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BAB IV 

PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Lokasi penelitian yang digunakan adalah Usaha Tahu yang 

beralamat di Jalan Kepil Pakintelan RT O2/RW 05, Pemilik usaha ini 

bernama Bapak Muhtadi. Usaha Tahu Pakintelan ini sudah berdiri sejak 

2006. Awalnnya usaha ini merupakan usaha keluarga yang dikerjakan oleh 

keluargaanya sendiri sejak kecil. Semakin terus berjalannya waktu, saat ini 

Usaha Tahu Pakintelan milik Bapak Muhtadi memiliki 6 orang karyawan 

bahkan beliau pernah memiliki murid-murid cara membuat tahu yang baik 

dan berkualitas.  

4.2 Proses Produksi Tahu Pakintelan Gunung Pati Semarang 

Didalam proses produksi yang di jalankan oleh Usaha Tahu 

Pakintelan ini yaitu memproduksi tahu. Jenis tahu yang di produksi adalah 

tahu putih dan tahu goreng. 

  

Gambar 4.1 Produk Usaha Tahu Pakintelan 

 



 

30 
 

Produk yang di buat berawal dari bahan baku yang terdiri dari  

kacang kedelai yang melewati beberapa tahapan- tahapan hingga menjadi 

tahu yang siap di berikan ke tangan konsumen. Proses produksi tahu Usaha 

Tahu Pakintelan terdiri dari beberapa tahap, yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Proses Produksi Tahu Putih dan Tahu Goreng 

Keterangan 

1. Bahan baku berupa kedelai direndam menggunakan dengan air bersih 

mengalir di dalam ember selama 2-3 jam. 

2. Kedelai yang sudah direndam selama 2 jam agar lebih lunak langsung 

di cuci hingga bersih dari sisa kulit dan kotoran yang menempel pada 

biji kedelai. 

3. Kedelai yang sudah bersih digiling menggunakan mesin penggilingan 

selama 1 jam agar lebih halus seperti bubur. 

4. Kedelai yang sudah halus langsung di rebus kedalam wajan besar yang 

sudah diisi dengan air yang sudah mendidih. 

Bahan baku di 

rendam di gudang 

penyetakan penyaringann Di rebus 

Penggilingan Pencucian 

penjemuran 
Pematangan tahu dan 

pengemasan 
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5. Kedelai halus yang seudah di rebus disaring menggunakan kain batis 

dari endapan-endapan di campus dengan air asam. 

6. Endapan-endapan tersebut dicetak sesuai dengan cetakan yang ada dan 

pisahkan ampas-ampas tahu dengan kain. 

7. Kedelai yang sudah didalam cetakan di taruh mengggunakan nampan, 

kemudian di jemur selama 30 menit. 

8. Produk sudah menjadi tahu kemudian dimasak, untuk tahu putih 

direbus dan tahu goreng langsung di goreng ke dalam wajan 

penggorengan, setelah tahu sudah matang, tahu dibiarkan dingin dan 

langsung dimasukkan ke dalam ember untuk langsung dikirim ke pasar. 
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4.3 Layout Awal Usaha Tahu Pakintelan. 

Pada layout awal Usaha Tahu Pakintelan terdapat gambar layout yang 

menenujukan letak area produksi dan perpindahan urutan proses produksi 

dari tahap awal hingga tahap akhir menjadi produk berupa tahu. Berikut 

layout awal Usaha Tahu Pakintelan Gunung Pati : 

 

Gambar 4.3 layout Usaha Tahu Pakintelan 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 
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Tabel 4.1 Karakteristik Proses Perpindahan  

Usaha Tahu Pakintelan Gunung Pati Semarang dalam 1 hari kerja 

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-RJ 24 12 37 288 888 

7 RJ-TA 42 12 32 504 1344 

  Total   58,87 155 1520,1 3928 

Sumber : Data Primer yang diolah (2017) 

Dalam kegiatan produksi jarak tempuh yang dijalankan dalam gerak 

angkut bahan dari bahan baku hingga produk jadi sebanyak 1520,1 meter dan total 

waktu perpindahan yang di keluarkan 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. 

Analsis dilakukan dengan melakukan observasi menghitung jarak dan 

waktu yang dibutuhkan karyawan produksi tahu dalam  menangangkut material 

dalam keadaan normal. Berikut adalah estimasi waktu dalam keadaan normal : 

Tabel 4.2 Estimasi Waktu Dalam Keadaan normal 

Jarak (Meter) Waktu (Detik) 

1 2,6 
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Selanjutnya adalah penilaian layout awal menggunakan analisis kualitatif. 

Analisis kualitatif pada layout awal, terdapat beberapa permasalahan pada 

beberapa kriteria layout dan perlu dilakukan perbaikan. Kriteria tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Aliran Material 

Karakteristik dari aliran material ini adalah alur produksi masih 

kurang baik karena masih adanya bertumbukan atau tabrakan pada alur 

proses penggilingan dan pematangan produk yang terlihat pada gambar 

4.2. Dengan adanya bertumbukan ini maka membuat menghambat 

pergerakan angkut proses yang sedang berjalan.  

Apabila berpotensi bertumbukan yang mengakibatkan kecelakaan 

atau bersenggolan antar pegawai yang membawa bahan-bahan yang di 

olah maka bisa berpengaruh di tahap akhir yang bisa mengakibatkan 

kerusakan produk itu sendiri. 

2. Produk 

Pada Layout awal ini, Produk yang di hasilkan pada Usaha ini 

adalah tahu putih dan tahu goreng. Dalam setiap pengolahan di berbagai 

tahap selalu di jaga kualitasnnya agar menjadi produk yang terjaga 

kualitasnnya. Produk ini setelah jadi di masak baik di rebus atau di goreng 

langsung di masukkan ke dalam ember untuk di kirim ke pasar untuk di 

kirim ke konsumen. 
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3. Peralatan dan mesin – mesin 

Mesin yang di gunakan berupa mesin penggiling kedelai ukuran 

2x1 meter, 1 buah wajan yang di gunakan untuk merebus kedeali halus, 2 

wajan besar yang di gunakan memasak tahu yang siap untuk di matangkan, 

rak tahu yang di gunakan untuk menjemur tahu, dan peralatan lainnya yang 

membantu proses pembuatan tahu seperti, kain batis, nampan, ember,  

kompor dll. 

4. Minimum Movement 

Pada layout ini adanya gerakan – gerakan dalam pengangkutan 

bahan baku untuk menjadi produk yang sudah jadi selama proses produksi 

masih ada beberapa yang masih bisa di minimalisir agar lebih efektiv, 

apabila jarak masih berjauhan maka waktu yang di keluarkan semakin 

banyak. Saat ini jarak gerak total dalam angkutan bahan baku dalam 1 hari 

kerja adalah 1520,1 meter dan waktu yang di butuhkan dalam angkutan 

adalah 3928 detik. 

5. Sequence 

Pada kegiatan urutan proses produksi tahu dari tahap awal yang 

berupa pencucian bahan baku dari gudang hingga menjadi produk jadi 

yang sudah menjadi tahu putih dan tahu goreng sudah sudah berjalan 

dengan baik. Proses akan terhambat apabila pada proses pengangkutan 

penggilingan dan mematangkan produk akhir terjadi bertumbukan. 
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6. Maintenance dan replacement 

Pada layout awal ini penempatan peralatan yang di gunakan dalam 

proses produksi tidak mengalami kesulitan, dan karyawan tidak 

mengalami kesulitan dalam melakukan perbaikan karena sudah cukup luas 

dalam tata letak peralatan yang di gunakan proses pembuatan tahu. 

7. Employee area 

Pada layout awal ini tempat kerja proses pembuatan tahu kurang 

nyaman, karena pada proses pergerakan ke penggilingan, dan pematangan 

saling bertumbukan dan akses jalannya sangat terbatas, apabila karyawan 

tersebut kelalaian dalam menjalankan tugasnya akan membuat 

tercampurnya kedelai halus dengan tahu yang akan dimasak maka dapat 

menurunkan kualitas tahu itu sendiri. 

8. Service area 

Pada layout awal ini penempatan service area kerja sangat 

fleksibel dan sudah di perhatikan dengan baik. Service area meliputi 1 

buah meja, 2 kursi, 1rak kecil di bawah meja,1 buah dispenser dan 1 buah 

roll kabel yang di gunakan untuk ngecarger handphone dan menyalakan 

radio yang dapat dipindah mana saja. 

9. Plant climate 

Pada layout awal ini, sirkulasi udara cukup baik karena masih 

adanya ventilasi yang memadai untuk mengantisipasi asap penggorengan  

asap bara api dan bau asam yang di hasilkan dari ampas tahu yang sudah 

rusak di dalam ruangan produksi tahu. Pancaran sinar matahari masih 
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bagus yang bias membuat memepermudah pengeringan tahu yang sudah 

di cetak. 

Selanjutnya adalah Perhitungan biaya dilakukan dengan melihat 

biaya tenaga kerja langsung dalam satu hari kerja. Berikut adalah 

perhitungan biaya tenaga kerja langsung pada Usaha Tahu Pakintelan 

dalam satu hari kerja (8 jam kerja): 

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

 = Rp35.000 / (8 jam x 3600 detik) 

 = Rp35.000 / 28.800 

 = Rp1,215 / Detik 

Dari hasil perhitungan studi biaya tersebut, maka dapat diketahui bahwa 

biaya tenaga kerja langsung yang digunakan dalam melakukan perpindahan 

material adalah sebesar Rp1,215 / Detik. Selanjutnya adalah perhitungan biaya 

layout awal dalam satu hari kerja (8 jam kerja) sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 Biaya Layout Usaha Tahu Pakintelan 

No Keterangan 
Frekuensi 

Perpindahan 

Waktu 

Perpindahan 

(Detik) 

Waktu Total 

Perpindahan 

(Detik) 

Biaya 

Perhari 

Rp1,215 

(Rupiah) 

1 PBB-PC 15 38 570 692,55 

2 PC- MP 30 16 480 583,2 

3 MP-WR 10 23 230 279,45 

4 WR-TP1 40 7 280 340,2 

5 TP1-TP2 68 2 136 165,24 

6 TP2-PJ 24 37 888 1078,92 

7 PJ-TA 42 32 1344 1632,96 

total   229 155 3928 4772,52 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018)  

Biaya yang di keluarkan oleh Usaha Tahu Pakintelan dari tabel 

perhitungan biaya pada layout awal diketahui bahwa total waktu 

perpindahan 3928 detik dan  mengeluarkan biaya sebesar  Rp 4772,52  

4.4 Hasil penelitian 

4.4.1 Layout alternatif 1 

Pada layout Alternatif 1 terdapat perubahan dari layout awal, pada 

mesin penggiling kedelai dipindahkan didekatkan dengan tempat 

pencucian kedelai dan kompor untuk memasak bubur kedelai yang sudah 

halus agar mempercepat pengangkutan kedelai yang sudah halus.  

Kemudian rak untuk menjemur tahu yang baru di saring diletakkan 

pada pojok timur, karena di sana memiliki cukup sinar matahari guna 

mempercepat pengeringan tahu yang sudah disaring. Setelah itu agar 

mempermudah mengangkutkan ke kompor untuk mematangkan tahu 
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sekaligus meletakkan tahu ke dalam ember untuk di kirim ke konsumen. 

Berikut hasil analisis layout alternatif 1 : 

 

    Gambar 4.4 Layout alternatif 1 Usaha Tahu Pakintelan 

Semarang 

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
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4.4.1.1 Analisis Studi Gerak dan Waktu. 

Pada Analisis Studi Gerak dan Waktu pada layout alternatif 

1, pada tahap ini di gunakan untuk menghitung dan mencari waktu 

dan jarak yang paling singkat dalam alternatif layout yang ada, 

berikut perhitungan analisis Studi Gerak dan Waktu : 

Analisis Studi Gerak  

J = ( t – t1 ) 

    =  1520,1 - 1256 

    = 264,1 meter 

J (%) = ( t – t1 ) x 100%÷ t 

 = (152,01 – 1256) x 100% ÷ 152,01 

    = 17 % 

Hasil dari analisis Studi Gerak bahwa jarak yang di hemat pada 

layout alternatif 1 adalah 264,1 meter dan dalam bentuk presentasi lebih 

efektiv 17% dalam 1 hari produksi. 

Analisis Studi Waktu  

  W = (s – s1)  

    = 3928 - 3158 

= 770 detik 

  W (%) = (s – s1) x 100% ÷ s 

   = (3928 – 3158) x 100% ÷ 3928 

    = 20% 

Hasil dari analisis Studi Waktu  bahwa waktu yang di hemat pada 

layout alternatif 1 adalah 770 detik dan dalam bentuk presentasi lebih 

efektiv20% dalam 1 hari produksi. 
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Tabel 4.5 Karakteristik Proses Perpindahan  

Usaha Tahu Pakintelan Gunung Pati Semarang  

No 
Pemindahan 

Bahan 

Frekuensi 

Angkut 

per hari 

Jarak 

(meter ) 

waktu 

perpindahan 

barang 

(detik )  

Jarak 

Total 

(meter) 

Total 

waktu 

(detik) 

1 PBB-PC 15 14,5 43 217,5 645 

2 PC- MP 30 1,75 10 52,5 300 

3 MP-WR 10 2,45 18 24,5 180 

4 WR-TP1 40 2,65 20 106 800 

5 TP1-TP2 68 1,5 15 102 1020 

6 TP2-PJ 24 9,25 37 222 888 

7 PJ-TA 42 8,5 33 357 1386 

  Total   40,6 176 1081,5 5219 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

Pada layout alternatif 1, berdasar kan perhitungan studi gerak dan 

waktu maka hasil dari jarak angkut total yang di butuhkan menjadi 1081,5 

meter dan waktu angkut total yang di butuhkan menjadi 5219 detik dalam 

1 hari kerja. Berikut adalah estimasi waktu pada layout alternatif 1 : 

Tabel 4.6 Estimasi Waktu layout Alternatif 1 

Jarak (Meter) Waktu (Detik) 

1 2,5 

 

4.4.1.2 Analisis Kualitatif 

1. Aliran Material 

Pada layout alternatif 1, terlihat pada gambar 4.3 bahwa alur 

material yang di angkut dari proses awal yaitu dari penyimpanan bahan 

baku hinngga menjadi tahu putih dan tahu goreng menjadi lebih baik 

dari layout awal, karena dalam pergerakan perpindahan proses produksi 
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tahu tertata lebih baik dan tidak adanya bertumbukan pada pergerakan 

karyawan.  

2. Produk 

Pada Layout awal ini, Produk yang di hasilkan pada Usaha ini 

adalah tahu putih dan tahu goreng. Dalam setiap pengolahan di berbagai 

tahap selalu di jaga kualitasnnya agar menjadi produk yang terjaga 

kualitasnnya. Produk ini setelah jadi di masak baik di rebus atau di 

goreng langsung di masukkan ke dalam ember untuk di kirim ke pasar 

untuk di kirim ke konsumen. 

3. Peralatan dan mesin – mesin 

Mesin yang di gunakan berupa mesin penggiling kedelai ukuran 

2x1 meter, 1 buah wajan yang di gunakan untuk merebus kedeali halus, 

2 wajan besar yang di gunakan memasak tahu yang siap untuk di 

matangkan, rak tahu yang di gunakan untuk menjemur tahu, dan 

peralatan lainnya yang membantu proses pembuatan tahu seperti, kain 

batis, nampan, ember, kompor dll. 

4. Minimum Movement 

Pada layout alternatif 1, pada gambar 4.3 terlihat gerakan -gerakan 

angkutan material dalam alur produksi tidak terlalu rumit, dalam proses 

produksi 1 hari kerja jarak angkut yang di butuhkan menjadi 1256 meter 

dan  waktu yang di butuhkan untuk menganggkut material dari Gudang 

sampai tempat memasak tahu sebanyak 3158  detik dalam 1 hari 

produksi. 
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5. Sequence 

Pada layout alternatif 1, jalannya proses produksi urutan proses 

produksi tahu sudah sudah berjalan dengan baik. Proses mulai dari 

Kedelai yang di rendam hingga Tahu siap di kirim semua berjalan 

dengan lancar tanpa ada hambatan. 

6. Maintenance dan replacement 

Pada layout alternatif 1 penempatan peralatan yang di gunakan 

dalam proses produksi tidak mengalami kesulitan penggunakkan mesin, 

dan karyawan tidak mengalami kesulitan dalam melakukan perbaikan 

karena sudah cukup luas dalam tata letak peralatan yang di gunakan 

proses pembuatan tahu. 

7. Employee area 

Pada layout alternatif 1, terlihat pada gambar 4.2 bahwa secara 

garis besar terlihat tertata dan beraturan. Karyawan yang menjalankan 

tugasnya menjadi nyaman dalam menganggkut material pemindahan 

bahan baku hingga menjadi produk berupa tahu putih dan tahu goreng. 

Selain itu dalam tahapan proses pembuatan tahu menjadi lebih nyaman. 

8. Service area 

Pada layout alternatif 1 penempatan service area kerja sangat 

fleksibel dan sudah di perhatikan dengan baik. Penempatan service area 

di letakkan di arah barat dekat pintu masuk. Dengan diletakan nya di 

sana maka akan lebih memudahkan karyawan saat persiapan memuali 

pekerjaan nya dan menjalankan perkerjaannya.  
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Service area disini berupa 1 buah meja, 2 kursi, 1rak kecil di bawah 

meja,1 buah dispenser dan 1 buah roll kabel yang di gunakan untuk 

ngecarger handphone dan menyalakan radio. 

9. Plant climate 

Pada layout alternatif 1, sirkulasi udara cukup baik karena masih 

adanya ventilasi yang memadai untuk mengantisipasi asap 

penggorengan dan asap bara api dan bau asam yang di hasilkan dari 

ampas tahu yang sudah rusak di dalam ruangan produksi tahu. Pancaran 

sinar matahari masih bagus yang bias membuat memepermudah 

pengeringan tahu yang sudah di cetak. 

4.4.1.3 Biaya yang dikeluarkan 

Selanjutnya adalah Perhitungan biaya dilakukan dengan melihat 

biaya tenaga kerja langsung dalam satu hari kerja. Berikut adalah 

perhitungan biaya layout Alternatif 1 Usaha Tahu Pakintelan Gunung Pati 

Semarang dalam satu hari kerja (8 jam kerja): 
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Tabel 4.6 Biaya Layout Alternatif 1  

Usaha Tahu Pakintelan Gunung Pati Semarang  

No Keterangan 
Frekuensi 

Perpindahan 

Waktu 

Perpindahan 

(Detik) 

Waktu Total 

Perpindahan 

(Detik) 

Biaya 

Perhari 

@Rp1,215 

(Rupiah) 

1 PBB-PC 15 38 570 692,55 

2 PC- MP 30 2,6 78 94,77 

3 MP-WR 10 4,2 42 51,03 

4 WR-TP1 40 7 280 340,20 

5 TP1-TP2 68 2 136 165,24 

6 TP2-RJ 24 40 960 1166,40 

7 RJ-TA 42 26 1092 1326,78 

Total  229 119,8 3158 3836,97 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

Dari tabel perhitungan studi biaya pada layout awal 

diketahui bahwa total waktu perpindahan 3158  detik dan  mengeluarkan 

biaya sebesar  Rp 3836,97. 

4.4.1.4 Perbandingan layout alternatif 1 dengan layout awal  

dalam 1 hari kerja 

Perbandingan layout alternatif 1 yang sudah di analisis melalui 

studi gerak, waktu, biaya dan kualitatif yang sudah di tentukan oleh 

peneliti dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.7 Perbandingan layout alternatif 1 dengan layout awal  

dalam 1 hari kerja 

Layout awal Layout Alternatif 1 

Jarak 

(meter) 

Waktu 

(detik) 

Biaya 

(Rp) 

Jarak 

(meter) 

Waktu 

(detik) 

Biaya 

(Rp) 

1520,1 3928 4772,52 1256 3158 3836,97 

 



 

46 
 

Dari hasil analisis studi  gerak, waktu dan analisis kualitatif. 

Berdasarkan data observasi yang di dapat, bahwa jarak gerak angkut pada 

layout awal sebesar 1520,1 meter dan waktu yang di keluarkan 3928 

detik.  

Melalui  perhitungan studi gerak dan waktu pada layout alternatif 

1 adalah jarak angkut yang di butuhkan menjadi 1256 meter, maka  Jarak 

angkut yang di hemat dari layout awal 264 meter dan waktu yang di 

hasilkan 3158 detik maka Waktu angkut yang di hemat 770 detik dalam 

1 hari produksi.  

Pada perhitungan biaya yang di keluarkan Layout Alternatif 1 

adalah sesebsar Rp 3836,97dalam 1 hari produksi 

Selajutnya perbandingan peluang yang bisa di ambil pada Layout 

alternatif 1 dapat di perhitungkan sebagai berikut : 

3158

90
=

770

𝑥
 

𝑥 =
90 × 770

3158
 

𝑥 = 21 

Jumlah produk yang di hasilkan dalam 1 hari adalah 

  90 + 21 = 111 tahu  

Peluang perbandingan hasil produk yang di hasilkan apabila Usaha 

Tahu Pakintelan menggunakan layout Alternatif 1 dapat menambah 21 

tahu. Kemudian dalam 1 hari Usaha Tahu Pakintelan dapat meningkatkan 

pejualan dalam 1 hari adalah 
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= Harga produk × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛 

= 28.000 × 111 

= Rp 3.108.000/ hari 

Penghasilan Usaha Tahu Pakintelan apabila menggunakan layout 

alternatif 1, Kegiatan produksi tahu dalam 1 hari dapat menghasilkan Rp 

3.108.000,00 

4.4.2 Layout alternatif 2 

Pada layout Alternatif 2 terdapat perubahan dari layout awal, pada 

mesin penggiling kedelai di pindahkan di dekatkan dengan tempat 

pencucian kedelai dan kompor untuk memasak bubur kedelai yang sudah 

halus agar mempercepat pengangkutan kedelai yang sudah halus.  

Penempatan peralatan kerja yang di butuhkan karyawan di 

letakkan di dekat depan pintu agar mempermudah karyawan di saat 

memasuki ruangan produksi untuk mempersiapakan peralatan-peralatan 

yang di gunakan memproduksi tahu. Berikut hasil analisis layout alternatif 

2 : 
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Gambar 4.3  Layout alternatif 2 Usaha Tahu Pakintelan 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
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4.4.2.1 Analisis Studi Gerak dan Waktu 

Pada Analisis Studi Gerak dan Waktu pada layout alternatif 1, pada 

tahap ini di gunakan untuk menghitung dan mencari waktu dan jarak yang 

paling singkat dalam alternatif layout yang ada, berikut perhitungan analisis 

Studi Gerak dan Waktu : 

Analisis Gerak 

J = ( t – t1 ) 

= 1520,1 - 1331 

= 189,1 meter 

J (%) = ( t – t1 ) x 100% ÷t 

= (1520,1 – 1331) x 100% ÷1520,1 

= 14,2 % 

Hasil dari analisis Studi Gerak bahwa jarak yang di hemat pada 

layout alternatif 2 adalah  189,1 meter dan dalam bentuk presentasi lebih 

efektiv 14,2% dalam 1 hari produksi 

Analisis Waktu 

W = (s – s1)  

= 3928 - 3338 

=  590 detik   

W (%) = (s – s1) x 100% ÷s 

= (3928 – 3338 ) x 100% ÷3928 

 = 15 % 

Hasil dari analisis Studi Waktu  bahwa waktu yang di hemat pada 

layout alternatif 2 adalah 590 detik dan dalam bentuk presentasi lebih 

efektiv 15% dalam 1 hari produksi. 
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Tabel 4.8 Karakteristik Proses Perpindahan 

Usaha Tahu Pakintelan Gunung Pati Semarang 

No 
Pemindahan 

Bahan 

Frekuensi 

Angkut per 

hari 

Jarak 

(meter ) 

Waktu 

perpindahan 

(detik) 

Jarak 

Total 

(meter) 

Total 

waktu 

(detik) 

1 PBB-PC 15 16 38 240 570 

2 PC- MP 30 1,75 2,6 52,5 78 

3 MP-WR 10 2,45 4,2 24,5 42 

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   48,7 122,8 1331 3338 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

Pada layout alternatif 2, berdasarkan perhitungan studi gerak dan 

waktu maka hasil dari jarak angkut total yang di butuhkan menjadi 1331 

meter dan waktu angkut total yang di butuhkan menjadi 3338 detik dalam 1 

hari kerja. Berikut adalah estimasi waktu pada layout alternatif 2 : 

Tabel 4.9 estimasi Waktu Layout Alternatif 2 

Jarak (Meter) Waktu (Detik) 

1 2,5 

 

4.4.2.2 Analisis Kualitatif. 

1. Aliran Material 

Pada layout alternatif 2, terlihat pada gambar 4.4 bahwa alur 

material yang di angkut dari proses awal yaitu dari penyimpanan bahan 

baku hinngga menjadi tahu putih dan tahu goreng menjadi lebih baik dari 

layout awal, karena dalam pergerakan perpindahan proses produksi tahu 
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lebih tertata keadaaan baik dan tidak adanya bertumbukan pada 

pergerakan karyawan.  

2. Produk 

Pada Layout awal ini  Produk yang di hasilkan pada Usaha ini 

adalah tahu putih dan tahu goreng. Dalam setiap pengolahan di berbagai 

tahap selalu di jaga kualitasnnya agar menjadi produk yang terjaga 

kualitasnnya. Produk ini setelah jadi di masak baik di rebus atau di 

goreng langsung di masukkan ke dalam ember untuk di kirim ke pasar 

untuk di kirim ke konsumen. 

3. Peralatan dan mesin – mesin 

Mesin yang di gunakan berupa mesin penggiling kedelai ukuran 

2x1 meter, 1 buah wajan yang di gunakan untuk merebus kedeali halus, 

2 wajan besar yang di gunakan memasak tahu yang siap untuk di 

matangkan, rak tahu yang di gunakan untuk menjemur tahu, dan 

peralatan lainnya yang membantu proses pembuatan tahu seperti, kain 

batis, nampan, ember dll. 

4. Minimum Movement 

Pada layout alternatif 2, pada gambar 4.4 terlihat gerakan – gerakan 

angkutan material dalam alur produksi tidak terlalu rumit, dalam proses 

produksi 1 hari kerja jarak angkut yang di butuhkan menjadi 1331 meter 

dan  waktu yang di butuhkan untuk menganggkut material dari Gudang 

sampai tempat memasak tahu sebanyak 3338 detik dalam 1 hari produksi. 

 



 

52 
 

5. Sequence 

Pada layout alternatif 2, jalannya proses produksi urutan proses 

produksi tahu sudah sudah berjalan dengan baik. Proses mulai dari 

Kedelai yang di rendam hingga Tahu siap di kirim semua berjalan dengan 

lancar tanpa ada hambatan. 

6. Maintenance dan replacement 

Pada layout alternatif 2 penempatan peralatan yang di gunakan 

dalam proses produksi tidak mengalami kesulitan penggunakan mesin, dan 

karyawan tidak mengalami kesulitan dalam melakukan perbaikan karena 

sudah cukup luas dalam tata letak peralatan yang di gunakan proses 

pembuatan tahu. 

7. Employee area 

Pada layout alternatif 2, terlihat pada gambar 4.3 terlihat tertata 

dan beraturan jalannya proses pemindahan bahan baku hingga menjadi 

produk. 

8. Service area 

Pada layout alternatif 2 penempatan service area kerja sangat 

fleksibel dan sudah di perhatikan dengan baik. Penempatan service area 

di letakkan di arah barat dekat pintu masuk. Dengan diletakan nya di sana 

maka akan lebih memudahkan karyawan saat persiapan memuali 

pekerjaan nya dan menjalankan perkerjaannya.  
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Service area disini berupa 1 buah meja, 2 kursi, 1rak kecil di bawah 

meja,1 buah dispenser dan 1 buah roll kabel yang di gunakan untuk 

ngecarger handphone dan menyalakan radio. 

9. Plant climate 

Pada layout alternatif 2, sirkulasi udara cukup baik karena masih 

adanya ventilasi yang memadai untuk mengantisipasi asap penggorengan 

dan asap bara api dan bau asam yang di hasilkan dari ampas tahu yang 

sudah rusak di dalam ruangan produksi tahu. Pancaran sinar matahari 

masih bagus yang bias membuat memepermudah pengeringan tahu yang 

sudah di cetak. 

4.4.2.3 Biaya yang dikeluarkan 

Selanjutnya adalah Perhitungan biaya dilakukan dengan melihat 

biaya tenaga kerja langsung dalam satu hari kerja. Berikut adalah 

perhitungan biaya layout Alternatif 2 Usaha Tahu Pakintelan Gunung Pati 

Semarang dalam satu hari kerja (8 jam kerja): 
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Tabel 4.10 Biaya layout Alternatif 2 

Usaha Tahu Pakintelan Gunung Pati Semarang 

No Keterangan 
Frekuensi 

Perpindahan 

Waktu 

Perpindahan 

(Detik) 

Waktu Total 

Perpindahan 

(Detik) 

Biaya 

Perhari 

Rp1,215 

(Rupiah) 

1 PBB-PC 15 38 570 692,55 

2 PC- MP 30 2,6 78 94,77 

3 MP-WR 10 4,2 42 51,03 

4 WR-TP1 40 7 280 340,20 

5 TP1-TP2 68 2 136 165,24 

6 TP2-PJ 24 37 888 1078,92 

7 PJ-TA 42 32 1344 1632,96 

total 
 229 122,8 3338 4055,67 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

 Dari tabel perhitungan studi biaya pada layout awal diketahui 

bahwa total waktu perpindahan 3338 detik dan  mengeluarkan biaya sebesar  

Rp4055,67. 

4.4.2.4 Perbandingan layout alternatif 2 dengan layout awal 

Perbandingan layout alternatif 2 yang sudah di analisi melalui studi 

gerak, waktu, biaya dan kualitatif yang sudah di tentukan oleh peneliti 

dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.11 Perbandingan layout alternatif 2 dengan layout awal 

Layout awal Layout Alternatif 2 

Jarak 

(meter) 

Waktu 

(detik) 

Biaya 

(Rp) 

Jarak 

(meter) 

Waktu 

(detik) 

Biaya 

(Rp) 

1520,1 3928 4772,52 1331 3338 4055,67 

 



 

55 
 

Dari hasil analisis studi gerak, waktu dan analisis kualitatif. 

Berdasarkan data observasi yang di dapat, bahwa jarak gerak angkut pada 

layout awal sebesar 1520,1 meter dan waktu yang di keluarkan 3928 detik. 

Melalui perhitungan studi gerak dan waktu pada layout alternative 1 adalah 

jarak angkut yang di butuhkan menjadi 1331 meter, maka Jarak angkut yang 

di hemat dari layout awal 189,1 meter dan waktu yang di hasilkan 3158 

detik maka Waktu angkut yang di hemat 590 detik dalam 1 hari produksi.  

Selajutnya perbandingan peluang yang bisa di ambil pada Layout 

alternatif 2 dapat di perhitungkan sebagai berikut : 

3338

90
=

590

𝑥
 

𝑥 =
90 × 590

3338
 

𝑥 = 15 

Jumlah produk yang di hasilkan dalam 1 hari adalah 

  90 + 15 = 105 tahu  

Peluang perbandingan hasil produk yang di hasilkan apabila Usaha 

Tahu Pakintelan menggunakan layout Alternatif 2 dapat menambah 15 tahu. 

Kemudian dalam 1 hari Usaha Tahu Pakintelan dapat meningkatkan 

pejualan dalam 1 hari adalah 

= Harga produk × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛 

= Rp 28.000 × 105 

= Rp 2.940.000/ hari 
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Penghasilan Usaha Tahu Pakintelan apabila menggunakan layout 

alternatif 2, Kegiatan produksi tahu dalam 1 hari dapat menghasilkan Rp 

2.940.000,00 

4.4.3 Layout alternatif 3 

Pada layout Alternatif 3 terdapat perubahan dari layout awal, pada 

mesin penggiling kedelai di pindahkan di dekatkan dengan tempat 

pencucian kedelai dan kompor untuk memasak bubur kedelai yang sudah 

halus agar mempercepat pengangkutan kedelai yang sudah halus. Kemudian 

rak untuk menjemur tahu yang baru di saring diletakkan pada pojok barat 

dekat pintu masuk, karena di sana memiliki cukup sinar matahariyang cukup 

memadai untuk mempercepat pengeringan tahu yang sudah di saring.  

Penempatan Peralatan karyawan di letakkan ke sebelah timur 

bagian kanan pintu untuk mempermudah karyawan di saat memasuki 

ruangan produksi untuk mempersiapakan peralatan-peralatan yang di 

gunakan memproduksi tahu. Berikut analisis layout alternatif 3 : 
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Gambar 4.4 Layout alternatif 3 Usaha Tahu Pakintelan 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
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4.4.3.1 Analisis Studi Gerak dan Waktu 

Pada Analisis Studi Gerak dan Waktu pada layout alternatif 3, pada 

tahap ini di gunakan untuk menghitung dan mencari waktu dan jarak yang 

paling singkat dalam alternatif layout yang ada, berikut perhitungan analisis 

Studi Gerak dan Waktu : 

Analisis Studi Gerak 

J = ( t – t1 ) 

= 1520,1 - 1217 

   = 303,1 meter 

J (% ) = ( t – t1 ) x 100%÷ t 

= (1520,1 – 1217) X 100%  ÷1520,1 

      = 20 % 

Hasil dari analisis Studi Gerak bahwa jarak yang di hemat pada 

layout alternatif 3 adalah  303,1 meter dan dalam bentuk presentasi lebih 

efektiv 20% dalam 1 hari produksi 

Analisis Waktu 

W = (s – s1)  

= 3928 - 3002 

=  926 detik   

W (%) = (s – s1) x 100%÷ s 

= (3928 – 3002 )x 100% ÷3928 

   = 24% 

Hasil dari analisis Studi Waktu  bahwa waktu yang di hemat 

pada layout alternatif 3 adalah 926 detik dan dalam bentuk presentasi 

lebih efektiv 24% dalam 1 hari produksi. 
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Tabel 4.12 Karakteristik Proses Perpindahan  

Usaha Tahu Pakintelan Gunung Pati Semarang 

No 
Pemindahan 

Bahan 
Frekuensi  

Jarak 

(meter ) 

Waktu 

(detik) 

Total 

Jarak 

(meter) 

Total 

Waktu 

(detik) 

1 PBB-PC 15 16 38 240 570 

2 PC- MP 30 1,75 2,6 52,5 78 

3 MP-WR 10 2,45 4,2 24,5 42 

4 WR-TP1 40 3 7 120 280 

5 TP1-TP2 68 1,5 2 102 136 

6 TP2-PJ 24 2 9 48 216 

7 PJ-TA 42 15 40 630 1680 

  Total   41,7 102,8 1217 3002 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

Pada layout alternatif 3, berdasarkan perhitungan studi gerak dan 

waktu maka hasil dari jarak angkut total yang di butuhkan menjadi 1217 

meter dan waktu angkut total yang di butuhkan menjadi 3002 detik dalam 

1 hari kerja. Berikut adalah estimasi waktu pada layout alternatif 3 : 

Table 4.13 Estimasi waktu Layout Alternatif 3 

Jarak (Meter) Waktu (Detik) 

1 2,4 
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4.4.3.2 Analisis Kualitatif. 

1. Aliran Material 

Pada layout alternatif 3 gerak angkut material bahan baku lebih baik 

dari layout awal, karena dalam pergerakan perpindahan proses 

produksi tahu lebih tertata dengan baik dan tidak adanya 

bertumbukan pada pergerakan karyawan. 

2. Produk 

Pada Layout alternatif 3  Produk yang di hasilkan pada Usaha 

ini adalah tahu putih dan tahu goreng. Dalam setiap pengolahan di 

berbagai tahap selalu di jaga kualitasnnya agar menjadi produk yang 

terjaga kualitasnnya. Produk ini setelah jadi di masak baik di rebus 

atau di goreng langsung di masukkan ke dalam ember untuk di kirim 

ke pasar untuk di kirim ke konsumen. 

3. Peralatan dan mesin – mesin 

Mesin yang di gunakan berupa mesin penggiling kedelai 

ukuran 2x1 meter, 1 buah wajan yang di gunakan untuk merebus 

kedeali halus, 2 wajan besar yang di gunakan memasak tahu yang 

siap untuk di matangkan, rak tahu yang di gunakan untuk menjemur 

tahu, dan peralatan lainnya yang membantu proses pembuatan tahu 

seperti, kain batis, nampan, ember, kompor dll. 
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4. Minimum Movement 

Pada layout alternatif 3, pada gambar 4.5 terlihat gerakan – 

gerakan angkutan material dalam alur produksi tidak terlalu rumit, 

dalam proses produksi 1 hari kerja jarak angkut yang di butuhkan 

menjadi 1217 meter dan  waktu yang di butuhkan untuk 

menganggkut material dari Gudang sampai tempat memasak tahu 

sebanyak 3002  detik dalam 1 hari produksi. 

5. Sequence 

Pada layout alternatif 3, jalannya proses produksi urutan 

proses produksi tahu sudah sudah berjalan dengan baik. Proses 

mulai dari Kedelai yang di rendam hingga Tahu siap di kirim semua 

berjalan dengan lancer tanpa ada hambatan. 

6. Maintenance dan replacement 

Pada layout alternative 3 penempatan peralatan yang di 

gunakan dalam proses produksi tidak mengalami kesulitan 

penggunakkan mesin, dan karyawan tidak mengalami kesulitan 

dalam melakukan perbaikan karena sudah cukup luas dalam tata 

letak peralatan yang di gunakan proses pembuatan tahu. 

7. Employee area 

Pada layout ini dilihat pada gambar 4.4 arus jalannya proses 

produksi tahu lebih tertata rapi dan tidak adanya bertumbukan antar 

karyawan. 
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8. Service area 

Pada layout alternatif 3 penempatan service area kerja 

sangat fleksibel dan sudah di perhatikan dengan baik. Penempatan 

service area di letakkan di arah timur sebelah dekat pintu masuk. 

Dengan diletakan nya di sana maka akan lebih memudahkan 

karyawan saat persiapan memuali pekerjaan nya dan menjalankan 

perkerjaannya.  

Service area disini berupa 1 buah meja, 2 kursi, 1rak kecil di 

bawah meja,1 buah dispenser dan 1 buah roll kabel yang di gunakan 

untuk ngecarger handphone dan menyalakan radio. 

9. Plant climate 

Pada layout alternatif 3, sirkulasi udara cukup baik karena 

masih adanya ventilasi yang memadai untuk mengantisipasi asap 

penggorengan dan asap bara api dan bau asam yang di hasilkan dari 

ampas tahu yang sudah rusak di dalam ruangan produksi tahu. 

Pancaran sinar matahari masih bagus yang bias membuat 

mempermudah pengeringan tahu yang sudah di cetak. 

4.4.3.3 Biaya yang dikeluarkan 

Selanjutnya adalah Perhitungan biaya dilakukan dengan 

melihat biaya tenaga kerja langsung dalam satu hari kerja. Berikut 

adalah perhitungan biaya layout Alternatif 3 Usaha Tahu Pakintelan 

Gunung Pati Semarang dalam satu hari kerja (8 jam kerja): 
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Tabel 4.14 biaya layout Alternatif 3 

Usaha Tahu Pakintelan Gunung Pati Semarang 

No Keterangan 
Frekuensi 

Perpindahan 

Waktu 

Perpindahan 

(Detik) 

Waktu Total 

Perpindahan 

(Detik) 

Biaya 

Perhari 

@Rp1,215 

(Rupiah) 

1 PBB-PC 15 38 570 692,55 

2 PC- MP 30 2,6 78 94,77 

3 MP-WR 10 4,2 42 51,03 

4 WR-TP1 40 7 280 340,20 

5 TP1-TP2 68 2 136 165,24 

6 TP2-PJ 24 9 216 262,44 

7 PJ-TA 42 40 1680 2041,20 

total  229 102,8 3002 3647,43 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

 Dari tabel perhitungan studi biaya pada layout awal diketahui 

bahwa total waktu perpindahan 3338 detik dan  mengeluarkan biaya 

sebesar  Rp3647,43. 

4.4.3.4 Perbandingan Layout alternatif 3 dengan layout awal 

Perbandingan layout alternatif 3 yang sudah di analisi 

melalui studi gerak, waktu, biaya dan kualitatif yang sudah di 

tentukan oleh peneliti dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.15 Perbandingan Layout alternatif 3 dengan layout 

awal dalam 1 hari kerja 

 

Layout awal Layout Alternatif 3 

Jarak 

(meter) 

Waktu 

(detik) 

Biaya 

(Rp) 

Jarak 

(meter) 

Waktu 

(detik) 

Biaya 

(Rp) 

1520,1 3928 4772,52 1217 3002 3647,43 
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Dari hasil analisis studi  gerak, waktu dan analisis kualitatif. 

Berdasarkan data observasi yang di dapat, bahwa jarak gerak angkut 

pada layout awal sebesar 1520,1 meter dan waktu yang di keluarkan 

3928 detik. Melalui perhitungan studi gerak dan waktu pada layout 

alternatif 3 adalah jarak angkut yang di butuhkan menjadi 1256 meter, 

maka, Jarak angkut yang di hemat dari layout awal 303,1 meter dan 

waktu yang di hasilkan 3158 detik maka Waktu angkut yang di hemat 

926 detik dalam 1 hari produksi. 

Selajutnya perbandingan peluang yang bisa di ambil pada 

Layout alternatif 3 dapat di perhitungkan sebagai berikut : 

3002

90
=

926

𝑥
 

𝑥 =
90 × 926

3002
 

𝑥 = 27 

Jumlah produk yang di hasilkan dalam 1 hari adalah 

  90 + 27 = 117 tahu  

Peluang perbandingan hasil produk yang di hasilkan apabila 

Usaha Tahu Pakintelan menggunakan layout Alternatif 3 dapat 

menambah 27 tahu. Kemudian dalam 1 hari Usaha Tahu Pakintelan 

dapat meningkatkan pejualan dalam 1 hari adalah 

Harga produk × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛 

=Rp 28.000 × 117 

= Rp 3.276.000/ hari 
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Penghasilan Usaha Tahu Pakintelan apabila menggunakan 

layout alternatif 3, Kegiatan produksi tahu dalam 1 hari dapat 

menghasilkan Rp 3.276.000,00 

4.5 Layout Terpilih 

Table 4.16 Perhitungan Layout Optimal  

dalam 1 hari kerja 

 

Tipe 

Layout 

Studi Gerak dan 

Waktu 

 

Biaya 

(Rp) 

 

Ranking 

Jarak 

(meter) 

Waktu 

(detik) 

Layout 

awal 

1520,1 3928 4772,52 4 

Layout 

alternatif 1 

1256 3158 3836,97 2 

Layout 

alternatif 2 

1331 3338 4055,67 3 

Layout 

alternatif 3 

1217 3002 3647,43 1 

 

Berdasarkan tabel di atas, layout yang terpilih sebagai rancangan 

perbaikan layout Usaha Tahu Pakintelan adalah layout alternatif 3. Pada 

Layout ini  memiliki jarak tempuh 1217 meter yang hasilnya sedikit jauh 

berbeda dengan kedua alternatif lainnya dan layout awal mulanya dan 

memperoleh waktu perpindahan bahan yang paling optimal 3002 detik.  

Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp3647,43 dalam 1 hari produksi.  

Layout tersebut juga telah dianalisis secara kualitatif dengan memenuhi dari 

beberapa pertimbangan karakteristik yang sebelumnya telah ditentukan oleh 

peneliti.  
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4.6 Implikasi Manajerial 

Layout alternatif III menjadi layout terpilih yang akan memiliki 

implikasi manajerial lain yang akan diperoleh Usaha Tau Pakintelan di 

Gunung Pati Semarang, Dengan menggunakan layout alternatif III waktu 

yang di butuhkan untuk perpindahan material sebanyak 1217 meter selama 

3002 detik lebih kecil dari layout awal sebelumnya. Selisih waktu tersebut 

berjumlah 926 detik atau 15,433 menit, yang nantinya bisa digunakan untuk 

menambah produksi jumlah tahu sehingga diharapkan nantinya penjualan 

akan meningkat.  Biaya yang di keluarkan lebih hemat dari layout awal 

sebelumnnya. Biaya yang di keluarkan pada layout alternative 3 adalah 

sebesar Rp 3647,43 dalam 1 hari produksi. 

Selain itu, arus perpindahan material dalam pembuatan tahu pada 

proses penggilingan, pencucian dan pengeringan sudah tertata dari layout 

awal sebelumnnya, terwujudnya kenyamanan dan keleluasaan karyawan 

serta tidak adanya tumbukan atau bertabrakan dan mampu mempersingkat 

waktu dan jarak angkut material karena alur proses produksinya lebih 

berurutan dan rapi. 

 Kehigienisan produk yang utamanya dimulai dari bahan baku serta 

sirkulasi udara yang bersih juga telah diperhatikan dengan adanya ventilasi 

udara yang cukup agar mengurangi bau-bauan uap bubur tahu dan bau 

campuran asam dari ampas tahu. 

 

 


