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ABSTRAK  

Perancangan tata letak fasilitas bagi sebuah perusahaan produksi merupakan hal yang penting untuk 

dipertimbangkan. Begitu juga dengan perusahaan konveksi, tata letak fasilitas akan membantu kelancaran 
proses produksi. Permasalahan yang timbul saat ini di UKM XYZ adalah kurangnya luas lantai produksi 

sehingga UKM XYZ berencana untuk memindahkan tempat produksi ke tempat baru yang memiliki luas 

lebih besar. Kurangnya luas lantai produksi tersebut diakibatkan oleh penambahan area untuk mesin bordir 

dan penyimpanan bahan baku. Berdasarkan permasalahan yang ada, metode yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut adalah automated layout design program (ALDEP). Metode ini merupakan 

salah satu metode konstruksi yang mempertimbangkan hubungan kedekatan antar fasilitas. Berdasarkan 

metode ALDEP, alternatif yang dipilih adalah alternatif 7-A dengan nilai total closeness rating (TCR) 

sebesar 130 dan total jarak perpindahan 69,53 m. 

Kata kunci: automated layout design program (ALDEP),  Perancangan tata letak fasilitas, total closeness 

rating (TCR). 
 

1. Pendahuluan 

UKM XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konveksi. Produk yang 

diproduksi adalah pakaian jadi muslim wanita dan pria berdasarkan pesanan pelanggan dan stok 

untuk outlet. Pesanan tersebut berupa baju polo dengan bahan lacoste yang dibordir sesuai 

keinginan pelanggan. Proses bordir tersebut dilakukan di vendor bordir yang berjarak 10 km dari 

tempat produksi dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Akibat hal tersebut, UKM XYZ 

berencana untuk membeli mesin bordir dan melakukan proses bordir sendiri. Penambahan mesin 

bordir tersebut tidak dapat dilakukan di tempat produksi saat ini karena lahan yang tersedia tidak 

mencukupi. Tabel 1 merupakan data luas tempat produksi dan perbandingan mesin saat ini dan 

baru : 

 
 Tabel 1 Data Perbandingan Luas dan Jumlah mesin  

No Data Tempat Produksi Saat Ini Tempat Produksi 

baru 

1 Luas lahan 72 m2 162 m2 

2 Jumlah meja potong 1 1 

3 Jumlah meja steam 1 1 

4 Jumlah meja packaging 1 1 

5 Jumlah mesin jahit 9 9 

6 Jumlah mesin obras 3 3 

7 Jumlah mesin overdeck 2 2 

8 Julmah mesin rantai 1 1 

9 Jumlah Mesin Bordir - 1 
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Gambar 1 Tata Letak Saat Ini 

Gambar 1 merupakan tata letak produksi saat ini. Dikarenakan luas mesin bordir adalah 6,6 

m2 dan tidak ada lahan kosong yang tersedia, maka mesin bordir tidak dapat ditambahkan di 

tempat produksi saat ini. Gambar 1 juga memperlihatkan jika tidak ada area khusus untuk 

menempatkan bahan baku berupa rol kain lacoste, sehingga bahan baku tersebut diletakan 

disembarang tempat seperti di sebelah area potong. Gambar tersebut juga memperlihatkan jika 

mesin-mesin tidak dikelompokan berdasarkan jenis mesinnya ataupun produk yang diproduksi, 

sehingga akan menghasilkan jarak proses produksi yang berbeda. UKM XYZ berencana 

memindahkan tempat produksi ke tempat produksi baru dengan luas yang lebih besar. Oleh 

karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah membuat perencanaan tata letak fasilitas pada tempat 

produksi baru UKM XYZ dengan tujuan menciptakan aliran produksi yang baik dan meminimasi 

jarak material handling menggunakan metode ALDEP. Metode ALDEP digunakan karena dapat 

menghasilkan banyak alternatif yang dapat disesuaikan dengan tempat proses produksi baru. 

 

2. Metode 

 Berikut adalah metode penyelesaian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pada 

UKM XYZ :  

 
Gambar 2 Model Konseptual 

 

Langkah awal dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan, seperti tata 

letak saat ini, aliran proses produksi, data fasilitas dan ukuran mesin. Selanjutnya seluruh data 
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tersebut diolah menjadi data masukan ke dalam software ALDEP berupa ukuran fasilitas tata letak 

usulan dan hubungan antar fasilitas. Setelah dilakukan iterasi, maka akan dihasilkan alternatif 

untuk perancangan tata letak faislitas baru. Berikut merupakan langkah dalam penyelesaian 

masalah di UKM XYZ :  

1) Melakukan pengumpulan data pada tata letak fasilitas saat ini berupa : 

a. Ukuran fasilitas  

b. Alur proses produksi 

c. Jarak perpindahan material  

2) Melakukan pengolahan data berupa : 

a. Menghitung kebutuhan luas area penyimpanan 

a) Menentukan kebutuhan bahan baku dalam periode tertentu. Perhitungan kebutuhan 

bahan baku dihitung dengan periode 1 minggu karena PT XYZ mengorder bahan baku 

setiap 1 minggu sekali. 

b) Mengukur dimensi bahan baku. Dimensi dari bahan baku terdiri dari panjang, lebar dan 

tinggi. 

c) Menentukan tinggi tumpukan maksimum.Tinggi tumpukan maksimum yang digunakan 

adalah 1,8 m karena merupakan rata-rata tinggi jangkauan maksimum operator. 

d) Menghitungan jumlah bahan baku/tumpukan menggunakan rumus : 

Jumlah bahan baku/tumpukan = 
tinggi tumpukan maksimum

tinggi bahan baku
    (1) 

e) Menghitung luas tumpukan menggunakan rumus : 

Luas tumpukan = panjang bahan baku x lebar bahan baku   (2) 

f) Menghitung jumlah tumpukan bahan baku menggunakan rumus : 

Jumlah tumpukan = 
𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑢

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑢𝑚𝑝𝑢𝑘𝑎𝑛
    (3) 

g) Menghitung kebutuhan luas menggunakan rumus : 

Kebutuhan luas  = luas tumpukan x jumlah tumpukan    (4) 

h) Menghitung allowance dengan rumus : 

Allowance = kebutuhan luas total x 100%     (5) 

i) Menghitung allowance untuk gang. 

Allowance untuk gang = kebutuhan luas total x 40%    (6) 

j) Menghitung total area penyimpanan menggunakan rumus : 

Total area penyimpanan = kebutuhan luas+allowance+allowance untuk gang (7) 

b. Menghitung ukuran fasilitas usulan 

a) Menentukan Ativitas 

b) Menentukan nomor operasi. 

c) Menentukan mesin/fasilitas yang digunakan. 

d) Menghitung luas mesin/fasilitas menggunakan rumus : 

Luas mesin = panjang mesin x lebar mesin     (8) 

e) Menghitung luas untuk perlengkapan pembantu menggunakan rumus : 

Luas perlengkapan pembantu = panjang fasilitas penunjang x lebar fasilitas penunjang.

          (9) 

f) Menghitungan ruang operator menggunakan rumus : 

Luas ruang operator = panjang atau lebar maksimum dari mesin yang digunakan x 1 

meter          (10) 

g) Menghitung ruang material menggunakan rumus : 

Luas ruang material = panjang material x lebar material    (11) 

 

h) Menghitung subtotal menggunakan rumus : 
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Subtotal = luas mesin + luas perlengkapan pembantu + luas ruang operator + luas ruang 

material         (12) 

i) Menghitung allowance  menggunakan rumus (Wignjosoebroto, 2009) : 

Allowance = subtotal x 150%        (13) 

j) Menentukan jumlah mesin. 

k) Menghitung total luas area operasi menggunakan rumus : 

Total luas area per operasi = (subtotal + allowance) x jumlah mesin  (14) 

l) Menghitung total luas departemen menggunakan rumus : 

luas total area per operasi yang ada dalam satu departemen   (15) 

c. Membuat activity relationship chart (ARC) 

a) Menentukan Kode Keterkaitan 

Penentuan kode keterkaitan berguna sebagai salah satu data masukan software ALDEP 

untuk mengetahui kedekatan antar fasilitas. Berikut merupakan langkah-langkah dalam 

penentuan kode keterkaitan : 

1. Menentukan inisial untuk setiap fasilitas 

2. Memilih 7 alasan keterkaitan untuk mengetahui alasan kedekatan setiap fasilitas. 

3. Menghitung persentase kode keterkaitan. 

4. Menentukan alasan keterkaitan antar fasilitas. 

5. Menentukan kode keterkaitan antar fasilitas. 

6. Menentukan Total Closeness Rating (TCR) menggunakan nilai berikut : 
Tabel 2 Nilai TCR 

Kode keterkaitan Nilai 

A 64 

E 16 

I 4 

O 1 

U 0 

X -1024 

 

b) Membuat diagram hubungan kedekatan. 

3) Mengolah data menggunakan software ALDEP 

Berikut merupakan langkah dalam menyelesaikan masalah menggunakan software ALDEP : 

a. Memasukan luas tempat produksi baru 

b. Memasukan jumlah departemen 

c. Memasukan minimum degree of relationship 

d. Memasukan minimum total closeness rating 

e. Memasukan jumlah layout dalam setiap iterasi 

f. Memasukan ukuran unit square’s side 

g. Memasukan luas departemen 

h. Memasukan kode keterkaitan antar departemen  

i. Memilih alternatif layout yang dihasilkan 

4) Menganalisis alternatif layout yang terpilih 

5) Kesimpulan dan saran 
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3. Hasil dan Pembahasan 

Berikut merupakan hasil dari langkah-langkah penyelesaian masalah : 

1) Data berupa ukuran fasilitas pada tabel 3, alur proses produksi pada gambar 3 dan jarak 

perpindahan pada tabel 4. 

 

 

Tabel 3 Ukuran Fasilitas Saat ini 

No Nama Fasilitas Jumlah 

Ukuran Fasilitas (m) Luas 

Total 

(𝒎𝟐) l p 

1 Area Potong 1 4,8 2,8 13,44 

2 Meja Steam 1 0,85 1,55 1,32 

3 Meja Packaging 1 2,5 1,3 3,25 

4 Mesin Jahit 9 0,5 1 4,5 

5 Mesin Obras 3 0,5 1 1,5 

6 Mesin Overdeck 2 0,5 1 1 

7 Mesin Rantai 1 0,5 1 0,5 

Total 25,51 

 

 

Gambar 3 Alur Proses Produksi Pembuatan Baju Polo 
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Tabel 4 Jarak Perpindahan Material 

 
 

Berdasarkan tabel 4, jarak perpindahan material pada tata letak saat ini berbeda jika menggunakan 

mesin yang berbeda. Sebagai contoh adalah ketika menggunakan menggunakan mesin jahit 1 dan 

2 akan menghasilkan jarak yang berbeda ketika material berpindah ke proses selanjutnya di meja 

steam. Hal tersebut terjadi karena pada tata letak saat ini mesin dengan jenis yang sama tidak 

diletakan dalam satu area seperti pada gambar 1.  

2) Hasil pengolahan data : 

a. Kebutuhan luas area penyimpanan 
  

No Dari Ke Part Jarak Perpindahan (m)

1 Area Potong Area Potong Badan 0

2 Mesin Overdeck 1 4.15

3 Mesin Overdeck 2 3.15

4 Mesin Overdeck 1 -

5 Mesin Overdeck 2 -

6 Mesin Obras 1 4.5

7 Mesin Obras 2 4.98

8 Mesin Obras 3 7.23

9 Area Potong Area Potong Tangan 0

10 Mesin Jahit 1 1.45

11 Mesin Jahit 2 0.95

12 Mesin Jahit 3 4.48

13 Mesin Jahit 4 5.23

14 Mesin Jahit 5 6.23

15 Mesin Jahit 6 5.48

16 Mesin Jahit 7 7.23

17 Mesin Jahit 8 7.23

18 Mesin Jahit 9 7.23

19 Mesin Jahit 1 1.55

20 Mesin Jahit 2 0.3

21 Mesin Jahit 3 4.5

22 Mesin Jahit 4 4

23 Mesin Jahit 5 4

24 Mesin Jahit 6 6

25 Mesin Jahit 7 5

26 Mesin Jahit 8 5

27 Mesin Jahit 9 7

28 Meja Steam
Meja Inspeksi dan 

Packaging
Badan, Kerah dan Tangan 0.5

29
Meja Inspeksi dan 

Packaging

Meja Inspeksi dan 

Packaging
Badan, Kerah dan Tangan 0

Area Potong Badan, Kerah dan Tangan

Meja Steam Badan, Kerah dan Tangan

Area Potong Badan

Vendor Bordir* Badan

Area Potong Kerah
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Tabel 5 Perhitungan Kebutuhan Luas Area Penyimpanan 

 
 

Area penyimpanan ditambahkan pada fasilitas usulan karena pada tata letak saat ini tidak 

terdapat fasilitas untuk menyimpan bahan baku berupa kain lacoste, gulungan kerah dan box 

benang. Hal tersebut mengakibatkan bahan baku diletakan disembarang tempat dan 

mengganggu jalur transportasi para pekerja. 

b.  Ukuran fasilitas usulan 

Tabel 6 merupakan tabel perhitungan untuk menentukan luas area fasilitas usulan. Setiap luas 

fasilitas sudah mempertimbangkan ruang untuk mesin, operator, material dan allowance 

sebesar 150% untuk jalan perpindahan material (Wignjosoebroto, 2009). 
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(Fauzan, 2013)Tabel 6 Perhitungan Kebutuhan Luas Fasilitas Usulan 

 
c. Activity relationship chart (ARC) 

 
Gambar 4 Activity Relationship Chart (ARC) 

Gambar 4 merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kedekatan antar fasilitas. 

Hubungan kedeketan tersebut ditentukan berdasarkan alur proses produksi dan faktor-

faktor yang mempengaruhi antar fasilitas. Sebagai contoh area mesin jahit dan mesin obras 

memiliki kode keterkaitan A, hal tersebut menandakan jika kedua fasilitas tersebut harus 

didekatkan agar proses produksi berjalan dengan baik. kode keterkaitan pada ARC akan 

menjadi data masukan software ALDEP untuk menentukan letak dari setiap fasilitas. 

3) Hasil software ALDEP 

Langkah ketiga dalam penyelesaian masalah adalah memasukan seluruh data masukan 

kedalam software ALDEP. Setelah memasukan seluruh data tersebut, maka akan 

didapatkan 7 alternatif layout seperti pada tabel 7. 
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Tabel 7 Hasil TCR dan Jarak Perpindahan Tata letak Alternatif 

No Layout  TCR Total Jarak Perpindahan (m) 

1 4-C 210 87.47 

2 3-C 204 77.88 

3 6-B 202 84.31 

4 7-B 198 77.50 

5 6-A 186 72.60 

6 1-A 146 86.13 

7 7-A 130 69.53 

 

4) Analisis hasil terpilih 

Berdasarkan hasil dari tabel 7, maka alternatif dengan TCR terbesar adalah layout 4-C. Tetapi 

alternatif tersebut tidak terpilih karena tidak memiliki total jarak perpindahan terkecil. Sesuai 

dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu meminimasi jarak material handling maka alternatif yang 

terpilih adalah layout 7-A dengan TCR 130 dan total jarak perpindahan terkecil yaitu 65.54 m. 

Gambar 5 merupakan tata letak yang dihasilkan dari layout 7-A. 

 
Gambar 5 Alur proses produksi layout 6-B 

 

Berdasarkan layout 7-A, maka di hasilkan koordinat yang dihitung menggunakan titik berat 

pada tabel 8 dan perhitungan total jarak perpindahan material pada tabel 9. 
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Tabel 8 Koordinat Fasilitas 

 
 

Tabel 9 Perhitungan Jarak Perpindahan 

 
 

Tabel 9 merupakan perhitungan jarak perpindahan material selama proses produksi 

pembuatan baju polo di UKM XYZ. Jarak tersebut dihitung menggunakan perhitungan jarak 

rectilinear. Pada gambar 1 mesin dengan jenis yang sama tidak diletakan pada area yang sama 

sehingga akan menghasilkan jarak perpindahan yang berbeda, sedangkan pada tata letak usulan 

mesin sudah dikelompokan berdasarkan jenisnya. Berikut merupakan penempatan mesin pada 

tata letak usulan: 

 

X Y

biru	tua A Area pola dan potong 9.00 4.00

hijau B Area steam dan packaging 11.36 3.64

biru	muda C Area mesin jahit 2.68 6.12

merah D Area mesin obras 5.03 7.23

ungu E Area mesin overdeck 1.00 2.50

oren F Area penyimpanan 10.50 10.32

abu	muda G Area mesin bordir 6.71 6.79

abu	tua H Mesin rantai 8.90 9.30

I pintu keluar 12.5 10

Inisial Nama fasilitas

Koordinat

No Proses Dari Ke Part Jarak Perpindahan (m)

1 kedatangan material pintu
area 

penyimpanan
bahan baku 2.32

2
pemindahan bahan 

baku
area penyimpanan

are pola dan 

potong
badan 7.82

3

pemolaan 1, pemolaan 

2, pemotongan 1, 

pemotongan 2 dan 

are pola dan potong
are pola dan 

potong
badan 0

4 penjahitan 1 are pola dan potong
area mesin 

overdeck
badan 9.50

5 bordir area mesin overdeck area bordir badan 10.00

area bordir badan 2.13

area pola dan potong kerah 7.20

area mesin obras badan dan kerah 3.47

area pola dan potong tangan 8.44

8 Steam area mesin jahit
area steam 

dan packaging
baju polo 11.16

9 inspeksi dan packaging
area steam dan 

packaging

area steam 

dan packaging
baju polo 0

10 distribusi
area steam dan 

packaging
pintu keluar baju polo 7.5

69.53

7 Penjahitan 3
area mesin 

jahit

Total 

6 penjahitan 2
area mesin 

obras
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Gambar 6 Penempatan Mesin dan Alur Perpindahan Material 

 

Gambar 6 merupakan hasil dari layout terpilih beserta dengan penempatan mesin. 

Perbedaan tata letak usulan dan saat ini terdapat pada pengelompokan mesin dengan jenis yang 

sama menjadi satu area, terdapat area mesin bordir dan area penyimpanan. Semua area pada 

layout tersebut sudah disesuaikan dengan allowance yang dihitung pada perhitungan kebutuhan 

luas area usulan. Allowance yang diberikan dapat mempermudah jalur perpindahan material. Pada 

gambar 6 juga sudah terdapat alur perpindahan material yang dapat mempermudah pergerakan 

operator dalam memindahkan material ke proses berikutnya. 

 

4. Simpulan 

Tata letak usulan yang terpilih untuk tempat produksi baru UKM XYZ adalah layout 7-A dengan 

TCR 130 dan total perpindahan jarak sebesar 69,53 m. Layout tersebut bukan merupakan layout 

dengan nilai TCR terbesar, tetapi terpilih menjadi tata letak usulan karena memiliki total 

perpindahan jarak terkecil diantara alternatif lainnya (Fauzan, 2013). Pemilihan layout tersebut 

juga sudah disesuaikan dengan kondisi dari tempat produksi baru UKM XYZ. 
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