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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Objek Penelitian  

Home Industry Monica Collection merupakan usaha yang bergerak 

memproduksi produk produk jesi Bedding seperti sprei, bed cover, dan juga 

perlengkapan bayi, seperti bantal guling, kasur, selimut, gendongan. Usaha 

ini dirintis tahun 2000 oleh ibu Lila. Berbekal ketrampilan beliau saat itu, 

beliau mulai melirik usaha ini. Beliau meninggalkan karirnya di PT Isuzu 

Astra dan menekuni bidang usaha konveksi ini. Beliau terus berjuang 

membuat dan menjual produknya di semua pasar pasar yang potensial. 

Hingga pada tahun 2012 ibu Lila memberi merk dagang pada produk 

produknya yaitu Monica Collection. Hingga sekarang, produknya sudah bisa 

tersebar bahkan di toko toko Swalayan seperti ADA. 

 

4.2 Analisis Layout Awal 

Pada analisis layout awal terdapat gambar layout yang menunjukkan 

ukuran ukuran ruang dengan skala 1:1000. Gambar layout tersebut juga 

berisikan informasi tentang proses produksi yang terjadi dan perpindahan 

material yang terjadi saat produksi. Juga terdapat nomor nomor dalam 
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lingkaran yang merupakan urutan terjadinya proses produksi. Terdapat garis 

garis berwarna yang berbentuk anak panah yang merupakan visualisasi dari 

arah proses produksi tersebut.  

Pada layout awal Monica Collection terjadi proses gerakan bolak balik 

yang tidak efisien saat memindahkan material. Hal tersebut tentu akan 

sangat berpotensi meningkatkan biaya yang tentu saja menurunkan efisiensi 

pada Monica Collection. Dapat diperhatikan pada gambar 4.1, material yang 

sudah dibeli, dimasukkan ke gudang, setelah itu material tersebut dibuat 

pola untuk proses selajutnya yaitu dipotong. Setelah dipotong sesuai dengan 

pola maka dilakukan proses penjahitan. Setelah pola dijahit maka diisi 

dengan filling, setelah itu material kembali pada proses penjahitan sebelum 

dialirkan pada proses finishing. Setelah di finishing maka material 

diteruskan pada proses QC dan akhirnya dipacking untuk dipajang.  

Pada proses pengisian, terjadi pemindahan material yang diulang yaitu 

kembali ke tempat jahitan. Proses pemindahan material yang tidak efisien ini 

terjadi karena penataan layout yang kurang efektif, sehingga ruang ruang 

yang ada tidak dapat mendukung proses produksi. Berikut adalah layout 

produksi yang digunakan saat ini pada Monica Collection Semarang. 
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Gambar 4. 1 Layout awal (1:1000) 
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Setelah mendapat gambaran layout awal, maka akan dilakukan 

penghitungan total jarak dan waktu perpindahan dalam 1 hari kerja (8 jam 

kerja) sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 Jarak dan Waktu Keseluruhan Perpindahan Material Monica 

Collection Dalam 1 Hari Kerja 

No. Keterangan 

Perpindahan 

Jarak 

(meter) 

Waktu 

(detik) 

Frekuensi 

dalam 1 

hari 

Total jarak 

perpindahan 

(Meter) 

Total waktu 

perpindahan 

(Detik) 

1 

Pemindahan 

bahan baku 

ke bagian 

pemotongan 

(G ke PT) 

4 6,8 10 40 68 

2 

Pemindahan 

kain 

terpotong 

untuk dijahit    

(PT ke JT) 

11,6 19,72 10 116 197,2 

3 

Pemindahan 

kain yang 

sudah dijahit 

ke bagian 

pengisian 

(filling) 

(JT ke FL) 

9,6 16,32 10 96 163,2 

4 

Pemindahan 

kain yang 

sudah 

difilling 

kembali 

untuk dijahit 

(FL ke JT) 

9,6 16,32 10 96 163,2 

5 

Proses 

pemindahan 

dari jahit ke 

Quality 

control dan 

finishing    

(JT ke QC) 

7,2 12,24 10 72 122,4 
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No. Keterangan 

Perpindahan 

Jarak 

(meter) 

Waktu 

(detik) 

Frekuensi 

dalam 1 

hari 

Total jarak 

perpindahan 

(Meter) 

Total waktu 

perpindahan 

(Detik) 

6 

Proses 

pemindahan 

dari packing 

menuju 

stuffing (rak 

pajang)     

(PC ke ST) 

8 13,6 10 80 136 

TOTAL 50 85 60 500 850 

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2018 

Analisis dilakukan dengan melakukan observasi jarak dan waktu yang 

dibutuhkan karyawan dalam mengangkut unit material dalam keadaan normal. 

Observasi dilakukan 5 kali dengan menguji berapa waktu yang dibutuhkan 

karyawan untuk berjalan sejauh 5 meter. Berikut adalah estimasi waktu dalam 

keadaan normal: 

Tabel 4. 2 Estimasi Waktu Dalam Keadaan Normal 

Pengukuran 

Ke 

Jarak Yang 

Diuji (Meter) 

Waktu Yang 

Dibutuhkan (Detik) 

1 5 8.4 

2 5 8.9 

3 5 8.6 

4 5 8.2 

5 5 8.5 

Total 25 42.6 

Rata-rata 5 8.52 

Hasil akhir 1 1.70 

Sumber: Data Primer yang Diolah,2018 
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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 Monica Collection dalam 1 hari (8 jam kerja):  

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

     = Rp 100.000 / (8jam x 3600 detik) 

     = Rp 100.000/ 28.800 

     = Rp. 3,4722 

Dari hasil perhitungan studi biaya tersebut, maka dapat diketahui bahwa biaya 

tenaga kerja langsung yang digunakan untuk melakukan perpindahan material 

adalah sebesar Rp 3,4722 / detik. Langkah berikutnya adalah perhitungan 

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

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

NO Keterangan 
Frekuensi 
Perpindahan 

Waktu 
Perpindahan 
(detik) 

Waktu Total 
Perpindahan 
(detik) 

Biaya per Hari 
(rupiah) 

1 G ke PT 10 6.8 68 236.11 

2 PT ke JT 10 19.72 197.2 684.72 

3 JT ke FL 10 16.32 163.2 566.67 

4 FL ke JT 10 16.32 163.2 566.67 

5 JT ke QC 10 12.24 122.4 425.00 

6 PC ke ST 10 13.6 136 472.22 

TOTAL 850 2,951.39 

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2018 
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Dari tabel perhitungan studi biaya pada layout awal, dapat dilihat bahwa 

total waktu perpindahan adalah sebesar 850 detik dan menimbulkan biaya 

sebesar Rp. 2,951.39 per 1 hari kerja (8 jam kerja). 

Tahap berikutnya adalah penilaian layout awal menggunakan analisis 

kualitatif. Analisis kualitatif pada layout awal disesuaikan dengan prinsip-

prinsip penataan fasilitas produksi. Prinsip dalam perencanaan tata letak 

pabrik menurut (Wignjosoebroto, 2009) antara lain : 

1. Integrasi menyeluruh dari semua faktor yang mempengaruhi proses 

produksi. 

Integrasi menyeluruh yang dimaksud merupakan integrasi atas 

seluruh komponen produksi yang ada pada fasilitas produksi Monica 

Collection. Pada layout awal ini, hubungan antara bagian produksi yang 

satu dengan yang lain justru tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini bisa 

dilihat pada gambar 4.2 tentang layout awal yang timbulnya gerakan 

mengulang / backtrack. Hal ini tentu saja bukan merupakan integrasi yang 

baik sesuai dengan prinsip pengaturan tata letak (layout). 

2. Perpindahan jarak yang seminimal mungkin. 

Jarak yang timbul pada layout awal ini berpotensi menimbulkan 

pemborosan pada biaya, hal ini sudah dibuktikan oleh tabel 4.4 tentang 

studi gerak waktu. Jarak yang semakin jauh tentu menimbulkan waktu 

tempuh yang tinggi pula, dapatdilihat pada tabel 4.4 tersebut, waktu 

tempuh keseluruhan selama 1 hari oleh 1 karyawan mencapai 850 detik. 
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Bisa saja jarak tempuh panjang tersebut disebabkan oleh banyak faktor 

salah satunya backtrack yang ada. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan 

prinsip jarak minimal, oleh karena itu jarak tempuh harus menjadi isu 

utama yang akan diatasi. 

3. Aliran kerja belangsung secara lancar melalui pabrik. Semua area yang ada 

dimanfaatkan secara efektif dan efisien. 

Pada layout awal ini, aliran kerja yang terjadi bisa dibilang tidak 

lancer, hal ini disebabkan oleh adanya gerakan yang tidak searah/ bolak-

balik. Gerakan bolak balik tersebut sudah disinggung pada 2 prinsip 

sebelumnya. Area yang ada harus dapat lebih dimanfaatkan / diatur ulang 

untuk mengurangi terjadinya gerak bolak balik tersebut. 

4. Pengaturan tata letak harus cukup fleksibel. 

Pada layout awal ini, ruang ruang yang ada merupakan ruang 

permanen, sekat sekat merupakan sekat tembok, sehingga tidak 

memungkinkan untuk merubah ruangan yang ada, sehingga penelitian ini 

berfokus pada penggunaan ruang tanpa merubah bentuk ruang tersebut. 

Selain itu terdapat ruang yang tidak bisa dialihfungsikan, yaitu saat proses 

pola dan potong, hal ini disebabkan karena ruang tersebut menjadi satu 

dengan kantor pemilik, sehingga tidak mungkin dipindahkan. Sedangkan 

proses dan ruang lain dapat dibilang cukup fleksibel untuk dipindah dan di 

ganti guna kan. 
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4.3 Analisis Jumlah Mesin 

Peneliti melakukan perhitungan jumlah mesin untuk mengetahui, 

apakah jumlah mesin yang ada sudah mampu untuk memenuhi target 

produksi pada Monica Collection. Peneliti menggunakan tabel untuk 

membandingkan kondisi awal dan sesudah perhitungan. Target produksi 

yang ditetapkan peneliti adalah 1.650 unit sebulan, atau 66 unit sehari (25 

hari kerja). Perhitungan lengkap tentang jumlah mesin ada di bagian 

lampiran. Perbandingan dan hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4. 4 Perbandingan Jumlah Mesin 

Jenis Mesin Na  Nb  Nb up 
  

mesin potong 1 0.8363 1.0 N1 

jahit biasa 1 3 2.4363 3.0 N2 

operator 2 1.5398 2.0 N3 

jahit biasa 2 3 1.5430 2.0 N4 

obras 1 0.8786 1.0 N5 

operator 2 0.8250 1.0 N6 

KETERANGAN:  

Na = Jumlah mesin awal (jumlah mesin 

yang sudah ada) 

Nb up = Jumlah mesin seharusnya yang 

dibulatkan ke atas 

Nb = Jumlah mesin seharusnya N… = mesin ke -  

Sumber: data Primer 2018 

Pada tabel diatas, Na merupakan jumlah mesin awal, yaitu mesin 

potong 1 buah, mesin jahit biasa 1 sebanyak 3 buah, operator pengisi dakron 
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sebanyak 2 orang, mesin jahit biasa 2 sebanyak 3 buah, mesin jahit obras 

sebanyak 1 buah, dan operator packing sebanyak 2 orang. Sedangkan Nb 

merupakan jumlah mesin minimum yang harus dimiliki untuk dapat 

memproduksi sejumlah 1650 unit per bulan / 66 unit per hari.  

Nilai pada Nb harus dibulatkan ke atas menjadi bilangan yang bulat 

(tidak desimal) karena termasuk dalam bilangan diskrit sehingga jumlah 

mesin minimum menjadi valid. Berdasar pada perhitungan, maka jumlah 

mesin yang dimiliki Monica Collection dinilai mampu untuk melakukan 

proses produksi karena memenuhi jumlah spesifikasi minimal. Hal ini dapat 

dilihat bahwa nilai pada Na > Nb yang berarti mesin yang sudah ada, 

mampu untuk memproduksi sesuai target produksi yang ditetapkan. 

 

4.4 Luas Area yang Dibutuhkan 

Dalam layout awal ini, belum dilakukan perhitungan luas atau ruang 

secara tepat untuk melakukan proses produksi. Perhitungan tersebut 

termasuk luas untuk tempat mesin, ruang gerak untuk karyawan, tempat 

meletakkan material saat proses produksi, tempat meletakkan peralatan 

peralatan, dan lain sebagainya. Tujuan dari penghitungan luas area yang 

dibutuhkan akan menentukan luas lantai minimal pada tiap tiap proses 

produksi dalam membuat layout alternatif. Sehingga layout alternatif 

tersebut diharapkan dapat diaplikasikan secara riil. Berikut adalah tabel 

perhitungan luas area yang dibutuhkan. 
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Tabel 4. 5 Luas Area Yang Dibutuhkan 

Aktivitas 
Mesin atau 

peralatan 

Luas area yang dibutuhkan (M2) Subtotal 

x 150% 

Jumlah 

mesin 

Total luas 

area 

operasi Mesin Peralatan Operator Bahan Subtotal 

Gudang - 0 0 0 6 6         9.0  0              9.0  

Potong 
mesin 

potong 
0.24 2 1 2 5.24         7.9  1.0 

             7.9  

Jahit 
jahit biasa 

1 
0.24 1 1 1 3.24         4.9  3.0 

           14.6  

Filling operator 0 0 1 1.4 2.4         3.6  2.0              7.2  

Jahit 
jahit biasa 

2 
0.24 1 1 1 3.24         4.9  2.0 

             9.7  

Finishing obras 0.24 1 1 1 3.24         4.9  1.0              4.9  

Packing operator 0 0 1 1.5 2.5         3.8  1.0              3.8  

Stuffing - 0 0 0 3 3         4.5  -              4.5  

TOTAL                            61.5  

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Pada area gudang, digunakan untuk menyimpan bahan baku berupa 

kain gulung dan dakron gulung dengan luas permukaan sekitar 6M2 . 

Gudang yang digunakan saat ini masih terlalu sempit, sehingga bahan baku 

diletakkan menumpuk di area sekitar gudang. Hal ini mengakibatkan 

sesaknya jalan akses yang ada. Gudang yang lebih luas akan mempermudah 

penyimpanan bahan baku dan membuat ruang gerak lebih leluasa. 

Pada proses potong, menggunakan mesin standar yang memiliki luas 

permukaan 0.24 M2 . dengan mesin yang memiliki ukuran 60cm X 40cm. 

Peralatan yang berupa meja dan kursi memiliki kebutuhan luas sekitar 2 M2 . 

Operator yang diperlukan berjumlah 1 dengan luas penampang 1 M2. Bahan 

berupa kain yang akan dipotong memiliki luas penampang sekitar 2 M2. 
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Yang dikalikan 150% agar tercipta ruang gerak ekstra dengan luas 

kebutuhan ruang sebanyak 7.9 M2. 

Pada proses jahit yang pertama, juga menggunakan mesin standar yang 

memiliki luas permukaan 0.24 M2 . Dengan mesin yang memiliki ukuran 

60cm X 40cm. Peralatan yang berupa meja dan kursi memiliki kebutuhan 

luas sekitar 1 M2 . Operator yang diperlukan berjumlah 1 dengan luas 

penampang 1 M2. Bahan berupa kain yang akan dijahit memiliki luas 

penampang sekitar 1 M2. Ke 4 elemen tersebut dikalikan 3 karena terdapat 3 

buah mesin dengan jumlah kebutuhan luas yang sama. Kebutuhan luas lalu 

dikalikan 150% agar tercipta ruang gerak ekstra dengan luas kebutuhan 

ruang sebanyak 14.6 M2. 

Pada proses filling, tidak menggunakan mesin karena proses filling 

dilakukan oleh karyawan. Kebutuhan ruang pada proses ini sebesar 1 M2 

untuk operator dan 1.4 M2 untuk bahan bakunya (bahan baku berupa dakron 

roll). Kebutuhan tersebut dikalikan 2 karena dibutuhkan 2 orang karyawan 

untuk melakukan proses tersebut. Kemudian diberi kelonggaran 150% 

dengan luas kebutuhan total sebanyak 7.2 M2. 

Pada proses jahit yang kedua, juga menggunakan mesin standar yang 

memiliki luas permukaan 0.24 M2 . Dengan mesin yang memiliki ukuran 

60cm X 40cm. Peralatan yang berupa meja dan kursi memiliki kebutuhan 

luas sekitar 1 M2 . Operator yang diperlukan berjumlah 1 dengan luas 

penampang 1 M2. Bahan berupa kain yang akan dijahit memiliki luas 
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penampang sekitar 1 M2. Ke 4 elemen tersebut dikalikan 2  karena terdapat 

2 buah mesin dengan jumlah kebutuhan luas yang sama. Kebutuhan luas lalu 

dikalikan 150% agar tercipta ruang gerak ekstra dengan luas kebutuhan 

ruang sebanyak 9.7 M2. 

Pada proses finishing, menggunakan mesin jahit obras dengan 

sepsifikasi dimensi sama dengan mesin jahit biasa. Mesin obras standar yang 

memiliki luas permukaan 0.24 M2 . Dengan mesin yang memiliki ukuran 

60cm X 40cm. Peralatan yang berupa meja dan kursi memiliki kebutuhan 

luas sekitar 1 M2 . Operator yang diperlukan berjumlah 1 dengan luas 

penampang 1 M2. Bahan berupa kain yang hampir jadi dan sudah diisi 

dakron memiliki luas penampang sekitar 1M2. Proses ini dilakukan hanya 1 

orang dengan 1 mesin, sehingga luas yang dibutuhkan hanya dikalikan 

150% sebagai standar keleluasaan yang dipilih, yang menghasilkan luas area 

sebesar 4.9 M2. 

Pada proses packing, tidak menggunakan mesin karena proses packing 

dilakukan oleh karyawan. Kebutuhan ruang pada proses ini sebesar 1 M2 

untuk operator dan 1.5 M2 untuk bahan bakunya (bahan baku berupa plastik 

packing). Kebutuhan tersebut dikalikan 1 karena dibutuhkan 1 orang 

karyawan untuk melakukan proses tersebut. Kemudian diberi kelonggaran 

150% dengan luas kebutuhan total sebanyak 3.8 M2. 

Pada proses stuffing, tidak menggunakan mesin karena proses stuffing 

merupakan proses penumpukkan barang jadi di rak rak penumpukkan. 
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Kebutuhan ruang pada proses ini sebesar 3 M2 untuk produk jadi.Produk 

jadi ditumpuk pada sebuah rak. Kemudian diberi kelonggaran 150% dengan 

luas kebutuhan total sebanyak 4.5 M2. Kebutuhan luas pada barang jadi 

dapat memungkinkan barang untuk ditumpuk sehingga rak memiliki 

kapasitas yang lebih banyak. 

 

4.5 Analisis Layout Alternatif 1 

Pada analisis layout 1 terdapat perubahan terhadap layout awal. 

Perubahan tersebut terlihat pada pemindahan ruang potong menjadi di 

bagian belakang rumah. Ruang pemotongan membutuhkan setidaknya 7,9 

M2. Oleh sebab itu dibentuk ruang baru seluas kebutuhan tersebut. Hal ini 

membuat bahan baku yang akan dipotong dibawa ke belakang. Hal ini 

bertujuan agar tempat memotong dekat atau berada dalam lingkungan proses 

menjahit.  

Proses menjahit yang dikerjakan 3 mesin dipisah menjadi 1 mesin 

setiap ruangan, sehingga memungkinkan untuk dilakukan akibat 

keterbatasan ruang. Kebutuhan ruang untuk 3 mesin jahit adalah sebesar 

14,6 M2, kemudian dibagi 3 sehingga kurang lebih 1 mesin membutuhkan 

ruang seluas 5 M2, sedangkan kapasitas per ruangan mencapai 6 M2. 

Kemudian dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu proses pengisian dakron 

(filling) yang membutuhkan ruang seluas 7,2 M2 dengan ruang yang tersedia 

seluas 7,44 M2 . Setelah melalui proses filling, dilakukan penjahitan ulang 
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dimana menggunakan mesin jahit tahap 2. Hal ini dimaksudkan agar tidak 

terjadinya backtrack seperti pada layout awal.  

Penjahitan tahap 2 hanya memerlukan 2 buah mesin jahit, sehingga 

dapat digabungkan dengan finishing yang membutuhkan hanya 1 mesin 

obras. Kebutuhan ruang untuk 2 proses tersebut adalah 14,6 M2. Ruangan 

yang tersedia berkapasitas 14,6 M2. Setelah proses finishing, dilanjutkan 

untuk proses packing yang membutuhkan ruang seluas 3,8 M2 sedangkan 

kapasitas yang ada mencapai 14M2. Setelah di packing barang siap 

ditumpuk pada rak stuffing. Berikut adalah gambar layout alternatif 1 pada 

Monica Collection Semarang. 
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Gambar 4. 2 Layout alternatif 1 (1:1000) 
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Setelah mendapat gambar layout alternatif 1 maka akan dilakukan 

perhitungan total jarak dan waktu perpindahan dalam 1 hari kerja sebagai 

berikut : 

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

Hari Kerja 

No. 
Keterangan 

Perpindahan 

Jarak 

(meter) 

Waktu 

(detik) 

Frekuensi 
dalam 1 

hari 

Total jarak 
perpindahan 

(M) 

Total waktu 

perpindahan 

1 
Gudang ke 

Potong 
5.6 9.52 10 56 95.2 

2 
Potong ke 

Jahit 
2.1 3.57 10 21 35.7 

3 
Jahit ke 
Filling 

2 3.4 10 20 34 

4 
Filling ke 

Jahit 2 
2 3.4 10 20 34 

5 
Finishing ke 

packing 
10.3 17.51 10 103 175.1 

6 
Packing ke 

stuffing 
3.1 5.27 10 31 52.7 

TOTAL 25.1 42.67 60 251 426.7 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 

Dari tabel layout alternatif 1 dapat diketahui total jarak tempuh 

sebesar 251 meter dan total waktu perpindahan adalah sebesar 426.7 detik. 

Tahap selanjutnya adalah perhitungan jarak dan waktu yang dihemat sebagai 

berikut ini :  

J      = (t – t1)………………………………..(1) 

Jarak angkut yang dihemat = (500-251) 

    = 249 

J(%)    = (t – t1) x 100% / t................................(2) 
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Jarak angkut dihemat (%) = (500-251) x 100% / 500 

    = 49,80% 

W    = (s-s1)………………………………...(3) 

Waktu yang dihemat  = (850-426,7) 

    = 423,3 

W (%)    = (s-s1) x 100% / s................................(4) 

Waktu dihemat (%)  = (850-426,7) x 100% / 850 

= 49,80 % 

 Tahap berikutnya adalah perhitungan studi biaya per hari yang 

dikeluarkan untuk gaji karyawan karena melakukan perpindahan material 

dengan biaya perpindahan Rp 3,4722 / detik. 

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 per Hari 

(rupiah) 

1 Gudang ke Potong 10 9.52 95.2 330.56 

2 Potong ke Jahit 10 3.57 35.7 123.96 

3 Jahit ke Filling 10 3.4 34 118.06 

4 Filling ke Jahit 2 10 3.4 34 118.06 

5 
Finishing ke 

packing 
10 17.51 175.1 607.99 

6 Packing ke stuffing 10 5.27 52.7 182.99 

TOTAL 426.7 1,481.60 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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Dari tabel perhitungan studi biaya untuk layout alternatif 1 dapat 

dilihat bahwa total waktu perpindahan sebanyak 426,7 detik yang akan 

mengeluarkan biaya sebesar Rp 1.481,60. Penghematan dari layout awal 

sebesar 423,3 detik. 

Tahap berikutnya adalah penilaian layout alternatif 1 menggunakan 

analisis kualitatif berupa prinsip pada penyusunan layout sebagai berikut : 

1. Integrasi menyeluruh dari semua faktor yang mempengaruhi proses 

produksi. 

Integrasi secara menyeluruh sudah rapid an teratur, sehingga tidak 

dijumpai adanya backtrack atau gerakan bolak balik yang dapat 

mengakibatkan kerugian. Penempatan mesin mesin jahit pada petak petak 

membuat pekerjaan lebih efisien karena karyawan diharapkan fokus pada 

pekerjaaanya. 

2. Perpindahan jarak yang seminimal mungkin. 

Jarak yang timbul akibat adanya gerakan bolak balik sudah 

dinetralisir, sehingga layout alternatif ini memiliki jarak tempuh yang jauh 

lebih singkat yaitu sebesar 251 meter dari awalnya 500 meter. 

3. Aliran kerja belangsung secara lancar melalui pabrik. Semua area yang ada 

dimanfaatkan secara efektif dan efisien. 
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Semua ruang pada tempat produksi diatur dan digunakan secara 

efektif dan efisien, bahkan ada ruang yang digunakan untuk 2 proses 

produksi sekaligus yaitu untuk menjahit dan melakukan finishing. 

4. Pengaturan tata letak harus cukup fleksibel. 

Pada layout alternatif ini, tempat terjadinya proses potong berada 

di luar kantor, sehingga tidak dapat dipraktikkan secara riil. Perpindahan 

tersebut membuat tidak fleksibelnya layout alternatif 1 ini. Hal ini 

disebabkan karena ruang kantor pada layout awal harus digunakan untuk 

proses produksi memotong. Karena pelaksana proses produksi tersebut 

adalah owner sendiri, sehingga ruangan tersebut tidak diperbolehkan untuk 

dipindah. 

4.6 Analisis Layout Alternatif 2 

Pada layout alternatif 2 ini ruang gudang dan ruang potong (beserta 

kantor) sesuai dengan layout awal, ruang menjahit juga sama dengan layout 

awal. Ruang filling berada setelah ruang jahit. Ruang filling memiliki luas 

7,44M2 dengan minimal luas 7,2 M2. Setelah ruang filling dilanjutkan 

dengan ruang menjahit tahap 2 yang dibagi menjadi 2 ruang seperti pada 

layout alternatif 1. Luas ruangan yang digunakan adalah 6,82M2 dengan 

kebutuhan ruang minimal 3,8 M2.  

Setelah penjahitan tahap 2 bahan dimasukkan ke ruang finishing 

dengan menggunakan mesin obras. Ruang finishing menggunakan ruangan 

baru dengan luas 5M2 dengan minimal 4,9 M2. Setelah itu barang jadi 
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dipacking di ruangan sebelah dengan luas 4M2 dengan kebutuhan luas 3,8 

M2. Setelah barang jadi di packing, dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu 

stuffing / menumpuk barang jadi ke rak showcase. Berikut ini merupakan 

layout alternatif 2 dari Monica Collection. 
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Gambar 4. 3 Layout alternatif 2 (1:1000) 
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Setelah melihat gambar dari 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 

Perpindahan 

Jarak 

(meter) 

Waktu 

(detik) 

Frekuensi 

dalam 1 hari 

Total jarak 

perpindahan 

(M) 

Total waktu 

perpindahan 

1 
Gudang ke 

Potong 
3 5.1 10 30 51 

2 Potong ke Jahit 10 17 10 100 170 

3 Jahit ke Filling 2 3.4 10 20 34 

4 
Filling ke Jahit 

2 
2 3.4 10 20 34 

5 
Finishing ke 

Packing 
2 3.4 10 20 34 

6 
Packing ke 

stuffing 
4.5 7.65 10 45 76.5 

TOTAL 23.5 39.95 60 235 399.5 

Sumber: Data Primer yang Diolah 2019 

Dari tabel layout alternatif 2 dapat diketahui total jarak bperpindahan 

material sebesar 235 meter dan total waktu perpindahan sebesar 399.5 detik. 

Tahap berikutnya dalah perhitungan jarak dan waktu yang dihemat sebagai 

berikut: 

J      = (t - t₁)……………………….…………(1) 

Jarak angkut yang dihemat = (500-235) 

    = 265 
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J(%)    = (t - t₁) x 100% / t…………………….(2) 

Jarak angkut dihemat (%)  = (500-235) x 100% / 500 

    = 53,0% 

W     = (s-s1)………………………………..(3) 

Waktu yang dihemat  = (850-399,5) 

    = 450,5 

W (%)    = (s-s1) x 100% / s……………………(4) 

Waktu dihemat (%)  = (850-399,5) x 100% / 850 

= 53,0 % 

Tahap selanjutnya adalah perhitungan studi biaya per hari yang 

dikeluarkan untuk gaji karyawan karena melakukan perpindahan material. 

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 per Hari 

(rupiah) 

1 Gudang ke Potong 10 5.1 51 177.08 

2 Potong ke Jahit 10 17 170 590.28 

3 Jahit ke Filling 10 3.4 34 118.06 

4 Filling ke Jahit 2 10 3.4 34 118.06 

5 
Finishing ke 

Packing 
10 3.4 34 118.06 

6 Packing ke stuffing 10 7.65 76.5 265.63 

TOTAL 399.5 1,387.15 

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2019 
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Dari tabel perhitungan studi biaya pada layout alternatif 2 diketahui 

bahwa total waktu perpindahan material adalah 399.5 yang mengeluarkan 

biaya sebesar Rp. 1,387.15. Penghematan waktu perpindahan dari layout 

awal sebesar 450.5 detik.  

Tahap selanjutnya adalah analisis kualitatif pada layout alternatif 2. 

Analisis kualitatif pada layout alternatif 2 dilakukan dengan beberapa 

kriteria sebagai berikut : 

1. Integrasi menyeluruh dari semua faktor yang mempengaruhi proses 

produksi. 

Integrasi secara menyeluruh sudah rapid an teratur, sehingga tidak 

dijumpai adanya backtrack atau gerakan bolak balik yang dapat 

mengakibatkan kerugian. Penempatan mesin mesin jahit pada petak petak 

membuat pekerjaan lebih efisien karena karyawan diharapkan fokus pada 

pekerjaaanya. 

2. Perpindahan jarak yang seminimal mungkin. 

Jarak yang timbul akibat adanya gerakan bolak balik sudah 

dinetralisir, sehingga layout alternatif ini memiliki jarak tempuh yang jauh 

lebih singkat yaitu sebesar 235 meter dari awalnya 500 meter. 

3. Aliran kerja belangsung secara lancar melalui pabrik. Semua area yang ada 

dimanfaatkan secara efektif dan efisien. 
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Semua ruang pada tempat produksi diatur dan digunakan secara 

efektif dan efisien, adanya penambahan ruangan semu untuk proses 

produksi yaitu finishing dan packing. 

4. Pengaturan tata letak harus cukup fleksibel. 

Pada layout alternatif ini, semua ruang tidak melanggar 

fungsionalnya, sehingga dapat diterapkan pada kondisi riil. Ruang kantor 

yang menjadi 1 dengan ruang potong juga tidak bertentangan dengan 

keinginan owner.  

4.7 Analisis Layout Alternatif 3 

Pada layout alternatif 3 memiliki desain yang menggunakan pola 

memutar. Ruang gudang dan ruang kantor sama seperti pada layout awal, 

sehingga tidak bertentangan dengan fungsi kantor yagn dimiliki owner. 

Yang membedakan adalah proses jahit yang berada di belakang dari gudang. 

Proses jahit menggunakan ruang semu seluas 15M2 dengan kebutuhan luas 

minimal 14,6 M2.  

Ruangan filling dipisah menjadi 2 petak ruang dengan masing luas 6,5 

M2 dan 6,8 M2 dengan kebutuhan minimal sebesar 3,6 M2. Setelah itu 

material kembali di jahit pada ruang jahit disebelah ruang filling. Mesin jahit 

dibagi dalam 2 ruangan dengan luas 7,44 M2 dan 14,57 M2 dengan luas 

minimal 4,9 M2 masing masing mesin jahit. Untuk mesin yang menempati 

ruang dengan luas 14,57 M2 digabungkan dengan proses finishing yang 

menggunakan mesin obras dengan luas minimal 4,9 M2.  
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Setelah itu menuju ke tempat packing berupa ruangan semu yang ada 

di tengan tengah fasilitas produksi dengan luas 4M2 memiliki luas minimal 

3,8 M2. Proses packing bersebelahan dengan rak stuffing, sehingga tidak 

memerlukan pergerakan untuk memindah barang jadi. Barang yang sudah 

selesai di packing dapat langsung diletakkan pad arak stuffing, sehingga 

proses produksi lebih cepat dan efisien. 
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Gambar 4. 4 Layout alternatif 3 (1:1000) 
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Setelah melihat gambar layout alternatif 3 maka akan dilakukan 

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

sebagai berikut: 

Tabel 4. 10 Perhitungan Studi Gerak Waktu Layout Alternatif 3 dalam 1 

Hari Kerja 

No. 
Keterangan 

Perpindahan 

Jarak 

(meter) 

Waktu 

(detik) 

Frekuensi 

dalam 1 hari 

Total jarak 

perpindahan 

(M) 

Total waktu 

perpindahan 

1 
Gudang ke 

Potong 
3 5.1 10 30 51 

2 Potong ke Jahit 6 10.2 10 60 102 

3 Jahit ke Filling 4 6.8 10 40 68 

4 
Filling ke Jahit 

2 
2 3.4 10 20 34 

5 
Finishing ke 

Packing 
2 3.4 10 20 34 

6 
Packing ke 

stuffing 
10 17 10 100 170 

TOTAL 27 45.9 60 270 459 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2019 

Dari tabel layout alternatif 3 dapat diketahui total jarak perpindahan 

barang dan material sebesar 270M dengan total waktu perpindahan 459 

detik. Tahap berikutnya adalah perhitungan jarak dan waktu yang dihemat 

sebagai berikut: 

J      = (t - t₁)…………………………………(1) 

Jarak angkut yang dihemat = (500-270) 

    = 230 
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J(%)    = (t - t₁) x 100% / t……………………..(2) 

Jarak angkut dihemat (%)  = (500-270) x 100% / 500 

    = 46,0% 

W     = (s-s1)…………………………………(3) 

Waktu yang dihemat  = (850-459) 

    = 391 

W (%)    = (s-s1) x 100% / s……………………..(4) 

Waktu dihemat (%)  = (850-459) x 100% / 850 

= 46,0 % 

Tahap berikutnya adalah perhitungan studi biaya per hari yang 

dikeluarkan ntuk upah karyawan karena melakukan perpindahan material. 

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 per Hari 

(rupiah) 

1 
Gudang ke 

Potong 
10 5.1 51 177.08 

2 Potong ke Jahit 10 10.2 102 354.17 

3 Jahit ke Filling 10 6.8 68 236.11 

4 Filling ke Jahit 2 10 3.4 34 118.06 

5 
Finishing ke 

Packing 
10 3.4 34 118.06 

6 
Packing ke 

stuffing 
10 17 170 590.28 

TOTAL 
   

459 1,593.75 

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2019 
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Dari tabel perhitungan studi biaya pada layout alternatif 3 dapat dilihat 

bahwa total waktu perpindahan material adalah 459 detik dan mengeluarkan 

biaya sebesar Rp 1,593.75. Layout alternatif ini menghemat waktu sebesar 

230 detik dari layout awal. Penghematan waktu mencapai 46% berbanding 

layout awal. 

Tahap berikutnya adalah analisis kualitatif pada layout alternatif 3. 

Analisis kualitatif dilakukan dengan kriteria berikut: 

1. Integrasi menyeluruh dari semua faktor yang mempengaruhi proses 

produksi. 

Integrasi secara menyeluruh sudah rapi dan teratur, sehingga tidak 

dijumpai adanya backtrack atau gerakan bolak balik yang dapat 

mengakibatkan kerugian. Penempatan proses filling diletakkan dalam 

petak petak diharapkan dapat meningkatkan konsentrasi karyawan.  

2. Perpindahan jarak yang seminimal mungkin. 

Jarak yang timbul akibat adanya gerakan bolak balik sudah 

dinetralisir, sehingga layout alternatif ini memiliki jarak tempuh yang jauh 

lebih singkat yaitu sebesar 270 meter dari awalnya 500 meter. Proses 

penjahitan dan filling diletakkan berdampingan sehingga tidak menambah 

pergerakan material. 

3. Aliran kerja belangsung secara lancar melalui pabrik. Semua area yang ada 

dimanfaatkan secara efektif dan efisien. 
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Semua ruang pada tempat produksi diatur dan digunakan secara 

efektif dan efisien, adanya penambahan ruangan semu untuk proses 

produksi yaitu packing, penambahan ruang semu berguna agar proses 

packing bisa berjalan dan lebih efektif karena berada di sebelah rak 

stuffing untuk meminimalisasi pergerakan. 

4. Pengaturan tata letak harus cukup fleksibel. 

Pada layout alternatif ini, semua ruang tidak melanggar 

fungsionalnya, sehingga dapat diterapkan pada kondisi riil. Ruang kantor 

yang menjadi 1 dengan ruang potong juga tidak bertentangan dengan 

keinginan owner. Sehingga dapat disimpulkan layout ini mememnuhi 

pertimbangan kriteria yang diinginkan oleh owner. 

4.8 Layout terpilih 

Layout terpilih akan ditentukan baik secara kuantitatif dan kualitatif 

yang paling optimal. Setelah dilakukan perhitungan kuantitatif dnegan studi 

gerak waktu dan biaya maka dapat dilihat hasil dari beberapa layout sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 12 Perhitungan Layout Optimal 

Tipe Layout 
Studi gerak dan waktu 

Biaya (rupiah) Kualitatif Ranking 
Jarak (meter) Waktu (detik) 

Layout Awal 500 850 2951.37 Memenuhi 3 

Layout Alternatif 1 251 426.7 1481.59 
Tidak 

Memenuhi 
4 

Layout Alternatif 2 235 399.5 1387.14 Memenuhi 1 

Layout Alternatif 3 270 459 1593.74 Memenuhi 2 

Sumber : Data primer Yang Diolah 2019 
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Berdasarkan hasil perhitungan layout optimal diatas dibandingkan 

dengan metode studi gerak, waktu dan biaya, diketahui layout paling 

optimal adalah layout alternatif 2. Pada layout alternatif 2 dikatakan paling 

optimal karena memiliki jarak perpindahan material sebesar 235 meter. 

Waktu yang dibutuhkan pada layout alternatif 2 dalam melakukan 

perpindahan sebesar 399,5 detik. Biaya yang dikeluarkan dalam layout 

alternatif 2 sebesar Rp 1,387.14. Jarak tempuh layout 2 merupakan yang 

paling rendah dibandingkan layout alternatif 1 dan 3. Selain itu, pada 

analisis kualitatif, layout alternatif 2 juga memenuhi pertimbangan kriteria 

yang sudah ditetapkan oleh owner. 

4.9 Implikasi Manajerial 

Terpilihnya layout alternatif 2 menjadi layout produksi pada Monica 

Collection memiliki beberapa implikasi manajerial. Penerapan Layout 

alternatif 2 akan mengurangi jarak perpindahan dari 500 meter menjadi 235 

meter. Maka terjadi penghematan sebanyak 265 meter. Pengaruh 

pengurangan jarak tersebut berpengaruh meminimalisasi jarak sehingga 

meningkatkan efisiensi kerja pada karyawan. 

Selain itu pada penerapan layout alternatif 2 terjadi penghematan 

waktu yang semula 850 detik menjadi 399,5 detik. Hal ini tentu saja cukup 

memangkan kegiatan tidak efektif karyawan (berjalan) dan dapat bermanfaat 

untuk kegiatan lainnya yang lebih produktif. 
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Karena adanya penghematan waktu, maka tentu saja ada penghematan 

biaya material handling. Biaya yang semula senilai Rp. 2,951.37 rupiah 

dapat dihemat menjadi Rp. 1,387.14. Hal ini tentu saja meningkatkan 

efisiensi perusahaan dengan menurunkan input produksi. Jika dilakukan 

selama 25 hari maka akan terjadi penghematan senilai Rp. 34.678,5 sebulan.  

Hal ini tentu akan mempengaruhi input biaya dari produksi. Dengan 

menurunkan input suatu proses produksi akan meningkatkan produktivitas 

dari proses produksi tersebut. Hal ini disebabkan karena input dari suatu 

proses produksi dalam hal ini merupakan biaya tenaga kerja berkurang. 

Sehingga nilai input dikurangi dengan penghematan yang ada yang akan 

mengurangi angka input yang berdampak pada meningkatnya angka 

produktivitas yang ada.  

Hal tersebut sejalan dengan pengertian pengaturan tata letak menurut 

Menurut Wignjosoebroto (2009) tata letak (layout) pabrik dapat 

didefinisikan sebagai tata cara pengaturan dimana pengaturan tata letak 

(layout) pabrik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi 

sehingga kapasitas dan kualitas produksi yang direncanakan dapat dicapai 

dengan tingkat biaya yang paling ekonomis. Tingkat biaya yang ekonomis 

disini dapat berarti input yang dikurangi dengan biaya tenaga kerja yang 

dihemat dengan pemilihan layout alternatif 2. 

Dalam penerapan layout alternatif 2 akan memerlukan biaya dan 

waktu yang dibutuhkan untuk menata ulang layout. Akan muncul biaya baru 



71 

 

 

 

seperti biaya pemasangan roll kabel karena adanya pemindahan mesin mesin 

ke tempat baru yang membutuhkan saluran listrik yang baru. Pemasangan 

tersebut tentu diikuti biaya tenaga ahli untuk memasang kabel kabel dan 

instalasi.  
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