejadi kepanasan atau berkeringat sehingga tidak 

berkonsentrasi dalam melakukan pekerjaan.  

4.3.2 Luas Area Yang Dibutuhkan 

Dalam layout awal saat ini, belum dilakukan perhitungan secara baik 

untuk melakukan proses produksi mulai dari luas untuk tempat mesin, ruang gerak 

untuk karyawan, dan tempat penyimpanan material saat melakukan produksi.  

Sehingga perlu dilakukan perhitungan luas area produksi yang dibutuhkan agar 

penempatan mesin yang akan digunakan sesuai dengan ukuran mesin dan 

kenyamanan karyawan. Tujuan dari perhitungan luas area yang dibutuhkan akan  

menetukan luas lantai minimal tiap area proses produksi dalam membuat layout 

alternatif. Berikut adalah perhitungan luas area yang dibutuhkan: 
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Tabel 4. 5 Lembar Luas Area yang Dibutuhkan 

Aktivitas 

Mesin atau 

Peralatan 

Luas Area yang Dibutuhkan (Meter
2
) Subtotal x 

Kelonggaran 

150% 

Jmlah 

Mesin 

Total Luas Area 

Operasi (M2) Mesin Peralatan Operator Bahan Subtotal 

Kantor 

Meja 

Kursi 

0 

0 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

1 

6 

1.5 

2 

3 

12 

4.5 

16.5 

 

 

Pada area kantor tidak ada diperlukan mesin yang digunakan. Pada area ini dibutuhkan 2 buah meja dan 3 kursi 

yang digunakan. Luas dari masing-masing meja adalah 3m2 dan luas dari kursi adalah 1m2.   

Desain 

Meja 

Kursi 

0 

0 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

5 

1 

7.5 

1.5 

2 

6 

15 

9 
24 

Dalam area proses desain, dibutuhkan meja dan kursi untuk melakukan pengerjaan desain dan melakukan rapat 

dalam menentukan gagasan dan hasil dari desain. Dibutuhkan 2 buah meja dan 6 kursi dengan luas dari meja 

adalah 4m2  dan kursi 12.  

Gudang 

Bahan 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

50 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
50 

Pada area gudang digunakan untuk menyimpan bahan kain gulungan dengan luas 50m2. Hal ini dinilai karena 

gudang yang digunakan saat ini terlalu sempit, sehingga bahan baku diletakkan menumpuk di luar gudang. 

Gudang yang besar dapat menampung lebih banyak bahan baku agar tidak terlalu cepat melakukan pembelian. 

Penentuan luas area gudang  tidak memerlukan mesin atau peralatan.  

Pola 

Meja 

Kursi 

0 

0 

6 

1 

1 

0 

0 

0 

7 

1 

10.5 

1,5 

1 

2 

10,5 

3 
13,5 

Pada area pola diperlukan sebuah meja seluas 6m2 dalam membuat pola dan area gerak operator 1m2. Selain itu 

dibutuhkan 2 buah kursi untuk karyawan saat melakukan pola seluas 1m2. 

Potong M. Potong 3 0 2 8 13 19.5 1 19.5 19.5 

Pada area potong terdapat alat untuk melakukan pemotongan kain sesuai dengan pola yang sudah ditentukan. Alat 

tersebut membutuhkan luas area sebesar 3m2 dan area operator sebesar 2m2 . Selain itu, diperlukan bahan seluas 

8m2 untuk menempatkan bahan sebelum dan sesudah pemotongan. 

Seri Meja 0 2 2 8 12 18 1 18 18 

Pada area seri diperlukan satu buah meja seluas 2m2 dan ruang operator seluas 2m2. Selain itu, dibutuhkan area 

penyimpanan bahan seluas 8m2. 
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Aktivitas 

Mesin atau 

Peralatan 

Luas Area yang Dibutuhkan (Meter
2
) Subtotal x 

Kelonggaran 

150% 

Jmlah 

Mesin 

Total Luas Area 

Operasi (M2) Mesin Peralatan Operator Bahan Subtotal 

Jahit 

M.Jahit 

M. Obras 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0.5 

1 

2.5 

3 

3.75 

4.5 

40 

5 

150 

22.5 

172,

5 

Pada area penjahitan pakaian dibutuhkan mesin jahit sebanyak buah dan mesin obras sebanyak 5 buah. Luas yang 

diperlukan untuk satu mesin jahit adalah 1m2 , operator seluas 1m2, dan bahan seluas 1m2.  

Quality 

control 

Meja 0 4 4 5 9 13.5 1 13.5 13.5 

Dalam area proses quality control diperlukan sebuah meja seluas 4 m2. Dibutuhkan juga ruang operator seluas 

4m2 dan bahan seluas 5m2. 

Packing Meja 0 4 4 5 9 13.5 1 13.5 13.5 

Dalam melakukan packing pada area ini diperlukan sebuah meja seluas 4 m2. Dibutuhkan juga operator seluas 

4m2 dan bahan seluas 5m2. 

Gudang 0 0 0 0 70 70 0 0 70 70 

Dalam area gudang barang jadi diperlukan luas sebesar 70m2 digunakan untuk menampung semua produk pakaian 

yang siap didistribusikan kepada pelanggan. Pemberian luas area 70m2 pada area gudang barang jadi adalah untuk 

menampung produk jadi yang siap didistribusikan sesuai dengan kapasitas jumlah produksi.  

Sumber: Data Primer  Yang Diolah, 2017 
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4.3.3 Analisis Layout Alternatif 1 

Pada Layout alternatif 1 terdapat perubahan terhadap layout awal. 

Perubahan tersebut terlihat pada ruangan kantor yang berada di depan dekat 

dengan pintu masuk. Sehingga memudahkan ketika ada tamu atau rekan bisnis 

untuk bertemu. Pada ruang kantor luas area pada layout alternatif 1 adalah 23m
2
 

dengan luas minimal pada lembar area yang dibutuhkan 16,5m
2
. Ruang desain 

pada layout alternatif 1 adalah seluas 32m
2
  dengan luas minimal yang dibutuhkan 

24m
2
. Ruang pola bersebelahan dengan ruang desain dengan luas pada layout 

alternatif 1 adalah 20m
2
 dengan luas minimal sebesar 13,5m

2
. Letak gudang 

bahan baku yang berdekatan langsung dengan proses potong sehingga jarak dan 

waktu yang dibutuhkan singkat. Luas gudang bahan baku adalah 59m
2
 dan luas 

minimal pada area yang dibutuhkan adalah sebesar 50m
2
.  

Letak proses produksi potong berdekatan dengan gudang bahan baku agar 

menghemat jarak dan waktu angkut bahan. Luas area pada proses potong adalah 

sebesar 26,4m
2
 dengan luas minimal pada area potong adalah 19,5m

2
. Area untuk 

proses seri berada dibagian kanan perusahaan dengan luas area sebesar 30m
2
 

dengan luas minimal adalah 18m
2
. Pada area proses jahit luas area pada layout 

alternatif 1 adalah sebesar 184m
2
 dengan luas minimal pada area yang dibutuhkan  

adalah 172,5m
2
. Pada letak area quality control berdekatan dengan area penjahitan 

dengan luas pada layout alternatif 1 adalah sebesar 21,6m
2
 dengan luas area 

minimal adalah sebesar 13,5m
2
. Tahap packing bersebelahan dengan gudang 

barang jadi yang memiliki luas area sebesar 28m
2 

dengan luas area minimal 

sebesar 13,5m
2
. 
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Gudang barang jadi berada di bagian belakang perusahaan dan berdekatan 

dengan jalan dalam perusahaan yang bertujuan untuk memudahkan dalam 

melakukan pendistribusian produk jadi. Pada gudang barang jadi luas area pada 

layout alternatif 1 sebesar 76m
2
 dan pada area minimal sebesar 70m

2
. Berikut 

adalah gambar layout alternatif 1 pada CV. Nywan Garmindo Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 
 

Berikut adalah gambat layout alternatif 1 pada CV. Nywan Garmindo Semarang: 

 

Gambar 4. 3 Layout Produksi Alternatif 1 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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Setelah mendapat gambar layout alternatif 1  maka akan dilakukan 

perhitungan total jarak dan waktu perpindahan dalam satu hari kerja (8 jam kerja) 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 6 Perhitungan Studi Gerak dan Waktu Layout Alternatif 1 Dalam 1 

Hari Kerja 

No Keterangan 

Frekuensi 

Perpindahan 

Barang Per 

Hari 

Jarak 

Perpindahan 

Barang 

(Meter) 

Waktu 

Perpindahan 

Barang 

(Detik) 

Jarak Total 

Perpindahan 

(Meter) 

Waktu 

Total 

Perpindahan 

(Detik) 

1 BB ke P 5 2,91 4,656 14,55 23,28 

2 P ke S 10 22,9 36,64 229 366,4 

3 S ke JH 3 3,5 5,6 10,5 16,8 

4 JH ke QC 3 4,12 6,592 12,36 19,776 

5 QC ke PC 3 3,23 5,168 9,69 15,504 

6 PC ke BJ 1 2,97 4,752 2,97 4,752 

 
Total 

Perpindahan 
25 39,63 63,408 279,07 446,512 

Sumber: Data Primer  Yang Diolah, 2017 

Dari tabel layout alternatif 1 dapat diketahui total jarak perpindahan 

barang adalah sebesar 279,07 meter dan total waktu perpindahan adalah 446,512 

detik. Selanjutnya adalah perhitungan jarak dan waktu yang dihemat sebagai 

berikut: 

1. J     = ( t – t1 )    

Jarak angkut yang dihemat  = (430 – 279,07) 

     = 150,93 

2. J (%)     = ( t – t1 ) x 100% t  

 Jarak angkut yang dihemat dalam % = (430 – 279,07) x 100% / 430 

      = 35,1% 
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3. W     = (s – s1)   

Waktu angkut yang dihemat  = (688 – 446,512) 

     = 241,48 

4. W (%)     = (s – s1) x 100% s 

Waktu angkut yang dihemat dalam %= (688 – 446,512) x 100 / 688 

     = 35,1% 

Tahap selanjutnya adalah perhitungan studi biaya per hari yang 

dikeluarkan untuk  upah karyawan karena melakukan perpindahan material 

dengan biaya perpindahan Rp1,376.  

Tabel 4. 7 Perhitungan Studi Biaya Layout Alternatif 1 Dalam 1 Hari Kerja 

No Keterangan 
Frekuensi 

Perpindahan 

Waktu 

Perpindahan 

(Detik) 

Waktu Total 

Perpindahan 

(Detik) 

Biaya Perhari 

Rp1,376 

(Rupiah) 

1 BB ke P 5 4,656 23,28 32,0333 

2 P ke S 10 36,64 366,4 504,166 

3 S ke JH 3 5,6 16,8 23,1168 

4 JH ke QC 3 6,592 19,776 27,2118 

5 QC ke PC 3 5,168 15,504 21,3335 

6 PC ke BJ 1 4,752 4,752 6,53875 

 Total Perpindahan 25 63,408 446,512 614,401 

Sumber: Data Primer  Yang Diolah, 2017 

Dari tabel perhitungan studi biaya pada layout alternatif 1 diketahui bahwa 

total waktu perpindahan 446,512 detik mengeluarkan biaya sebesar  Rp614,401. 

Penghematan waktu perpindahan dari layout awal sebesar 241,48 detik jika waktu 

tersebut digunakan oleh karyawan untuk melakukan produksi akan menghasilkan 

3 produk pakaian, dalam satu bulan 78 produk pakaian.  
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Tahap selanjutnya adalah penilaian layout alternatif 1 menggunakan 

analisis kualitatif. Pada analisis kualitatif layout alternatif 1 dilakukan analisis 

kualitatif dengan beberapa kriteria sebagai berikut: 

1. Aliran Material 

Layout alternatif 1  pada gambar 4.3 kita dapat melihat arah panah 

merah aliran material sudah teratur dan rapi,  sehingga tidak bolak-balik 

dalam melakukan produksi. Penempatan gudang bahan baku berada 

didekat pintu perusahaan sehingga memudahkan ketika melakukan 

pembelian dan pengangkutan bahan baku. Akan tetapi jarak penyimpanan 

barang jadi berada di bagian belakang perusahaan dan  dinilai jauh dari  

pintu perusahaan, sehingga saat pendistribusian barang jadi memerlukan 

jarak dan waktu yang besar saat mengangkut. 

2. Produk 

Dalam penerapan layout alternatif 1 produk yang dihasilkan berupa 

pakaian jadi yang memiliki kualitas yang baik sampai ke pelanggan. 

Ruang tata letak yang baik seperti pada proses penjahitan yang memiliki 

area optimal dapat membuat karyawan bekerja dengan konsentrasi 

sehingga mengurangi produk cacat.  Selain itu, produk yang berkualitas 

dan tidak rusak dikarenakan pada layout alternatif 1 memiliki penempatan 

gudang barang jadi dengan suhu dan udara yang baik tidak terkena sinar 

matahari secara langsung. Selain itu, penempatan gudang barang jadi 

penyimpanan produk aman dari hama seperti tikus dan serangga.  
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3. Peralatan dan Mesin 

Pada perusahaan CV. Nywan Garmindo teridiri dari mesin jahit dan 

mesin pemotong kain. Karakteristik dari mesin dan peralatan yang 

digunakan adalah fleksibel atau dapat dipindahkan tampa menganggu 

kinerja mesin. 

4. Minimum Movement 

Gerakan atau perpindahan pada layout alternatif sudah memiliki urutan 

yang baik dan tidak rumit pada gambar 4.3 yang ditunjukan dengan garis 

panah merah. Proses gerakan dan perpindahan yang tidak rumit dapat 

membuat jarak, waktu, dan biaya yang lebih rendah dari layout awal.  

5. Sequence 

Pada layout alternatif ini urutan dalam proses produksi tidak 

mempengaruhi produk yang dihasilkan. Proses yang dilakukan mulai dari 

desain, pembelian hingga penyimpanan barang jadi ke gudang berjalan 

baik dan utuh tanpa ada yang terlewatkan.  

6. Maintenance dan replacement 

Perawatan dan perbaikan mesin dapat dilakukan dengan baik tampa 

menggangu peralatan dan mesin yang lain. Pada layout alternatif 1, mesin 

jahit memiliki area kelonggaran untuk melakukan perawatan dan 

perbaikan mesin.  
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7. Employee Area 

Pada layout alternatif 1, lokasi atau tempat kerja sudah nyaman bagi 

karyawan. Hal ini dikarenakan layout alternatif 1 sudah memiliki 

penempatan luas area yang dibutuhkan sudah sesuai. Pada area penjahitan 

letak mesin jahit yang optimal dan tidak terlalu berdekatan. Sehigga 

membuat karyawan merasa nyaman saat bekerja karena tidak terlalu 

sempit. 

8. Service Area 

Penempatan lokasi yang memiliki kedekatan dengan service area pada 

layout alternatif 1 sudah baik. Terdapat area tambahan pada setiap area 

produksi agar karyawan dapat duduk dan beristirahat ketika lelah 

melakukan pekerjaan. Penempatan toilet masih terlalu jauh dengan 

sebagian besar karyawan produksi,  sehingga menyulitkan karyawan 

dalam melakukan kebutuhan. 

9. Plant Climate 

Pengaturan udara, suhu, cahaya dan ruangan pada layout alternatif 1 

sudah sesuai dan dapat memberikan kenyamanan dan kesehatan pada 

karyawan. Area layout alternatif 1  pada area penjahitan sudah memiliki 

ruang yang optimal bagi karyawan.  Jarak yang leluasa membuat suhu dan 

udara menjadi tidak panas dan karyawan dapat berkonsentrasi dalam 

melakukan pekerjaan.  
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4.3.4 Analisis Layout Alternatif 2 

Pada layout alternatif 2 ruang kantor, desain, dan pola memiliki letak yang 

sama dengan layout alternatif 1. Ruang kantor yang berada di depan dekat dengan 

pintu masuk memudahkan ketika ada tamu atau rekan bisnis untuk bertemu. Pada 

ruang kantor luas area pada layout alternatif 2 adalah 23m
2
 dengan luas minimal 

pada lembar area yang dibutuhkan 16,5m
2
. Ruang desain pada layout alternatif 2 

adalah seluas 32m
2
  dengan luas minimal yang dibutuhkan 24m

2
  Ruang pola 

bersebelahan dengan ruang desain dengan luas pada layout alternatif 2 adalah 

20m
2
 dengan luas minimal sebesar 13,5m

2
.  

Letak gudang bahan baku berada berdekatan dengan proses potong 

sehingga membuat jarak dan waktu menjadi singkat. Luas gudang bahan baku 

pada layout alternatif 2 adalah sebesar 60m
2
 dengan luas area minimal sebesar 

50m
2
. Pada area selanjutnya adalah proses potong yang memiliki luas area sebesar 

20 m
2 

 dengan luas minimal adalah sebesar 19,5m
2
. Luas area seri pada layout 

alternatif 2 adalah sebesar 19,5m
2
 dengan luas minimal adalah  18 m

2
. Letak area 

penjahitan berdekatan dengan proses berikutnya yaitu area quality control. Pada 

area penjahitan memiliki luas area sebesar 187,2 m
2
 dengan luas area minimal 

sebesar 172,5 m
2
. Area quality control pada layout alternatif 2 memiliki luas area 

sebesar 26,7 m
2
 dengan luas area minimal sebesar 13,5 m

2
. Pada area packing 

berdekatan dengan tahap sebelumnya  quality control  dengan luas area sebesar 

26,7 m
2 

dengan luas area minimal 13,5 m
2
.  

Letak gudang barang jadi berada di dekat pintu masuk perusahaan 

sehingga dalam melakukan pendistribusian barang jadi memiliki jarak dan waktu 
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yang singkat. Luas gudang barang jadi pada alternatif 2 adalah seluas 79,2 m
2
 

dengan luas minimal yang dibutuhkan adalah 70 m
2
. Dari uraian diatas, berikut 

adalah gambaran  layout alternatif 2 pada CV. Nywan Garmindo Semarang: 
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Berikut adalah layout alternatif 2 pada CV. Nywan Garmindo Semarang: 

 

Gambar 4. 4 Layout Produksi Alternatif 2 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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Setelah melihat gambar layout alternatif 2 maka akan dilakukan 

perhitungan total jarak dan waktu perpindahan dalam satu hari kerja (8 jam kerja) 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 8 Perhitungan Studi Gerak dan Waktu Layout Alternatif 2 Dalam 1 

Hari Kerja 

No Keterangan 

Frekuensi 

Perpindahan 

Barang Per 

Hari 

Jarak 

Perpindahan 

Barang 

(Meter) 

Waktu 

Perpindahan 

Barang 

(Detik) 

Jarak Total 

Perpindahan 

(Meter) 

Waktu 

Total 

Perpindahan 

1 BB ke P 5 2,2 3,52 11 17,6 

2 P ke S 10 3,3 5,28 33 52,8 

3 P ke JH 3 2,14 3,424 6,42 10,272 

4 JH ke QC 3 2,2 3,52 6,6 10,56 

5 QC ke PC 3 2,2 3,52 6,6 10,56 

6 PC ke BJ 1 38,9 62,24 38,9 62,24 

 
Total 

Perpindahan 
 50,94 81,504 102,52 164,032 

Sumber: Data Primer  Yang Diolah, 2017 

Dari tabel layout alternatif 2 dapat diketahui total jarak perpindahan 

barang adalah sebesar 102,52 meter dan total waktu perpindahan adalah 164,032 

detik. Selanjutnya adalah perhitungan jarak dan waktu yang dihemat sebagai 

berikut: 

1. J     = ( t – t1 )    

Jarak angkut yang dihemat  = (430 – 102,52) 

     =  327,48 

2. J (%)     = ( t – t1 ) x 100% t  

 Jarak angkut yang dihemat dalam % = (430-102,52) x 100% / 430 

      = 76,1 % 
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3. W     = (s – s1)   

Waktu angkut yang dihemat  = (688 – 164,032) 

     = 523,96 

4. W (%)     = (s – s1) x 100% s 

Waktu angkut yang dihemat dalam %= (688 – 164,032) x 100 / 688 

     = 76,15% 

Tahap selanjutnya adalah perhitungan studi biaya per hari yang 

dikeluarkan untuk  upah karyawan karena melakukan perpindahan meterial.  

Tabel 4. 9 Perhitungan Studi Biaya Layout Alternatif 2 Dalam 1 Hari Kerja 

No Keterangan 
Frekuensi 

Perpindahan 

Waktu 

Perpindahan 

(Detik) 

Waktu Total 

Perpindahan 

(Detik) 

Biaya Perhari 

Rp1,376 

(Rupiah) 

1 BB ke P 5 3,52 17,6 24,2176 
2 P ke S 10 5,28 52,8 72,6528 
3 S ke JH 3 3,424 10,272 14,1343 
4 JH ke QC 3 3,52 10,56 14,5306 
5 QC ke PC 3 3,52 10,56 14,5306 
6 PC ke BJ 1 62,24 62,24 85,6422 
 Total Perpindahan 25 81,504 164,032 225,708 

Sumber: Data Primer  Yang Diolah, 2017 

Dari tabel perhitungan studi biaya pada layout alternatif 3 diketahui bahwa 

total waktu perpindahan 164,032 detik mengeluarkan biaya sebesar  Rp225,708. 

Penghematan waktu perpindahan dari layout awal sebesar 523,96 detik jika 

digunakan waktu tersebut oleh karyawan untuk melakukan produksi akan 

menghasilkan 7 produk pakaian, dalam satu bulan menghasilkan 182 produk. 
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Tahap selanjutnya adalah analasis kualitatif pada layout alternatif 2. 

Analisis kualitatif pada layout alternatif 2 dilakukan dengan beberapa kriteria 

sebagai berikut: 

1. Aliran Material 

Aliran material layout alternatif 2 pada gambar 4.4 memiliki arah 

panah merah merupakan aliran material yang sudah teratur, urut  dan rapi. 

Sehingga dapat mengurangi jarak dan waktu perpindahan material saat 

melakukan produksi. Penempatan gudang barang jadi memiliki kedekatan 

dengan pintu masuk perusahaan, sehingga dapat mempermudah dalam 

mendistirbusikan barang jadi dengan jarak dan waktu yang cukup dekat.   

2. Produk 

Produk yang dihasilkan menggunakan layout alternatif 2 sama dengan 

produk yang dihasilkan menggunakan layout alternatif 1. Proses yang 

dilakukan utuh sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan.  Produk 

yang dihasilkan akan baik dan berkualitas dikarenakan ruang tata letak 

pada proses penjahitan yang memiliki area optimal, sehingga dapat 

membuat karyawan bekerja dengan konsentrasi dan mengurangi produk 

cacat.  Selain itu, produk yang berkualitas dan tidak rusak dikarenakan 

pada layout alternatif 2 memiliki penempatan gudang barang jadi dengan 

suhu dan udara yang baik tidak terkena sinar matahari secara langsung. 

Penempatan gudang barang jadi penyimpanan produk aman dari hama 

seperti tikus dan serangga.  
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3. Peralatan dan Mesin 

Pada perusahaan CV. Nywan Garmindo teridiri dari mesin jahit dan 

mesin pemotong kain. Karakteristik dari mesin dan peralatan yang 

digunakan adalah fleksibel atau dapat dipindahkan tanpa menganggu 

kinerja mesin. 

4. Minimum Movement 

Gerakan atau perpindahan pada layout alternatif sudah memiliki urutan 

yang baik dan tidak rumit terlihat pada gambar 4.4 yang ditunjukan 

dengan garis panah merah. Proses gerakan dan perpindahan yang tidak 

rumit dapat membuat jarak, waktu, dan biaya yang lebih rendah dari 

layout awal.  

5. Sequence 

Pada layout alternatif 2 ini urutan dalam proses produksi tidak 

mempengaruhi produk yang dihasilkan. Proses yang dilakukan mulai dari 

desain, pembelian hingga penyimpanan barang jadi ke gudang berjalan 

baik dan utuh tampa ada proses yang terlewatkan.  

6. Maintenance dan replacement 

Perawatan dan perbaikan mesin dapat dilakukan dengan baik tanpa 

menggangu peralatan dan mesin yang lain. Pada layout alternatif 2, mesin 

jahit memiliki area kelonggaran untuk melakukan perawatan dan 

perbaikan mesin.  
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7. Employee Area 

Employee area pada layout alternatif  2 sama dengan layout alternatif 

1 yaitu  lokasi atau tempat kerja sudah nyaman bagi karyawan. Hal ini 

dikarenakan layout alternatif 2 sudah memiliki penempatan mesin jahit 

yang optimal sesuai dengan luas area yang dibutuhkan. Sehingga membuat 

karyawan merasa nyaman karena tidak terlalu sempit. 

8. Service Area 

Dalam layout alternatif 2 service area sudah baik. Dalam setiap area 

produksi terdapat area lebih untuk karyawan melakukan istirahat sejenak 

ketika lelah melakukan pekerjaan. Penempatan toilet berdekatan dengan 

sebagian besar karyawan produksi, sehingga memudahkan karyawan 

dalam melakukan kebutuhan. 

9. Plant Climate 

Layout alternatif 2 memiliki plant climate yang di nilai baik. Pada 

layout alternatif 2 udara, suhu, cahaya dan ruangan sudah sesuai dan dapat 

memberikan kenyamanan dan kesehatan pada karyawan. Area pada proses 

produksi sudah memiliki ruang yang optimal bagi karyawan.  Ruang yang 

tidak sempit membuat suhu dan udara menjadi tidak panas dan karyawan 

dapat berkonsentrasi dalam melakukan pekerjaan.  
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4.3.5 Analisis Layout Alternatif 3 

Pada layout alternatif 3 ruang kantor, desain, dan pola memiliki letak yang 

sama dengan layout alternatif 2. Ruang kantor yang berada di depan dekat dengan 

pintu masuk memudahkan ketika ada tamu atau rekan bisnis untuk bertemu. Pada 

ruang kantor luas area pada layout alternatif 2 adalah 23m
2
 dengan luas minimal 

pada lembar area yang dibutuhkan 16,5m
2
. Ruang desain pada layout alternatif 2 

adalah seluas 32m
2
  dengan luas minimal yang dibutuhkan 24m

2
  Ruang pola 

bersebelahan dengan ruang desain dengan luas pada layout alternatif 2 adalah 

20m
2
 dengan luas minimal sebesar 13,5m

2
.  

Letak gudang bahan baku berada dibagian belakang perusahaan dengan 

luas area sebesar 59 m
2
 dengan luas minimal adalah sebesar 50 m

2
. Letak area 

proses potong memiliki kedekatan dengan letak bahan baku dengan luas area 

potong sebesar 25 m
2
 dengan luas minimal sebesar 19,5 m

2
. Tahap seri memiliki 

luas area sebesar 39 m
2
 dengan luas minimal adalah sebesar 18 m

2
. Pada proses 

penjahitan memiliki luas area sebesar 184 m
2
 dengan luas minimal 172,5 m

2
. Area 

quality control  berdekatan dengan area penjahitan dan packing dengan luas area 

sebesar 15 m
2
 dengan luas minimal 13,5 m

2
. Area packing pada layout alternatif 3 

memiliki luas sebesar 15 m
2
 dengan luas area minimal adalah 13,5 m

2
. 

Letak gudang barang jadi berdekatan dengan pintu masuk perusahaan 

sehingga saat melakukan pendistribusian produk jadi memiliki jarak dan waktu 

yang singkat. Luas area gudang barang jadi pada layout alternatif 3 sebesar 79,2 

m
2 

dengan luas area minimal sebesar 70 m
2
. Berikut adalah gambar layout 

alternatif 3 pada CV. Nywan Garmindo Semarang. 
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Berikut adalah gambar layout alternatif 3 pada CV. Nywan Garmindo Semarang: 

 

Gambar 4. 5 Layout Produksi Alternatif 3 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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Setelah melihat gambar layout alternatif 3 maka akan dilakukan 

perhitungan total jarak dan waktu perpindahan dalam satu hari kerja (8 jam kerja) 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 10  Perhitungan Studi Gerak dan Waktu Layout Alternatif 3 Dalam 

1 Hari Kerja 

No Keterangan 

Frekuensi 

Perpindahan 

Barang Per 

Hari 

Jarak 

Perpindahan 

Barang 

(Meter) 

Waktu 

Perpindahan 

Barang 

(Detik) 

Jarak Total 

Perpindahan 

(Meter) 

Waktu 

Total 

Perpindahan 

(Detik) 

1 BB ke P 5 4,15 6,64 20,75 33,2 

2 P ke S 10 4,35 6,96 43,5 69,6 

3 P ke JH 3 4,56 7,296 13,68 21,888 

4 JH ke QC 3 3,46 5,536 10,38 16,608 

5 QC ke PC 3 3,3 5,28 9,9 15,84 

6 PC ke BJ 1 22,8 36,48 22,8 36,48 

 
Total 

Perpindahan 
25 42,62 68,192 121,01 193,616 

Sumber: Data Primer  Yang Diolah, 2017 

Dari tabel layout alternatif 3 dapat diketahui total jarak perpindahan 

barang adalah sebesar 121,01  meter dan total waktu perpindahan adalah 193,616 

detik.  Selanjutnya adalah perhitungan jarak dan waktu yang dihemat sebagai 

berikut: 

1. J     = ( t – t1 )    

Jarak angkut yang dihemat  = (430 – 121,01) 

     =  308,99 

2. J (%)     = ( t – t1 ) x 100% t  

 Jarak angkut yang dihemat dalam % = (430-121,01) x 100% / 430 

      = 71,85%  



67 
 

 
 

3. W     = (s – s1)   

Waktu angkut yang dihemat  = (688 – 193,616) 

     = 494,384 

4. W (%)     = (s – s1) x 100% s 

Waktu angkut yang dihemat dalam %= (688 – 193,616) x 100 / 688 

     = 71,85% 

Tahap selanjutnya adalah perhitungan studi biaya per hari yang 

dikeluarkan untuk  upah karyawan karena melakukan perpindahan meterial.  

Tabel 4. 11 Perhitungan Studi Biaya Layout Alternatif 3  Dalam 1 Hari Kerja 

No Keterangan 
Frekuensi 

Perpindahan 

Waktu 

Perpindahan 

(Detik) 

Waktu Total 

Perpindahan 

(Detik) 

Biaya Perhari 

Rp1,376 

(Rupiah) 

1 BB ke P 5 6,64 33,2 45,6832 

2 P ke S 10 6,96 69,6 95,7696 

3 S ke JH 3 7,296 21,888 30,1179 

4 JH ke QC 3 5,536 16,608 22,8526 

5 QC ke PC 3 5,28 15,84 21,7958 

6 PC ke BJ 1 36,48 36,48 50,1965 

 Total Perpindahan 25 68,192 193,616 266,416 

Sumber: Data Primer  Yang Diolah, 2017 

Dari tabel perhitungan studi biaya pada layout alternatif 3 diketahui bahwa 

total waktu perpindahan 193,616 detik mengeluarkan biaya sebesar  Rp266,416. 

Penghematan waktu perpindahan dari layout awal sebesar 486,384 detik jika 

waktu tersebut digunakan oleh karyawan untuk melakukan produksi akan 

menghasilkan 7 produk pakaian, dalam satu bulan  182 produk.   
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Tahap selanjutnya adalah analasis kualitatif pada layout alternatif 3. 

Analisis kualitatif Layout Alternatif 3, dilakukan analisis kualitatif dengan 

beberapa kriteria sebagai berikut: 

1. Aliran Material 

Pada layout alternatif 3 dapat gilihat pada gambar 4.5 dengan arah 

panah merah bahwa aliran material sudah teratur, rapi  dan tidak bolak-

balik dalam melakukan produksi. Namun, penempatan gudang bahan baku 

masih terlalu jauh dengan pintu masuk sehingga pada saat penyimpanan 

bahan baku ke dalam gudang memerlukan jarak yang cukup jauh.  Akan 

tetapi penempatan gudang barang jadi memiliki kedekatan dengan pintu 

perusahaan sehingga mempermudah pada saat pendistribusian barang jadi.  

2. Produk 

Produk yang dihasilkan pada layout alternatif 3 sama dengan layout 

alternatif 1 dan 2. Pada layout alternatif 3 produk yang dihasilkan sama 

karena proses yang dilakukan utuh sesuai dengan yang ditetapkan oleh 

perusahaan.  Produk yang dihasilkan baik dan berkualitas dikarenakan 

ruang tata letak pada proses penjahitan yang memiliki area optimal, 

sehingga dapat membuat karyawan bekerja dengan konsentrasi dan  

mengurangi produk cacat.  Selain itu, produk yang berkualitas dan tidak 

rusak dikarenakan pada layout alternatif 3 memiliki penempatan gudang 

barang jadi dengan suhu dan udara yang baik tidak terkena sinar matahari 
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secara langsung. Penempatan gudang barang jadi penyimpanan produk 

aman dari hama seperti tikus dan serangga.  

3. Peralatan dan Mesin 

Pada perusahaan CV. Nywan Garmindo teridiri dari mesin jahit dan 

mesin pemotong kain. Karakteristik dari mesin dan peralatan yang 

digunakan adalah fleksibel atau dapat dipindahkan tampa menganggu 

kinerja mesin. 

4. Minimum Movement 

Gerakan atau perpindahan pada layout alternatif sudah memiliki urutan 

yang baik dan tidak rumit terlihat pada gambar 4.5 yang ditunjukan 

dengan garis panah merah. Proses gerakan dan perpindahan yang tidak 

rumit dapat membuat jarak, waktu, dan biaya yang lebih rendah dari 

layout awal.  

5. Sequence 

Pada layout alternatif 3 ini urutan dalam proses produksi tidak 

mempengaruhi produk yang dihasilkan. Proses yang dilakukan mulai dari 

desain, pembelian bahan baku hingga penyimpanan barang jadi ke gudang 

berjalan baik dan utuh tanpa ada yang terlewatkan.  

6. Maintenance dan replacement 

Perawatan dan perbaikan mesin dapat dilakukan dengan baik tanpa 

menggangu peralatan dan mesin yang lain. Pada layout alternatif 3, mesin 
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jahit memiliki area kelonggaran untuk melakukan perawatan dan 

perbaikan mesin.  

7. Employee Area 

Employee area pada layout alternatif  3 lokasi atau tempat kerja sudah 

nyaman bagi karyawan. Hal ini dikarenakan layout alternatif 3 sudah 

memiliki penempatan mesin jahit memiliki luas area yang dibutuhkan, 

sehigga membuat karyawan merasa nyaman karena tidak terlalu sempit. 

8. Service Area 

Service area pada layout alternatif 3 sudah baik. Terdapat area 

tambahan pada setiap area produksi agar karyawan dapat duduk dan 

beristirahat ketika lelah melakukan pekerjaan. Penempatan toilet pada 

layout alternatif 3 belum berdekatan dengan sebagian besar karyawan 

produksi, sehingga menyulitkan karyawan dalam memenuhi kebutuhan. 

9. Plant Climate 

Plant climate pada layout alternatif 3 sudah baik. Pengaturan udara, 

suhu, cahaya dan ruangan pada layout alternatif 3 sudah sesuai dan dapat 

memberikan kenyamanan dan kesehatan pada karyawan. Area layout 

alternative  3 pada area penjahitan sudah memiliki ruang yang optimal 

bagi karyawan.  Jarak yang leluasa membuat suhu dan udara menjadi tidak 

panas dan karyawan dapat berkonsentrasi dalam melakukan pekerjaan. 
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4.4 Layout Terpilih 

Layout terpilih akan ditentukan berdasarkan analisis kuantitatif dan 

kualitatif yang paling optimal.  Setelah dilakukan perhitungan kuantitatif dengan 

studi gerak, waktu dan biaya maka dapat kita lihat hasil masing-masing layout 

alternatif sebagai berikut: 

Tabel 4. 12 Perhitungan Layout Optimal 

Tipe Layout 

Studi Gerak dan Waktu 
Biaya 

(Rupiah) 
Ranking Jarak 

(Meter) 

Waktu 

(Detik) 

Layout Awal 430 688 946,688 4 

Layout 

Alternatif 1 
279,07 446,512 614,401 3 

Layout 

Alternatif 2 
102,52 164,032 225,708 1 

Layout 

Alternatif 3 
121,01 193,616 266,416 2 

Sumber: Data Primer  Yang Diolah, 2017  

Berdasarkan hasil perhitungan layout optimal diatas dengan studi gerak, 

waktu dan biaya diketahui layout yang paling optimal adalah layout alternatif 2. 

Pada layout alternatif 2 dikatakan paling optimal karena memiliki jarak 

perpindahan material sebesar 102,52  meter. Waktu yang dibutuhkan pada layout 

alternatif 2 dalam melakukan perpindahan material sebesar 225,708 detik. Biaya 

yang dikeluarkan dalam layout alternatif 2 adalah sebesar 225,708 rupiah. Layout 

alternatif 2 adalah  yang paling rendah dibandingkan dengan layout awal 

mapupun layout alternatif 1 dan 3. Selain itu, dalam analisis kualitatif layout 

alternatif 2 memenuhi pertimbangan kriteria yang telah ditetapkan.  
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4.5 Implikasi Manajerial 

Terpilihnya layout alternatif 2 menjadi layout produksi pada CV. Nywan 

Garmindo Semarang memiliki beberapa implikasi manajerial. Penerapan layout 

alternatif 2 akan berkurangnya jarak perpindahan dari 430 meter menjadi 102,52 

meter maka penghematan sebesar 327,48 meter. Pengaruh pengurangan jarak 

tempuh dalam perpindahan material mempengaruhi ergonomi dalam kerja 

karyawan. Karyawan menjadi tidak lelah karena tidak mengangkut material 

dengan jarak yang terlalu jauh.  

Selain itu pada penerapan layout alternatif 2 penghematan pada waktu 

perpindahan dari 688 detik menjadi 164,032 detik sehingga penghematan waktu 

sebesar 523,96 detik. Penghematan yang dilakukan dapat digunakan karyawan 

untuk melakukan kegiatan produksi sehingga lebih meningkatkan produktivitas. 

Sehingga jika rata-rata jam kerja efektif karyawan adalah 7 jam dan penghematan 

sebesar 523,96 detik, maka akan meningkatkan efesiensi kerja sebesar 2,07%. 

Waktu yang terbuang oleh karyawan sebesar 523,96 detik jika digunakan dalam 

melakukan produksi akan menghasilkan produk sebanyak 7 produk/hari dalam 

satu bulan menambah produk sebanyak 182 produk.  

Penghematan yang ketiga adalah dalam segi biaya. Biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan karena upah karyawan yang melakukan 

pengangkutan material produksi. Penghematan biaya pada layout alternatif 2 dari 

Rp946,688 menjadi Rp225,708 sehingga penghematan sebesar Rp720,98. 

Sehingga jika dalam satu bulan (26 hari kerja) akan melakukan penghematan 

sebesar Rp18.745/ bulan.  
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Selain itu, penerapan  layout alternatif 2 dapat meningkatkan kerapian dari 

3 perusahaan karena lebih membagi area perusahaan tidak tercampur. Bila 

dibandingkan layout awal yang terbagi dengan layout persuahaan lain 

sehinggaakan mengganggu kenyamanan dan kelancaran produksi 

Dalam penerapan layout alternatif 2 akan mengeluarkan biaya dan waktu 

yang dibutuhkan karena melakukan pembongkaran pada dinding perusahaan. 

Biaya yang dikeluarkan terdiri dari biaya material seperti dinding triplek, kabel 

aliran listrik, dan biaya tukang. Selain itu, selama proses perbaikan layout 

perusahaan proses produksi menjadi terhenti selama waktu yang dibutuhkan.  

. 


