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MOTTO 

 

Kita tidak tahu, apa yang akan kita alami dalam lika-liku kehidupan yang misteri 

ini. Tetapi kita bisa memutuskan apa yang terjadi dalam diri kita, bagaimana kita 

menerima semua itu dan bagaimana cara kita menghadapinya. Itulah yang paling 

penting pada akhirnya. 

Bagaimana cara kita mengatasi cobaan berat dalam hidup dan membuatnya 

menjadi sesuatu yang indah dan berharga. Itulah ujian kehidupan yang 

sesungguhnya. 

(Joseph Forth Newton) 

 

Bagi orang yang berusaha sungguh-sungguh, pasti Allah akan meminjamkan 

tangan-Nya sebagai penolong. 

(George Bernara Shaw) 

 

 

 

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada : 

Papa, Mama, dan Koko Andi 

Aku berterima kasih karena 

kalian telah membuat 

hidupku berarti. 
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ABSTRAK 

 
 

Layout pabrik merupakan salah satu landasan utama dalam dunia 
industri. Layout pabrik yang terencana dengan baik akan ikut menentukan 
efisiensi dan efektivitas kegiatan produksi, mengurangi / memperkecil aliran-
aliran proses produksi yang tidak perlu, meningkatkan produktivitas kerja dan 
mampu bersaing di pasar bebas, dan dalam beberapa hal juga akan menjaga 
kelangsungan hidup dan keberhasilan suatu perusahaan. 
Layout pabrik merupakan pemilihan secara optimum penempatan mesin-mesin, 
peralatan-peralatan pabrik, tempat kerja, tempat penyimpanan dan fasilitas service 
bersama-sama dengan penentuan bentuk gedung pabriknya. (Reksohadiprodjo, 
2000 : 127). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang di 
terapkan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah layout peralatan pabrik per 
departemen yang optimal / efisien pada Sablon Heri Susanto berdasarkan metode 
studi gerak dan waktu ? Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui layout peralatan pabrik per departemen yang optimal / efisien pada 
Sablon Heri Susanto berdasarkan metode studi gerak dan studi waktu. 

Penelitian ini menggunakan objek perusahaan Sablon Heri Susanto yang 
beralamat di Jl. Industri X / B5-7, LIK Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah, 
Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer peneliti dapatkan dengan melakukan observasi langsung ke 
tempat objek penelitian (Sablon Heri Susanto). sedangkan data sekunder peneliti 
dapatkan dari referensi dari buku. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan rumus studi gerak dan studi waktu. Setelah dilakukan penelitian 
dan perhitungan berdasarkan rumus studi gerak dan studi waktu, maka dengan 
menggunakan layout alternatif yang pertama akan didapatkan efisiensi layout 
yang lebih baik dengan jarak angkut yang dihemat 26 meter atau 34,67% dan 
waktu angkut yang dihemat 5,77 menit atau 16,97%. 

Dari hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesilpulan bahwa layout 
yang terdapat pada Sablon Heri Susanto dapat dikatakan kurang efisien, karena 
perpindahan material dari satu bagian ke bagian lain membutuhkan jarak dan 
waktu tempuh yang relatif lama dan jauh. Dengan menggunakan analisis study 
gerak dan waktu, layout alternatif 1 merupakan layout alternatif yang paling 
efisien. Pada layout alternatif ini urutan proses produksinya tetap, tidak 
mengalami perubahan, yang berubah hanya layoutnya saja.  

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan 
saran kepada pihak perusahaan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
apabila pihak perusahaan ingin melakukan relayout pada layout yang sedang 
digunakan oleh Sablon Heri Susanto saat ini. Disarankan Sablon Heri Susanto 
untuk menggunakan layout alternatif yang pertama sebagai pilihan dalam 
melakukan relayout, karena menurut penelitian peneliti layout alternatif pertama 
yang paling efisien.  
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KATA PENGANTAR�

 

Setiap perusahaan pasti akan berusaha untuk melaksanakan dan 

mengembangkan layout peralatan pabrik yang baik sesuai dengan kebutuhan pada 

saat itu dan dengan memperhatikan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan 

dalam layout. Dengan adanya pelaksanaan layout yang baik, maka akan 

menghemat jarak dan waktu perpindahan barang produksi. 

Dalam suatu pabrik baru, penyusunan layout peralatan pabrik dapat 

direncanakan pada saat pembangunan gedung pabrik tersebut. Tetapi tidak sama 

halnya dengan pabrik yang telah beroperasi dimana untuk melakukan perubahan 

layout peralatan pabrik secara keseluruhan atau sebagian diperlukan suatu 

perencanaan disertai perhitungan yang matang, supaya kelancaran dari suatu 

proses produksi tidak terganggu. 

Bertolak dari fakta-fakta yang dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai layout fasilitas produksi untuk meningkatkan 

efisiensi jarak dan waktu pindah material pada perusahaan Sablon Heri Susanto 

yang beralamat di Jl. Industri X / B5-7, LIK Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah, 

Indonesia. Alasannya karena jarak dan waktu pindah material dalam proses 

produksi di Sablon Heri Susanto dianggap masih terlalu jauh dan boros bagi 

perusahaan dan pada layout ruang per departemennya ada yang penempatannya 

kurang tepat sehingga berpegaruh terhadap ketidakteraturan pada arus produksi 

perusahaan. Berdasarkan hal diatas maka peneliti mengusulkan perlunya 

dilakukan relayout agar proses produksi dapat berjalan lebih cepat dan efisien. 
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