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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

 

Seiring berkembangnya jaman dan berjalannya waktu saat ini 

banyak perusahaan-perusahaan yang terus mengembangkan sistem proses 

produksinya guna memaksimalkan jumlah dan kualitas output yang di 

hasilkan. Didalam pengembangan proses produksi banyak sekali perusahaan-

perusahaan di Indonesia terus melakukan improvment guna melawan 

pesaing-pesaingnya. 

Agar perusahaan mampu bersaing maka perlu sekali memperhatikan 

tingkat efessiensi dan efektivitas dalam proses  produksi. Efektivitas 

berkaitan dengan cara menyelesaikan pekerjaan atau tugas tersebut tepat 

waktu. Salah satu untuk mendapatkan proses produksi yang efektif yaitu 

dengan melakukan penataan layout yang baik. 

Layout yang baik adalah fasilitasnya dipetakan secara baik dengan 

meminimalkan jarak antara proses yang satu dengan proses berikutnya dan 

mempersingkat waktu proses perpindahan jarak antar proses ke proses 

selanjutnya.  Penataan layout yang kurang baik dapat mengurangi 

produktivitas perusahaan dalam proses produksi tersebut. Apabila dalam 

perpindahan bahan baku ke tahap-tahap di dalam proses produksi dengan 
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jarak yang jauh maka jelas membutuhkan waktu yang panjang pula sehingga 

semakin lama akan terjadi pemborosan waktu yang terbuang. Menurut 

Handoko (2013), Salah satu hal yang terpenting dari tata letak pabrik adalah 

jarak, waktu dan biaya. Jarak perpindahan material yang jauh akan 

menyebabkan rentang waktu yang dibutuhkan cukup tinggi maka dapat 

menyebabkan tingginya ongkos yang dikeluarkan, karena lamanya proses 

yang dilakukan. Dengan kata lain melakukan perencanaan layout yang baru, 

jarak dapat diperpendek lagi, sehingga pemborosan waktu semakin kecil. 

Layout memiliki keterkaitan dengan pemindahan bahan yang 

dimana  merupakan suatu aktivitas yang berpengaruh terhadap biaya maupun 

produk. Layout yang optimal adalah layout yang baik bisa membuat 

meningkatkan keefektifan dan Produktivitas di dalam suatu kegiatan 

produksi. Dalam membentuk layout yang baik juga bisa membantu 

kelancaran dan tidak ada kerumitan dalam jalannya proses produksi. Di 

samping itu dapat juga menumbuhkan kenyamanan dalam bekerja para 

karyawan yang bertugas disana dengan leluasa dalam melakukan 

pekerjaannya karena tidak saling bertumbukan. 

Usaha Tahu Pakintelan merupakan sebuah produsen tahu yang 

memproduksi tahu putih dan tahu goreng di daerah Pakintelan Gunung Pati 

Semarang. Selama ini penataan layout dalam usaha tahu tersebut belum 

optimal karena dimana perpindahan bahan baku pada tahap-tahap bagian 

proses produksi masih ada yang terlalu jauh, dan masih adanya terjadi arus 

bolak-balik antar karyawan dalam melakukan pemindahan bahan selama 
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kegiatan produksi itu sehingga bisa menggangu dalam berjalannya kegiatan 

produksi tersebut. 

 

Gambar 1.1 Layout Usaha Tahu Pakintelan Gunung Pati Semarang 

Keterangan : 

PBB : Penyimpanan Bahan Baku. 

PC : Pencucian Kedelai  

MP : Penggilingan Kedelai. 

WR : Pematangan Bubur Kedelai. 

PP : Penempatan Peralatan  

TP1 : Penyaringan. 

TP2 : Percetakan Tahu. 

PJ : Penjemuran Tahu. 

TA :Pematangan Tahu tahap akhir 

Pada gambar d iatas menunjukkan jalan proses produksi di dalam Usaha 

Tahu Pakintelan. Pada proses (2) dan (6) dimana pada tahap perpindahan setelah 

dengan tanda panah merah dan panah biru maka dapat dilihat bahwa masih adanya 

jarak yang jauh dalam perpindahan bahan. Hal ini menyebabkan banyaknya waktu 

yang di butuhkan dalam perpindahan bahan tersebut. Selain itu dalam proses 

pemindahan bahan tersebut adanya bertumbukan yang di tandai dengan lingkaran 

hitam dapat dilihat adanya pertemuan antara proses (2), (3), dan (7). Yang sering 
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terjadi pada UsahaTahu Pakintelan ini yaitu adanya arus bolak balik yang 

mengakibatkan terganggunya proses kerja antara karyawan dalam memindahkan 

barang yang berupa tahu yang siap di masak pada tahap ke (7) dengan kedelai yang 

sudah menjadi bubur pada tahap ke (2). Dimana jika terjadi tercampurnya bahan itu 

maka akan mempengaruhi kualitas pada produk tersebut. 

Tabel 1.1 Karakteristik Proses Perpindahan  

Usaha Tahu Pakintelan Gunung Pati Semarang 

No 
Pemindahan 

Bahan 

Frekuensi 

Angkut 

per hari 

Jarak 

Perpindahan 

barang 

(meter ) 

Waktu 

perpindahan 

barang 

(detik) 

Total Jarak 

perpindahan 

barang 

(meter) 

Total Waktu 

perpindahan 

barang 

(detik) 

1 PBB-PC 15 16 38 240 570 

2 PC- MP 30 6,12 16 183,6 480 

3 MP-WR 10 8,25 23 82,5 230 

4 WR-TP1 40 3 7 120 280 

5 TP1-TP2 68 1,5 2 102 136 

6 TP2-PJ 24 12 37 288 888 

7 PJ-TA 42 12 32 504 1344 

  Total   58,87 155 1520,1 3928 

Sumber : Data primer  (2017) 

Didalam perpindahan bahan baku dalam kegiatan produksi berlangsung 

masih menggunakan tenaga manusia dan masih manual. Berdasarkan data 

observasi di atas jarak tempuh yang dijalankan dalam perpindahan bahan sebanyak 

1520,1 meter dan total waktu perpindahan dalam satu hari 3928 detik atau 1,1 jam, 

maka dalam proses produksi tahu dengan waktu perpindahan tersebut dikatakan 

cukup banyak yang terbuang dalam proses pembuatan waktu tersebut. 
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Dengan terjadinya arus bolak balik antar karyawan atau bertumbukan ini 

menyebabkan tercampurnya antara tahu yang sudah di jemur dan siap di masak 

tahap akhir tercampur dengan kedelai yang digiling, jadi ini menyebabkan 

penurunan kualitas pada output yang di hasilkan. 

Tabel 1.2 DataProduksi Tahu pada Bulan 

Juli 2017 

Per hari 

Tahu putih 

(nampan) 

Tahu goreng 

(nampan) 

Produksi 60  30  

Target 

Produksi 
65 50 

Kapasitas 

Produksi 
70 60 

Sumber :Data Sekunder (2017) 

Dari data diatas bahwa produksi tahu dalam sehari menghasilkan 90 

nampan tahu yang terdiri dari 60 nampan jenis tahu putih dan 30 nampan jenis tahu 

goreng. Jenis tahu ini merupakan tahu yang akan di supply ke pedagang-pedagang 

tahu di pasar, pedagang tahu gimbal, dan di jual secara langsung ke konsumen 

rumah tangga. 

Dengan melakukan penataan ulang Layout yang optimal maka akan 

meningkatkan keefektivan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kelancaran dalam 

kegiatan proses produksi, mulai dari bahan baku hingga menjadi produk jadi. 

Apabila dalam penempatan layout sudah optimal maka akan memberikan rasa 

nyaman kepada karyawan dan tidak adanya waktu yang terbuang. Apabila 

karyawan nyaman dalam melakukan perkerjaan nya maka dalam proses kerja pun 
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bisa meningkatkan suatu produktivitas. Apabilaa Produktivitas meningkat maka 

dapat mengembangkan Perusahaan itu lebih maju lagi. 

 Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan mengenai perpindahan 

material yang terjadi pada Usaha Tahu Pakintelan. Berikut data karakteristik layout 

proses produksi Usaha Tahu Pakintelan Gunung Pati Semarang. 

Tabel 1.3 Karakteristik Layout Proses Produksi 

Usaha Tahu Pakintelan Gunung Pati Semarang 

Tempat Keterangan 

gudang 

bahan baku 

tempat penyimpanan bahan baku yaitu kedelai yang masih di dalam 

karung,pada tahap ini kacang kedelai  direndam selama 2 jam agar 

kedelai tersebut tidak keras 

Pencucian pada tahap ini dimana kacang kedelai yaang sudah di rendam selama 

2 jam di cuci kembali agar tidak ada kotoran-kotoran yang tersisa lagi 

saat proses perendaman 

Penggiling bahan baku yang sudah bersih di msukkan ke dalam mesin 

penggiling, alat ini mampu menggiling 2 kg dalam satu kali 

penggilingan  alat ini maampu dipindah-pindah 

Pemasakan pada tahap ini kacang kedelai yang sudah halus di rebus di dalam 

wajan dengan suhu tertentu kurang lebih 15 menit. 

Penyaringan kedelai yang sudah dimasak di masukkan ke dalam cetakan dengan 

ukurn 10x20 cm yang di campurkan air asam,kemudian didiamkan 

selama 20 menit. 

Percetaakan 

 

setelah itu tahu di saring dari air-air sisa tahu,air-air sida tahu di 

mmasukkan kedalam gentong untuk di buang dan ampas-ampas tahu 

di maukkan ke dalam ember untuk di kirim pakan ternak. 
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Tempat Keterangan 

Penjemuran tahu yang selesai di bersihkan dari percetakan di jemur selama 20 

menit di dalam rak penjemur 

Pematangan 

tahap akhir 

tahu yang sudah dikirim kemudian di masak 1/2 matang,untuk tahu 

putih di rebus dan tahu coklat di goreng 

pengemasan tahu yang sudah jadi di masukkan ke dalam ember 

Sumber : Data Primer (2017) 

 

Berdasarkan pada data di atas dalam kegiatan proses produksi tersebut 

masih kurang efektif. Dalam kegiatan produksi tentunya membutuhkan 

peralatan-peralatan yang memadai dan mendukung dalam pengerjaaan 

pembuatan tahu. Peralatan-peralatan yang di gunakan ini ada perlatan yang 

penempatannya tetap atau tidak bisa di pindahkan dan ada yang bisa 

dipindahkan. Apabila peralatan yang jaraknya jauh pula dalam memindahkan 

bahan baku ke setiap tahap-tahap produksi.  

Penempatan peralatan pun masih bisa dikatakan belum tertata 

sepenuhnya tepat. Adanya ketidaktepatan dalam penataan peralatan yang 

membantu dalam proses produksi, dapat menyebabkan kecelakaan antar 

karyawan yang menjadi  ketidaknyamanan dalam pengerjaannya dan 

mengurangi jumlah produk, apabila produk tersebut mengalami kerusakan.  

Dengan merancang perbaikan layout yang sudah ada untuk menjadi 

layout yang optimal maka dalam hal penelitian ini yang berdasarkan penjabaran 

pada latar belakang masalah tersebut, peneliti memberi judul “Rancangan 

Perbaikan Layout di Usaha Tahu Pakintelan Gunung Pati di Semarang” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini adalah bagaimana 

rancangan perbaikan layout yang optimal pada” Usaha Tahu Pakintelan Gunung 

Pati Semarang “ ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah merancang perbaikan layout yang optimal pada 

Usaha Tahu Pakintelan Gunung Pati Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Di dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 2 pihak, 

yaitu:  

a)  Perusahaan 

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan suatu informasi bagaimana 

upaya perbaikan layout yang optimal guna menjadikan dalam efektif dan 

efisien di dalam proses produksi dan menjadikan jumlah output yang 

maksimal. 

b) Peneliti  

Bagi peneliti bahwa penelitian ini dapat memberikan daan menambah 

wawasan dalam penataan layout yang baik agar dalam kegiatan proses 

produksi bisa berjalan dengan baik dan maksimal. 

 

 


