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RINGKASAN 

Tahu merupakan makanan tradisional yang terbuat dari 
kacang kedelai yang kaya akan protein dan baik untuk kesehatan. 
Semakin tinggi minat konsumen terhadap tahu menyebabkan 
semakin tinggi pula permintaan tahu di pasaran. Perusahaan Tahu 
Panglima Kediri merupakan salah satu home industry yang 
memproduksi tahu. Tingginya permintaan tahu di pasaran 
menyebabkan Perusahaan Tahu Panglima Kediri menaikkan 
kapasitas produksi dari 90 kg kedelai per hari menjadi 150 kg 
kedelai per hari. Oleh karena itu, perusahaan menambah fasilitas 
produksi guna memperlancar proses produksi. Fasilitas yang 
ditambahkan adalah tungku masak bubur dan tungku saring, 
namun peletakkan keduanya tidak mempertimbangkan aliran 
material proses produksi tahu. Hal tersebut menyebabkan jarak 
aliran material menjadi panjang sehingga dapat menurunkan 
efisiensi dan efektifitas proses produksi serta memperbesar 
ongkos material handling. Oleh karena itu perlu adanya optimasi 
tata letak fasilitas produksi tahu kuning yang bertujuan untuk 
meminimasi jarak aliran material dan ongkos material handling 
sehingga dapat menentukan tata letak fasilitas produksi terbaik 
untuk Perusahaan Tahu Panglima. 

Optimasi dilakukan dengan menggunakan metode 
algoritma CORELAP dan CRAFT. Pengolahan data CORELAP 
dibantu dengan menggunakan software Corelap 1.0. Input yang 
digunakan adalah jumlah fasilitas, luas fasilitas, dan hubungan 
kedekatan fasilitas. Sedangkan pengolahan data CRAFT dibantu 
dengan menggunakan software WinQSB 2.0. Input yang 
digunakan adalah jumlah fasilitas, luas area produksi, koordinat 
layout awal dan aliran material. Terdapat tiga layout yang 
dihasilkan yaitu layout awal, layout usulan CORELAP, dan layout 
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usulan CRAFT. Layout terbaik akan dipilih menjadi layout yang 
disarankan untuk Perusahaan Tahu Panglima Kediri. 

Layout hasil optimasi tata letak fasilitas produksi 
menggunakan algoritma CORELAP dapat meminimasi ongkos 
material handling sebesar 22,53% dan setelah direvisi secara 
manual dapat meminimasi ongkos material handling sebesar 
24,87%. Sedangkan menggunakan algoritma CRAFT dapat 
meminimasi ongkos material handling sebesar 2,9%. Sehingga 
layout usulan yang dipilih untuk diterapkan di Perusahaan Tahu 
Panglima Kediri adalah layout hasil optimasi menggunakan 
algoritma CORELAP yang telah direvisi secara manual, karena 
layout tersebut dapat menurunkan biaya material handling paling 
maksimal. 
 
 
Kata Kunci: CORELAP, CRAFT, Ongkos Material Handling, Tata 

        Letak Fasilitas  
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DEA MAYCHELLIA DINIFARINA. 135100307111046. 
Production Facility Layout Optimization of Yellow Tofu at 
Kediri Panglima Tofu Company Using CORELAP and CRAFT 
Algorithms. Thesis. SUPERVISOR: Mas’ud Effendi, STP, MP. 
and  Danang Triagus Setiyawan, ST, MT. 

 

SUMMARY 

 Tofu is a traditional food made from soybeans which is high 
protein and healthy. The advanced of consumer savour, involve 
the higher market demand about tofu. Kediri Panglima Tofu 
Company is one of many home industries that produces tofu. The 
higher market demand involve the company to increased the 
production capacities from 90 kg to 150 kg per day. Therefore, 
company did enhance the production facilities purposed to 
accelerate production process. The facilities enhanced are a 
cooking porridge stove and a filter stove, but the position both of 
them isn’t considered about material flow of tofu production. It was 
involve the longer material flow distance, reduced the efficiency 
and effectiveness and increased the material handling costs. 
Therefore, need for facility layout optimization of tofu production 
that purposed to minimize material flow distance and material 
handling costs that can find the best of production facility layout for 
Panglima Tofu Company. 
 Optimization is using CORELAP and CRAFT algorithm 
methods. CORELAP data processing is using software Corelap 
1.0. Input used are number of facilities, facilities extensive, and 
facilities relationship. CRAFT data processing is using software 
WinQSB 2.0. Input used are number of facilities, facilities 
extensive, coordinat layout, and material flow. There is three 
layouts displayed namely initial layout, CORELAP layout, and 
CRAFT layout. The best layout will be selected as the 
recommended layout for Kediri Panglima Tofu Company. 
 Result of facilities layout optimization using CORELAP 
algorithm can reduced material handling cost by 22,53% and after 
correcting manually is 24,87%. At the same time optimization using 
CRAFT algorithm can reduced material handling cost by 2,9%. 
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With the result, selected layout to be applied at the Kediri Panglima 
Tofu Company is a CORELAP after correcting manually, because 
the layout can maximally reduced material handling cost.  
 
  
Keywords: CORELAP, CRAFT, Facilities Layout, Material 
                 Handling Cost 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan industri makanan di Indonesia semakin 
meningkat. Didukung  dengan banyaknya minat konsumen 
terhadap berbagai jenis produk olahan makanan. Salah satu 
produk olahan makanan adalah tahu. Tahu merupakan 
makanan tradisional yang terbuat dari kacang kedelai yang 
kaya akan protein dan rendah sodium, kolesterol dan kalori. 
Tahu merupakan makanan yang biasa disantap sehari-hari 
karena menggunakan bahan dasar kedelai yang baik untuk 
kesehatan. Proses yang mudah dan bahan-bahan yang 
murah, tahu digemari oleh seluruh lapisan masyarakat, dari 
masyarakat nelayan di pinggir pantai sampai petani di lereng 
gunung. Bahkan, dihotel bintang lima sekalipun tahu 
merupakan menu yang selalu ada. 

Semakin tinggi minat konsumen terhadap tahu 
menyebabkan semakin tingginya permintaan produk tahu di 
pasaran. Salah satu home industry yang ikut memenuhi 
permintaan tahu di pasaran adalah Perusahaan Tahu 
Panglima Kediri. Selain mengutamakan kualitas dalam 
melakukan proses produksi Perusahaan Tahu Panglima juga 
mengutamakan efisiensi dan efektifitas agar memperoleh 
produktivitas yang tinggi. Salah satu aspek yang 
mempengaruhi kelancaran dalam proses produksi adalah 
pengaturan tata letak fasilitas. Tata letak fasilitas merupakan 
landasan utama dalam industri sebagai perencanaan dan 
integrasi aliran komponen-komponen suatu produk untuk 
mendapatkan hubungan yang paling efektif dan efisien antar 
operator, peralatan, dan proses transformasi material dari 
bagian penerimaan sampai ke bagian pengiriman produk jadi 
(Nurhasanah, 2013). 

Tata letak yang baik dapat meminimalkan jarak 
perpindahan material sehingga biaya yang dikeluarkan juga 
dapat diminimalkan. Selain itu, tata letak yang baik akan 
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memberikan kenyamanan tersendiri bagi para tenaga kerja 
sehingga produktivitas juga dapat ditingkatkan. Pengaturan 
tata letak fasilitas tidak terlepas dari suatu permasalahan. 
Beberapa masalah yang kerap timbul dalam tata letak fasilitas 
adalah terjadinya arus bolak balik material maupun tenaga 
kerja dan arus yang memotong suatu aliran proses produksi. 
Contohnya adalah pada proses produksi dan penyimpanan 
bahan, aliran material berjalan tidak serah dan berulang-ulang. 
Kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya masalah tersebut 
adalah jarak perpindahan yang panjang dan waktu 
transportasi yang besar, hal tersebut menjadi sebab 
menurunnya efisiensi dan efektifitas perusahaan. Selain itu, 
kerugian yang ditimbulkan adalah tenaga kerja yang 
digunakan semakin besar dan biaya yang dikeluarkan juga 
semakin tinggi. 

Perusahaan Tahu Panglima Kediri merupakan salah 
satu perusahaan tahu terbesar di Kota Kediri yang berdiri 
sejak tahun 1979. Perusahaan Tahu Panglima Kediri terletak 
di Jalan Kaliombo Raya 96 B, Kota Kediri. Produk yang 
dihasilkan oleh Perusahaan Tahu Panglima adalah tahu dan 
stik tahu. Produk tahu yang dihasilkan ada dua macam yaitu 
tahu kuning dan tahu putih. Proses produksi yang dilakukan 
oleh Perusahaan Tahu Panglima Kediri dilakukan di area 
produksi yang memiliki luas 107,1 m2. Saat ini kapasitas 
produksi tahu mencapai 150 kg kedelai/hari yang 
menghasilkan kurang lebih 1.600 kotak tahu. Pada proses 
produksi terjadi ketidaksesuaian pengaturan tata letak mesin 
yang menyebabkan aliran bahan semakin panjang dan aliran 
menjadi tidak beraturan, yaitu adanya dua tungku masak 
bubur dan dua tungku saring yang letaknya berjauhan. 
Menurut alur proses produksi tahu dua tungku masak bubur 
dan dua tungku saring seharusnya diletakkan berdekatan 
karena aliran material dan manfaat yang sama. Hal tersebut 
terjadi karena perusahaan baru saja menambahkan keduanya 
setelah kapasitas produksi meningkat dari 90 kg kedelai 
per/hari menjadi 150 kg kedelai per/hari. Selain itu ada 
beberapa fasilitas yang seharusnya berdekatan menurut aliran 
material namun diletakkan berjauhan yaitu storage dan bak 
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perendaman serta ruang penyimpanan dan meja potong. 
Kondisi tersebut menyebabkan perlu adanya analisis optimasi 
tata letak fasilitas terhadap area produksi Perusahaan Tahu 
Panglima Kediri sehingga tata letak fasilitas yang dimiliki dapat 
membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan. 

Analisis yang dilakukan akibat ketidaksesuaian 
pengaturan tata letak fasilitas pada Perusahaan Tahu 
Panglima Kediri bertujuan untuk memberikan perbaikan tata 
letak fasilitas proses produksi tahu agar proses produksi 
berjalan seefektif dan seefisien mungkin. Dalam analisis 
perbaikan dilakukan dengan menggunakan tata letak 
komputer, tata letak komputer yang dikenal antara lain 
CRAFT, COFAD (Computerized Facilities Design), CORELAP 
(Computerized Relationship Layout Technique), ALDEP 
(Automated Layout Design Program), dan BLOCPLAN. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah algoritma 
CORELAP (Computerized Relationship Layout Planning)dan 
algoritma CRAFT (Computerized Relative Allocation of 
Facilities Techniques). Kedua algoritma ini dipilih karena dapat 
menganalisis permasalahan dari segi kualitatif dan kuantitatif 
yaitu hubungan kedekatan dan frekuensi serta biaya 
perpindahan material. Algoritma CORELAP digunakan karena 
bentuk layoutnya persegi yang praktis, jumlah outputnya 
hanya satu layout yang terbaik, memiliki batas maksimal 45 
departemen serta mudah dioperasikan di komputer. Metode 
perhitungannya dilakukan menggunakan alat bantu software 
Corelap 1.0. Sedangkan algoritma CRAFT digunakan karena 
adanya penetapan lokasi khusus, memiliki waktu komputasi 
yang singkat, menampilkan biaya dan penghematan serta 
memiliki batas maksimal 40 departemen. Metode 
perhitungannya dilakukan menggunakan alat bantu software 
Winqsb 2.0. Pengolahan data dengan menggunakan kedua 
algoritma tersebut akan memberikan beberapa hasil yang 
berbeda, dari hasil pengolahan data tersebut ditentukan tata 
letak fasilitas terbaik yang dapat diterapkan oleh Perusahaan 
Tahu Panglima Kediri guna meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas kegiatan produksi. Tata letak terbaik ditunjukan 
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dengan kecilnya total momen perpindahan material dengan 
diikuti rendahnya ongkos material handling. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana melakukan optimasi tata letak fasilitas 

produksi di Perusahaan Tahu Panglima menggunakan 
algoritma CORELAP dan CRAFT? 

2. Bagaimana menentukan tata letak fasilitas produksi 
terbaik untuk Perusahaan Tahu Panglima? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 
1. Melakukan optimasi tata letak fasilitas produksi di 

Perusahaan Tahu Panglima menggunakan algoritma 
CORELAP dan CRAFT. 

2. Menentukan tata letak fasilitas produksi terbaik untuk 
Perusahaan Tahu Panglima. 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat sebagai 

berikut: 
1. Bagi Perusahaan Tahu Panglima, hasil penelitian dapat 

memberikan sumbangan pikiran kepada perusahaan 
terkait rancangan perbaikan tata letak fasilitas yang 
dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan 
produksi. 

2. Bagi pihak lain, sebagai tambahan informasi dan bahan 
perbandingan bagi penelitian lain dengan bidang usaha 
yang sama maupun khalayak umum guna menambah 
pengetahuannya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tahu 

Tahu merupakan pangan olahan yang sangat digemari 
masyarakat Indonesia dan menjadi konsumsi masyarakat 
luas, baik sebagai lauk maupun makanan ringan, pada 
umumnya tahu terbuat dari ekstrak protein kedelai yang telah 
digumpalkan dengan asam ion kalsium, atau bahan 
penggumpal lainnya (Nurhidajah, 2012). Kelembutan tekstur 
tahu membuat makanan ini mudah dikunyah ibarat daging 
tanpa tulang. Kandungan protein tahu sangat berkualitas 
karena bahan dasar tahu adalah kedelai. Daya cerna tahu 
dalam tubuh dapat mencapai 85%-98% dan total protein yang 
dapat dimanfaatkan tubuh adalah sebesar 65% (Khomsan, 
dkk. 2008). 

Tahu mengandung 7-8 gram zat protein dan 124 mg zat 
kalsium per 100 gram tahu. Tahu berasal dari negara Cina 
yang disebut taufu. Tahu dibuat dari kacang kedelai kuning 
atau dari kacang hijau (Tarwotjo, 2011). Kandungan gizi dalam 
tahu, memang masih kalah dibandingkan lauk pauk hewani, 
seperti telur, daging, dan ikan. Namun, dengan harga yang 
lebih murah masyarakat cenderung lebih memilih 
mengkonsumsi tahu sebagai bahan makanan pengganti 
protein hewani untuk memnuhi kebutuhan gizi (Widaningrum, 
2015). 

Ada dua jenis tahu yaitu tahu kuning dan tahu putih. 
Perbedaan keduanya adalah pemberian kunyit pada tahu 
kuning. Selain member warna kuning pada kunyit pada tahu 
kuning, kunyit juga bermanfaat sebagai pengawet alami yang 
berkhasiat memperlambat bahkan mencegah pertumbuhan 
bakteri. Oleh karena itu mengkonsumsi tahu kuning lebih 
aman dibanding tahu putih, sebab kemungkinan tahu kuning 
diberi bahan pengawet formalin relatif lebih kecil dibanding 
dengan tahu putih (Pharestyna, 2013). Namun menurut 
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Tarwotjo (2011), tahu memeiliki beberapa jenis yaitu sebagai 
berikut: 
a. Tahu putih, tebal dan halus sehingga disebut tahu sutera 

(silk) dan cocok untuk dimasak sup tahu. 
b. Tahu putih, tebal dan agak keras, tidak selembut jenis tahu 

silk sehingga cocok untuk masakan, seperti tahu isi dan 
perkedel tahu 

c. Tahu yang sangat padat, tipis dan diberi warna kuning 
disebut tahu cina. Banyak digunakan dalam masakan cina 

d. Tahu pong, bila digoreng sampai kering, bagian dalamnya 
kosong, rasanya gurih dan ringan 

e. Tahu jepang, halus sekali dan lunak (silk), dibuat dari 
kacang hijau 

Proses produksi diawali dengan mengeluarkan kacang 
kedelai dari dalam gudang penyimpanan. Kacang kedelai ini 
akan diperiksa apakah setelah disimpan masih memenuhi 
standar kualitas (Tandian, 2013). Beberapa tahapan mengolah 
kedelai menjadi tahu adalah sebelum dan sesudah direndam 
selama kurang lebih satu jam, kedelai harus dicuci agar kulit 
kacangnya mengelupas dan kebersihannya terjaga sehingga 
tidak cepat masam. Setelah itu kedelai tersebut ditiriskan, 
untuk kemudian dilumat menggunakan mesin giling 
bersamaan dengan penambahan air hangat hingga menjadi 
bubur. Bubur kedelai kemudian dimasak hingga muncul 
gelembung-gelembung kecil pada suhu 70oC-80oC. Setelah 
sedikit mengental bubur kedelai kemudian disaring lalu 
diendapkan dengan bibit tahu yaitu air tahu dari hasil proses 
produksi. Air tahu ditambahkan secukupnya hingga hasil 
saringan bubur kedelai bisa menggumpal dan bisa dicetak, 
sisa hasil saringan yang berupa ampas tahu dapat dijual atau 
diolah kembali menjadi oncom (Eprilianta, 2011). Diagram alir 
proses produksi tahu di Perusahaan Tahu Panglima terdapat 
pada Lampiran 1. 
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2.2 Tata Letak Fasilitas 

Tata letak fasilitas dapat didefinisikan sebagai tata cara 
pengaturan fasilitas-fasilitas pabrik guna menunjang 
kelancaran proses produksi. Pengaturan tersebut akan 
memanfaatkan luas ruang untuk penempatan mesin-mesin, 
fasilitas produksi, kelancaran aliran material, penyimpanan 
material baik yang bersifat sementara ataupun permanen (Arif, 
2017).  Menurut Harsanto (2013), desain tata letak adalah 
pengaturan letak mesin, departemen, stasiun kerja dalam 
suatu tempat yang telah disediakan. 

Tata letak yang baik dari segala fasilitas produksi dalam 
suatu pabrik adalah dasar untuk membuat kerja menjadi lebih 
efektif dan efisien. Secara umum tujuan dan manfaat dari 
adanya perancangan tata letak fasilitas adalah mengurangi 
investasi peralatan, penggunaan ruang lebih efektif, menjaga 
perputaran barang setengah jadi menjadi lebih baik, menjaga 
fleksibilitas susunan mesin dan peralatan, memberi 
kemudahan dan keamanan serta kenyamanan bagi karyawan, 
meminimumkan material handling, memperlancar proses 
produksi, dan meningkatkan efektivitas penggunaan tenaga 
kerja (Arif, 2017). Tata letak akan dianggap efektif apabila 
menggunakan tempat dan tenaga kerja secara efisien, tidak 
ada ruang yang tidak jelas kegunaannya, tidak membuat 
orang-orang yang ada di dalamnya mondar-mandir secara 
berlebihan ketika hendak menyelesaikan sebuah proses, 
meminimalkan biaya penanganan material, mengurangi waktu 
produksi atau waktu pelayanan konsumen dan menjaga 
keamanan serta keselamatan kerja dengan maksimal 
(Harsanto, 2013). 

2.2.1 Tipe-Tipe Tata Letak Fasilitas  

Dalam merancang tata letak fasilitas, kita perlu 
memahami terlebih dahulu tipe-tipe tata letak fasilitas sebagai 
dasar perancangan. Pemahaman diperlukan karena tipe tata 
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letak fasilitas menentukan keberhasilan strategi manufaktur 
yang telah ditetapkan.  

 

a. Product layout 

Product layout pada umumnya digunakan untuk pabrik 
yang memproduksi satu macam atau kelompok produk dalam 
jumlah besar dan dalam waktu yang lama. Mesin disusun 
menurut urutan proses yang ditentukan pada pengurutan 
produksi, tidak peduli macam/jenis mesin yang digunakan. 
Tiap komponen berjalan dari satu mesin ke mesin berikutnya 
melewati seluruh daur operasi yang dibutuhkan (Arif, 2017). 
Keuntungan dari tata letak produk adalah rendahnya biaya 
penanganan bahan baku, tugas-tugas sederhana dapat 
diselesaikan oleh tenaga kerja yang murah dengan tingkat 
ketrampilan yang rendah, jumlah barang yang perlu 
disediakan selama proses relatif rendah dan aktivitas 
pengendalian produksinya pun relatif sederhana. Seluruh unit 
melewati rute yang sama dan penjadwalan meliputi penetapan 
tingkat produksi yang utama. Sementara itu, kelemahan tata 
letak produk terletak pada inflesikbelitasnya, tugas kerja yang 
monoton, tingginya investasi tetap dalam peralatan khusus, 
dan tingginya ketergantungan dalam seluruh operasi. 
Kerusakan pada satu mesin atau pada satu lingkungan kerja 
dapat menghentikan proses lain di seluruh lini. Tata letak 
seperti ini juga mengharuskan pemiliknya untuk 
memperbanyak jumlah peralatan dalam fasilitas produksi, 
yang dapat menyebabkan keterbatasan biaya bagi 
perusahaan kecil (Zimmerer, 2008). Gambar product layout 
dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Product Layout 

Sumber: Wignjosoebroto, 2009 

b. Process Layout 

 Process layout merupakan metode pengaturan dan 
penempatan fasilitas dimana fasilitas yang memiliki tipe dan 
spesifikasi sama ditempatkan kedalam satu departemen. 
Layout ini digunakan unutk perusahaan yang mempunyai 
produk bervariasi dan memproduksi dalam jumlah kecil (Arid, 
2017). Keuntungan  dari tata letak proses terletak pada 
fleksibelitasnya dalam melakukan kerja yang khusus serta 
kemampuannya dalam meningkatkan kepuasan kerja dengan 
cara menawarkan berbagai tugas yang berbeda dan 
menantang kepada para karyawan. Kelemahannya 
disebabkan oleh tingginya biaya penanganan bahan baku, 
tenaga kerja yang harus lebih ahli, lebih rendahnya tingkat 
produktivitas, dan semakin rumitnya pengendalian produksi. 
Oleh karena alur kerjanya terputus-putus, masing-masing 
pekerjaan harus dijalankan secara individual melewati system, 
dijadwalkan di berbagai pusat kerja, dan perlunya proses 
monitor (Zimmerer, 2008). Process Layout dapat dilihat pada 
Gambar 2.2 
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Gambar 2.2 Process Layout 

Sumber: Wignjosoebroto, 2009 

c. Fixed Position Layout 

Pada fixed position layout mengkondisikan bahwa yang 
tetap pada posisinya adalah material, sedangkan fasilitas 
produksi seperti mesin, peralatan, serta komponen-komponen 
pembantu lainnya bergerak menuju lokasi material atau 
komponen produk utama (Arif, 2017). Dalam tata letak posisi 
tetap, bahan baku tidak mengalir seperti dalam tata letak 
produksi melainkan, karena bobot, ukuran, dan jumlah produk 
akhirnya, bahan baku tersebut dikumpulkan di satu tempat. 
Dengan kata lain, pekerja dan peralatanlah yang mendatangi 
bahan baku tersebut, bahan baku tidak mengalir ke tempat 
lain. Industri perakitan pesawat terbang dan galangan kapal 
biasanya menerapkan tata letak jenis ini (Zimmerer, 2008). 
Fixed position layout dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Fixed Position Layout  

Sumber: Wignjosoebroto, 2009 

d. Group Technology Layout 

Pada group technology layout didasarkan pada 
pengelompokan produk atau suatu komponen yang akan 
dibuat. Produk yang tidak identik dikelompokkan berdasarkan 
langkah pemrosesan, bentuk, mesin, atau peralatan yang 
dipakai (Arif, 2017). Keuntungan tata letak group technology 
yaitu meningkatkan utilitas mesin, gabungan antara product 
layout dan process layout dengan beberapa keuntungan, 
mendukung penggunaan peralatan yang umum, aliran 
material lebih pendek daripada process layout. Kelemahan 
tata letak ini membutuhkan supervisor umum, membutuhkan 
skill pekerja yang tinggi, gabungan antara product layout dan 
process layout dengan beberapa batasan (Hadiguna,2008). 
Group technology layout dapat dilihat pada Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4. Group Technology Layout 

Sumber: Wignjosoebroto, 2009 

2.3 Operation Process Chart (OPC) 

Operation process chart atau OPC adalah sebuah 
diagram yang digunakan untuk menggambarkan proses 
operasi yang akan dialami oleh bahan baku dari awal sampai 
dengan menjadi barang jadi beserta informasi-informasi 
seperti waktu produksi, material yang digunakan, dan mesin 
yang digunakan (Meirizha, 2014). OPC menggambarkan 
langkah-langkah operasi dan pemeriksaan yang dialami bahan 
dalam urutannya sejak awal sampai menjadi barang jadi 
maupun setengah jadi dan memuat informasi-informasi yang 
diperlukan untuk analisa lebih lanjut, seperti: waktu yang 
dihabiskan, material yang digunakan, dan tempat atau alat 
atau mesin yang dipakai (Nurhasanah, 2013). 

Operation Process Chart (OPC) merupakan suatu 
diagram atau suatu peta yang menggambarkan langkah-
langkah proses yang akan dialami oleh bahan baku mengenai 
urutan-urutan operasi dan pemeriksaan (Atica, 2014). OPC 
digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai proses 
produksi dari awal proses hingga proses tersebut berakhir dan 
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juga rute pemindahan bahan. OPC juga menjadi acuan dalam 
menentukan hubungan kedekatan antar fasilitas yang 
digunakan (Andryzio, 2014). Contoh OPC dapat dilihat pada 
Gambar 2.5. 

 
 

 
Gambar 2.5. Contoh Operation Process Chart 

Sumber: Andryzio, 2014 

 
2.4 Activity Relationship Chart  (ARC) 

Activity Relationship Chart merupakan aktifitas atau 
kegiatan antar masing-masing bagian yang menggambarkan 
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penting tidaknya satu ruangan atau departemen di dekatkan 
dengan departemen lainnya (Hamdani, 2016). Peta hubungan 
aktivitas atau ARC adalah sutau cara atau teknik yang 
sederhana di gunakan dalam merencanakan tata letak fasilitas 
atau departemen berdasarkan derajat hubungan aktivitas yang 
sering dinyatakan dalam penilaian aktivitas yang sering 
dinyatakan dalam penelitian ‘kualitatif’ dan cenderung 
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat 
subyektif dari masing-masing fasilitas/departemen 
(Wignjoesoebroto, 2009). 

ARC merupakan peta keterkaitan aktivitas yang berupa 
belah ketupat, terdiri dari 2 bagian. Bagian atas yang 
menunjukkan, simbol derajat keterkaitan antar dua 
departemen/ruang, sedangkan bagian bawah merupakan 
alasan yang dipakai untuk mengukur derajat keterkaitan 
(Winarno, 2015). ARC bersifat kualitatif, dengan 
menggunakan kode huruf menunjukkan derajat hubungan 
aktivitas dan juga kode angka untuk menjelaskan alasan untuk 
menentukan pemilihan kode huruf tersebut (Pamularsih, 
2015). Contoh ARC dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 
 

 
Gambar 2.6. Contoh Activity Relationship Chart 

Sumber: Pamularsih, 2015 
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2.5 Ongkos Material Handling (OMH) 

Aktivitas pemindahan bahan dan peralatan merupakan 
salah satu yang cukup penting untuk diperhatikan dan 
diperhitungkan. Aktivitas pemindahan bahan tersebut dapat 
ditentukan dengan terlebih dahulu memperhatikan aliran 
bahan dalam operasi dan juga jenis tipe layout yang 
digunakan (Meirizha, 2014). Menurut Qoriyana (2014), ongkos 
material handling merupakan ongkos yang timbul akibat 
adanya perpindahan atau aktivitas suatua material dari satu 
mesin ke mesin yang lain. Ongkos ini diperoleh dari biaya 
operator dan biaya handtruck yang digunakan. 

Tahapan pengolahan data yang perlu dilakukan adalah 
dengan menghitung OMH. Perhitungan OMH dilakukan 
berdasarkan hasil perhitungan jarak existing layout yang 
didapatkan dari rute perpindahan pada OPC dikalikan besaran 
ongkos per satuan jarak yang ditempuh (Pamularsih, 2015). 
Sebelum melakukan perhitungan OMH dilakukan perhitungan 
jarak tempuh antar fasilitas (Andryzio, 2014). 

 

2.6 Metode Optimasi Tata Letak 

Optimasi tata letak merupakan suatu tahap dalam 
perencanaan fasilitas yang bertujuan untuk mengembangkan 
suatu sistem area yang efisien dan efektif sehingga dapat 
tercapainya suatu proses yang paling optimum. Perencanaan 
tata letak ini memiliki fungsi untuk menentukan dan 
menempatkan fasilitas-fasilitas penunjang pelaksanaan proyek 
seperti direksi  keet, barak pekerja, genset, dan sebagainya 
pada lokasi yang tepat (Gunawan, dkk. 2014).  Proses 
perancangan menggunakan komputer lebih ekonomis 
dibandingkan perancangan manual oleh manusia. Tata letak 
komputer yang dikenal antara lain CRAFT, COFAD 
(Computerized Facilities Design), CORELAP (Computerized 
Relationship Layout Technique), ALDEP (Automated Layout 
Design Program), dan BLOCPLAN (Nelfiyanti,2016).  
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Algoritma konstruksi yang terkenal seperti CORELAP 
dan ALDEP menghasilkan solusi tanpa memerlukan tata letak 
awal. Algoritma perbaikan, seperti CRAFT dan COFAD, 
dimulai dengan menggunakan tata letak awal dan mencoba 
memperbaikinya dengan fasilitas pertukaran (Prasad, 2014). 
Selain itu, BLOCPLAN mempunyai kemiripan dengan CRAFT 
dalam penyusunan departemen. Perbedaannya adalah 
BLOCPLAN dapat menggunakan peta keterkaitan sebagai 
input data, sedangkan CRAFT  hanya menggunakan peta 
dari-ke (form-to chart) (Pratiwi, 2012). 

Metode CRAFT membutuhkan matriks aliran, matrik 
jarak dan matriks biaya sebagai input data beserta tata letak 
awal dalam program. Perancangan ulang tata letak dengan 
menggunakan metode CRAFT dianggap mengurangi biasa 
transportasi antara tingkat kerja, pengurangan waktu produksi 
dan jarak yang ditempuh produk di dalam fasilitas. Dengan 
menggunakan metode CORELAP, tata letak yang diusulkan 
memiliki penurunan jarak penanganan material yang sebesar 
9.017% dibandingkan tata letak saat ini. Tata letak yang 
diusulkan dengan teknik ALDEP menunjukkan penghematan 
biaya penanganan material sebesar 23% dengan manfaat lain 
seperti peningkatan produktivitas, sedikit usaha pekerja (Yardi, 
2017). Output CRAFT dan CORELAP dibahas dalam ukuran 
kuantitatif seperti inefisiensi arus, jarak antara area fungsional 
dan kapasitas pertumbuhan. Aliran linearitas, akses ke area 
fungsional diperiksa untuk perbandingan tata letak kualitatif. 
Pada akhirnya, kedua pendekatan ini dinilai berdasarkan biaya 
yang dikeluarkan perusahaan dan tata letak terbaik dipilih 
(Kumar, 2014). 

2.6.1 Algoritma CORELAP (Computerized Relationship 
Layout Planning) 

Algoritma CORELAP merupakan algoritma konstruksi 
yang mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. 
Algoritma ini menghasilkan tata letak dengan dasar Total 
Rating Closeness (TCR) untuk masing-masing departemen. 
Untuk mendapatkan layout, pengguna perlu memasukkan 
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jumlah departemen, daerah masing-masing departemen (luas 
fasilitas), dan hubungan antara departemen (Kumar, 2014). 
Dalam menggunakan algoritma CORELAP hal yang dijadikan 
fondasi ialah departemen dengan nilai TCR terbesar dan 
diletakkan pada pusat layout. Apabila terdapat nilai TCR yang 
sama maka bandingkan dengan luas departemen lalu 
bandingkan dengan nomor departemen (Langgihadi, 2016) 
 CORELAP merupakan suatu algoritma konstruksi yang 
menentukan penyusunan tata letak, prinsip kerjanya 
menggunakan hasil perhitungan TCR dari setiap departmen. 
TCR merupakan jumlah dari nilai-nilai numerik yang 
menyatakan hubungan kedekatan antar departmen. 
Hubungan tersebut ditunjukkan melalui huruf-huruf yang 
masing-masing telah diberi bobot. Adapun bobot kedekatan 
yang digunakan adalah sebagai berikut (Wignjosoebroto, 
2009): 
 
A = 6 (Mutlak harus didekatkan) 
B = 5 (Sangat penting didekatkan) 
I = 4 (Penting didekatkan 
O = 3 (Dapat didekatkan) 
U = 2 (Tidak penting didekatkan) 
X = 1 (Dihindari untuk didekatkan) 
 

2.6.2 CRAFT (Computerized Relative Allocation of 
Facilities Techniques) 

CRAFT merupakan tipe perbaikan tata letak. Tata letak 
awal diberikan kemudian algoritma menghitung jarak antar 
pusat-pusat departemen dan menghitung biayan tata letak 
awal. CRAFT mempertukarkan pasangan fasilitas yang 
memiliki persamaan (Kumar, 2014). CRAFT membuat 
pertimbangan pertukaran departemen untuk tata letak yang 
baru, dan hal ini dilakukan secara berulang-ulang sampai 
menghasilkan tata letak yang terbaik dengan 
mempertimbangkan biaya perpindahan material (Wattimena, 
dkk, 2015). 
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Algoritma CRAFT dipilih karena pada dasarnya 
algoritma ini memperbaiki solusi awal yang merupakan 
inputan data (layout Awal). CRAFT memiliki kelebihan antara 
lain kemampuan untuk menetapkan lokasi khusus, waktu 
komputasi pendek, memiliki arti matematis, dengan tujuan 
untuk meminimasi total momen jarak perpindahan dan total 
ongkos material handling. Oleh karena itu data-data yang 
diperlukan sebagai input dalam perencanaan layout adalah 
urutan proses produksi, tipe tata letak, luas area lantai kerja, 
pola aliran bahan, sistem pemindahan bahan, dan data-data 
lain yang terkait. CRAFT memerlukan input yang berupa biaya 
perpindahan material. Input biaya perpindahan berupa biaya 
per satuan jarak (ongkos material handling persatuan jarak). 
Asumsi-asumsi biaya perpindahan material adalah sebagai 
berikut (Paillin, 2013): 

 
1. Biaya perpindahan tidak tergantung (bebas) terhadap 

utilisasi peralatan 
2. Biaya perpindahan adalah linier terhadap panjang 

perpindahan 
3. Algoritma CRAFT melakukan pertukaran dua atau tida 

departmen sekaligus 
 

2.6.3 Langkah-Langkah Pengolahan data 

Pengolahan data dilakukan dengan mengikuti beberapa 
tahapan (Siregar, dkk, 2013): 
1. Penggambaran block layout awal lantai produksi. 

Penggambaran lantai produksi dalam bentuk block layout 
dilakukan dengan meninjau dari tata letak pabrik yang ada 
saat ini. 

2. Penentuan jarak antar departemen. Jarak antar 
departemen diukur dengan menggunakan jarak rectilinier, 
dimana jarak diukur mengikuti jalur tegak lurus. Jarak 
departemen dihitung dengan mengambil titik pusat 
departemen. 
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3. Penentuan frekuensi perpindahan bahan antar departemen. 
Frekuensi perpindahan ditentukan untuk memperlihatkan 
banyaknya jumlah aliran perpindahan material yang terjadi 
dalam proses produksi. 

4. Perhitungan total momen perpindahan awal. Total momen 
perpindahan pada lantai produksi awal dapat ditentukan 
dengan mengalikan frekuensi perpindahan material dari 
satu departemen ke departemen lainnya dengan jarak antar 
departemen yang berkaitan 

5. Pembetukan Activity Relationship Chart. ARC dibuat 
berdasarkan pertimbangan frekuensi aliran perpindahan 
material antar tiap departemen. Hubungan kedekatan antar 
fasilitas merupakan data kualitatif yang diperlukan sebagai 
input bagi algoritma 

6. Pengolahan data menggunakan bantuan software 
 
 
2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian dengan topik perbaikan tata letak fasilitas 
ditulis oleh Setiyawan, Hadlirotul, dan Mustaniroh pada tahun 
2017.  Penelitian dilakukan di UKM MMM di Gading Kulon 
Malang yang memproduksi kedelai goreng. Pada penelitian ini 
digunakan algoritma BLOCPLAN dan CORELAP untuk 
melakukan perbaikan tata letak. Hasil dari penelitian usulan 
perbaikan tata letak menggunakan metode BLOCPLAN dipilih 
karena memiliki efisiensi sebesar 52,70% dengan OMH 
pertahun Rp. 2.384.981 sedangkan menggunakan metode 
CORELAP memilikiefisiensi sebesar 31,35% dengan OMH 
sebesar Rp. 3.461.765.  

Penelitian dengan topik minimasi ongkos material 
handling ditulis oleh Christyono dan Singgih pada tahun 2015. 
Penelitian dilakukan di PT. X adalah perusahaan manufaktur 
yang memproduksi pipa baja dengan standar lokal maupun 
internasional. Pada penelitian ini akan dilakukan studi untuk 
merancang perbaikan tata letak pabrik A. Tata letak pabrik 
tersebut akan mempertimbangkan aspek material handling 
yang digunakan juga luas area kerja operator. Analisa layout 
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departemen pada penelitian ini menggunakan algoritma MST, 
metode  CORELAP, dan metode CRAFT. Hasil perhitungan 
total momen pada masing-masing layout adalah 34290.58 
dengan menggunakan metode CORELAP dan 37111.94 serta 
36267.18 dengan menggunakan metode CRAFT. Layout 
terbaik adalah layout analisa dari CORELAP yang mampu 
mengurangi total momen dari kondisi awal pabrik sebanyak 
30% dari layout awal yaitu 49554.08. 

Penelitian dengan topik perbaikan tata letak fasilitas 
ditulis oleh Prasad, Rajyalakshmi dan Sreennivasulu tahun 
2014. Penelitian dilakukan disalah satu perusahaan di India. 
Pada penelitian ini menggunakan algoritma CRAFT untuk 
mengatur dan mengoptimalkan tata letak fasilitas. Hasil 
penelitian diperoleh dari program java dimana matriks aliran 
bervariasi untuk periode perencanaan yang berbeda. Terjadi 
penurunan besar dalam biaya tata letak awal dan optimal yang 
menentukan dan mempertimbangkan pembuatan tata letak. 
Pada periode sati hingga lima terjadi penurunan berturut-turut 
sebesar 54,56%; 56,50%; 58,56%; 58,31%; 61,84%. 

Peneltian dengan topik pengaturan ulang tata letak 
fasilitas ditulis oleh Kumar, Shetty, Rajaram, Shashank, dan 
Sukesh pada tahun 2014. Penelitian dilakukan di salah satu 
industri jasa XYZ yang memberikan pengalaman dan nilai 
tetap. Dalam penelitian ini digunakan metode CRAFT dan 
CORELAP dalam mengatur ulang tata letak di perusahaan 
tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa besar flow cost 
per tahun pada initial layout adalah sebesar (dalam Rs.) 
8052,736. Penurunan flow cost dengan menggunakan CRAFT 
menjadi sebesar 7214,807 dan dengan menggunakan 
CORELAP menjadi sebesar 3759,937. 
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BAB III 
  METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Februari 2018 – 
Maret 2018.  Penelitian dilakukan di Perusahaan Tahu 
Panglima Kediri yang beralamat di Jalan Kaliombo Raya No. 
96B, Kota Kediri. Pengolahan data dilaksanakan di 
Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem. Jurusan 
Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 
Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Batasan Masalah dan Asumsi 

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada beberapa hal 
agar penelitian yang dilakukan fokus pada tujuan. Batasan 
masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Penelitian ini hanya membahas tata letak fasilitas produksi 

tahu 
2. Penelitian ini hanya membahas dampak terhadap 

perubahan jarak perpindahan dan ongkos material handling 
 Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Kapasitas produksi yang digunakan adalah kapasitas 

produksi saat penelitian berlangsung 
2. Jumlah mesin dan tenaga kerja tetap 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan suatu 
rancangan perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi pada kegiatan proses produksi tahu 
kuning di Perusahaan Tahu Panglima. Adapun kegiatan yang 
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dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah survei 
pendahuluan, identifikasi masalah, studi literatur, 
pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, hasil dan 
pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Diagram alir 
prosedur penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1.  

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1 Diagram Alir Prosedur Penelitian 

Studi Literatur 

Survei Pendahuluan 

Pengumpulan Data 

Mulai 

Identifikasi Masalah 

Algoritma CORELAP: 

1. Jumlah Fasilitas 

2. Luas Fasilitas 

3. Activity Realationship 

Chart 

4. Total Closeness Rating 

 

Algoritma CRAFT: 

1. Jarak antar fasilitas 

2. Total momen perpindahan 

3. Data Koordinat 

4. Frekuensi Perpindahan 

Hasil dan Pembahasan 

Pengolahan dan Analisis 

Data 

Kesimpulan dan Saran 

Selesa

i 
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3.3.1 Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan adalah melakukan kunjungan yang 
dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih kongkret 
tentang masalah-masalah yang dihadapi di Perusahaan Tahu 
Panglima. Selain informasi tentang masalah-masalah yang 
terjadi survei pendahuluan juga berguna untuk mendapatkan 
informasi pendukung yang akan mendukung kegiatan 
penelitian pendahuluan. Informasi-informasi tersebut 
didapatkan melalui wawancara dengan pemilik Perusahaan 
Tahu Panglima. 

3.3.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah ini dilakukan untuk mempelajari 
lebih detail terhadap permasalahan yang akan dijadikan objek 
penelitian. Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan di 
Perusahaan Tahu Panglima letak terjadi ketidaksesuaian 
pengaturan tata letak fasilitas produksi tahu kuning yang 
menyebabkan jarak perpindahan material sangat panjang. 
Oleh sebab itu, identifikasi masalah yang akan diselesaikan 
dalam penelitian ini adalah melakukan perbaikan terhadap tata 
letak fasilitas pada bagian produksi tahu kuning tersebut. Area 
produksi dapat dilihat pada Lampiran 2. 

3.3.3 Studi Literatur 

Studi literatur akan dipakai sebagai pedoman dalam 
menganalisa dan mencari solusi dari permasalahan. Studi 
Literatur dilakukan dengan membaca dan mempelajari 
literatur-literatur. Literatur tersebut antara lain berupa jurnal, 
buku, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai artikel serta 
informasi yang berhubungan dengan terdahulu. Data dari 
kepustakaan sangat diperlukan untuk memberikan gambaran 
mengenai landasan teori yang mendukung penelitian ini. 
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3.3.4 Penentuan Metode Pengumpulan Data 
3.3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

Untuk mendukung penelitian yang dilakukan, penulis 
mengumpulkan dua jenis data, yaitu data primer dan data 
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung 
dari subjek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data 
yang diperoleh dari pihak lain. Data-data yang dibutuhkan 
dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 

Tabel. 3.1 Tabel Jenis dan Sumber Data 

Jenis  Data Macam-Macam Data Cara 

Data Primer 1. Nama fasilitas 
2. Jumlah fasilitas  
3. Luas fasilitas 
4. Proses produksi tahu  
5. Sistem material 

handling 
6. Biaya tenaga kerja 
7. Kapasitas produksi 
8. Layout awal area 

produksi 

Wawancara, 
observasi 
langsung 
(pengukuran) 

Data 
Sekunder 

1. Penelitian terdahulu 
2. Teori-teori tata letak 

fasilitas 
3. Teori-teori algoritma 

CORELAP 
4. Teori-teori algoritma 

CRAFT 

Buku, laporan, 
tulisan ilmiah 
lainnya 

 
 
3.3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan 
adalah sebagai berikut: 
1. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengukuran 
atau pengambilan data secara langsung pada objek 
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penelitian yaitu pada fasilitas proses produksi tahu kuning 
di Perusahaan Tahu Panglima. Observasi dilakukan guna 
mengetahui secara nyata informasi-informasi aktual yang 
akan dijadikan sebagai bahan penelitian. 

2. Wawancara 
Wawancara dalam penelitian ini hanya sebagai metode 
pendukung pengambilan data. Wawancara dilakukan untuk 
mengetahui informasi-informasi lain dari narasumber yang 
bersangkutan seperti pemilik ataupun karyawan di 
Perusahaan Tahu Panglima. 

3. Dokumentasi 
Dokumentasi berupa paparan yang dapat mendukung 
penelitian. Metode ini dilakukan dengan cara mencari, 
mengumpulkan, membaca dan menyalin dokumen yang 
berhubungan dengan penelitian. 

4. Studi Literatur 
Studi literatur berasal dari buku, artikel, jurnal, ataupun 
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian 
untuk mendukung penelitian yang dilakukan. 

3.3.5 Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pembuatan Operation Process Chart (OPC) 

OPC merupakan peta proses operasi yang dibuat 
untuk membantu peneliti mengetahui proses produki tahu 
kuning. OPC berbentuk diagram dengan beberapa simbol 
seperti: lingkaran menunjukkan proses, kotak menunjukkan 
pemeriksaan, segi tiga menunjukkan penyimpanan, dan 
setengah lingkaran menunjukkan delay (menunggu). OPC 
berisi informasi tentang pemeriksaan dan proses yang 
terjadi, aliran material, waktu yang digunakan tiap-tiap 
proses dan mesin yang digunakan dalam proses produksi 
tahu kuning. Pembuatan OPC dilakukan oleh peneliti. 
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2. Pembuatan Block Layout (Layout Awal) 

Block Layout merupakan desain tata letak fasilitas 
yang dibuat berdasarkan ukuran sesungguhnya dengan 
menggunakan skala tertentu. Block layout yang dibuat 
digunakan sebagai dasar perhitungan ongkos material 
handling untuk layout awal area produksi. Hal tersebut 
bertujuan untuk mengetahui besarnya ongkos material 
handling awal area produksi tahu kuning yang akan 
dioptimasi. Selain itu, block layout akan bermanfaat 
sebagai data dalam proses optimasi selanjutnya. Block 
layout dapat didesain menggunakan bantuan software 
AutoCAD atau CorelDRAW yang akan menghasilkan data 
koordinat setiap bangungan yang dapat digunakan sebagai 
dasar perhitungan jarak perpindahan. Contoh block layout 
dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 
 

 
Gambar 3.2 Contoh Block Layout 

Sumber: Argananta, 2017 
 

 

3. Perhitungan Jarak Antar Departemen 

Jarak antar departemen memerlukan pengukuran 
terlebih dahulu. Disini dilakukan pengukuran jarak 
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rectilinear, dimana tidak diperhatikan adanya aisle (jalan 
lintasan), sehingga pengukuran dilakukan secara langsung 
dari masing-masing titik tengah departemen. Menurut 
Susetyo (2010), rumus pengukuran rectilinear adalah 
sebagai berikut: 

 
 

𝑥 =
𝑋1+𝑋2

2
   dan   𝑦 =

𝑦1+𝑦2

2
...................................(1) 

 
 

Keterangan: 
X1 = Sumbu bagian atas departmen 
X2 = Sumbu bagian bawah departmen 
Y1 = Sumbu bagian kiri departmen 
Y2 = Sumbu bagian kanan departmen 
 
 

𝑑𝑖𝑗 = |𝑋𝑖 − 𝑋𝑗| + |𝑌𝑖 − 𝑌𝑗|…..……………….. ….(2) 

 
 

Keterangan: 
dij = jarak antar departemen 
Xi = data koordinat X fasilitas i 
Xj = data koordinat X fasilitas j 
Yi = data koordinat Y fasilitas i 
Yj = data koordinat Y fasilitas j 
 

4. Perhitungan Frekuensi Perpindahan 

Frekuensi perpindahan ditentukan dari banyaknya 
jumlah aliran perpindahan material yang terjadi dalam 
proses produksi.  Jumlah material yang dimaksud adalah 
banyaknya perpindahan yang dilakukan pada satu fasilitas 
ke fasilitas lainnya. Frekuensi perpindahan digunakan 
sebagai input pengolahan data untuk memperoleh total 
momen perpindahan yang digunakan sebagai dasar data 
untuk mengetahui ongkos material handling. 
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5. Perhitungan Total Momen Perpindahan 

Total momen perpindahan pada lantai produksi dapat 
ditentukan dengan mengalikan frekuensi perpindahan 
material (f) dengan jarak antar departemen (d). Menurut 
Ningtyas (2015), rumus total momen perpindahan adalah 
sebagai berikut: 

 
𝑍 = 𝑓 × 𝑑 …………………………….…………………(3) 

  
 

Keterangan: 
Z = Total momen perpindahan 
f = frekuensi perpindahan 
d = jarak antar departemen 
 

6. Pembuatan Activity Relationship Chart 

Activity Relationship Chart (ARC) adalah peta yang 
menggambarkan tingkat hubungan antar bagian-bagian 
atau kegiatan yang terdapat dalam suatu perusahaan 
industri. Teknik untuk menganalisa hubungan antar 
aktivitas yang ada adalah dengan menggunakan ARC. 
Hubungan ini digambarkan dengan lambang warna dan 
huruf seperti pada tabel berikut (Samsudin, dkk, 2014):  

 
Tabel 3.2. Tabel Simbol Derajat Kedekatan 

Derajat Kedekatan Keterangan Warna 

A Mutlak perlu didekatkan Merah 
E Sangat penting didekatkan Oranye 
I Penting didekatkan Hijau 
O Cukup biasa didekatkan Biru 
U Tidak penting Putih 
X Tidak dikehendaki 

berdekatan 
Coklat 
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Adapun alasan terjadinya hubungan antar kedekatan 

adalah sebagai berikut (Tabel 3.3): 

 
Tabel 3.3 Tabel Alasan Hubungan Kedekatan 

Nomor Alasan 

1 Aliran material 
2 Menggunakan catatan yang sama 
3 Menggunakan personil yang sama 
4 Kotor, debu, dan bau 

 
 

7. Perhitungan Ongkos Material Handling 

Perhitungan ongkos material handling dilakukan 
dengan tahapan mengetahui hubungan antar departmen, 
komponen yang diangkut, total angkutan serta kapasitas 
alat angkut. Ongkos yang dikeluarkan untuk satu kali 
angkut memperhatikan alat angkut dengan menggunakan 
tenaga manusia (0-15 kg). Total ongkos material handling 
dihitung dengan mengkalikan total momen perpindahan 
dengan ongkos material handling/meter. Rumus OMH/m 
adalah sebagai berikut (Ningtyas, 2015): 

 

𝑂𝑀𝐻/𝑚 =
Ongkos Tenaga Kerja+Depresiasi Alat 

Jarak Angkut/jam
..........................(4) 

 
Keterangan: 
OMH/m   = ongkos material handling tiap meter 
Ongkos tenaga kerja = biaya tenaga kerja tiap jam 
Depresi alat   = nilai depresiasi alat material handling 
Jarak angkut/jam  = Total jarak angkut tiap jam 

 

Ongkos tenaga kerja diperoleh dari biaya tenaga kerja 
tiap jam. Jarak angkut/jam diperoleh dari total momen 
perpindahan tiap jam. Nilai depresiasi adalah nilai 
penyusutan terhadap suatu alat dengan 
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mempertimbangkan umur ekonomis. Nilai depresiasi alat 
material handling diperoleh dengan perhitungan sebagai 
berikut (Putri, dkk, 2015): 

 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑙𝑎𝑡 =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑒𝑙𝑖−𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑎

𝑈𝑚𝑢𝑟 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠
.......................................(5) 

 
Keterangan: 
Harga beli   = biaya yang dikeluarkan untuk membeli alat 
Harga sisa   = biaya yang diperoleh saat menjual alat  

   setelah  habis  umur ekonomis 
Umur ekonomis  = waktu penggunaan (tahun x bulan x hari x  

   jam) 
 

𝑂𝑀𝐻/ℎ = Z x OMH/m...............................................(6) 
 

Keterangan: 
OMH/hari  = ongkos material/hari 
Z   = total momen perpindahan 
OMH/m  = ongkos material handling/meter 
 

  

8. Optimasi Algoritma CORELAP 

Tahap optimasi algoritma CORELAP dilakukan 
menggunakan software Corelap 1.0. Software Corelap 1.0 
dapat melakukan optimasi tanpa menggunakan input layout 
awal. Data input yang dibutuhkan adalah jumlah fasilitas, luas 
fasilitas, dan Activity Relationship Chart (ARC). Dalam proses 
optimasi menggunakan software Corelap 1.0 dibutuhkan juga 
input bobot batas derajat kedekatan untuuk mengetahui nilai 
Total Closeness Rating (TCR). TCR adalah jumlah dari nilai 
derajat kedekatan setiap departmen yang didapatkan dari 
ARC. Fasilitas dengan TCR tertinggi akan dijadikan sebagai 
pusat dari tata letak fasilitas yang baru. Bobot batas derajat 
kedekatan algoritma CORELAP dapat dilihat pada Tabel 3.4. 
Output dari pengolahan data dari software Corelap 1.0 adalah 
satu layout usulan dengan jarak perpindahan materialnya.  
Dari output tersebut akan dibuat block layout baru guna 
mengetahui data koordinat yang baru. Data koordinat 
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digunakan unutk mengetahui jarak anatr fasilitas yang baru.  
Jarak fasilitas yang baru akan dikalikan dengan OMH/m yang 
sudah ditemukan pada layout awal. Dari output tersebut 
dilakukan perhitungan ongkos material handling dengan 
menggunakan persamaan 1 hingga persamaan 6. 
 
Tabel 3.4 Bobot Batas Derajat Kedekatan 

No Simbol Makna Bobot 

1 A Mutlak perlu didekatkan 6 
2 E Sangat penting didekatkan 5 
3 I Penting didekatkan 4 
4 O Kedekatan biasa 3 
5 U Tidak perlu didekatkan 2 
6 X Tidak boleh didekatkan 1 

 

9. Optimasi Algoritma CRAFT 

Tahap optimasi algoritma CRAFT dilakukan degan 
menggunakan software WinQSB 2.0. Software WinQSB 2.0 
dapat menganalisa pertukaran setiap fasilitas dan juga 
momen yang didapatkan dari pertukaran antar fasilitas 
tersebut. Data input yang dibutuhkan adalah nama fasilitas 
(simbol), jumlah fasilitas, jumlah baris (lebar bangunan) dan 
kolom (panjang bangunan), aliran per unit, dan koordinat 
pada layout awal. Data koordinat yang digunakan 
merupakan sumbu X1, X2, Y1, dan Y2 pada masimh-
masing fasilitas pada layout awal. Pada proses optimasi 
dipilih jumlah pertukaran fasilitas yang akan dilakukan (2 
atau 3 pertukaran dan 2 diikuti 3 pertukaran atau 3 diikuti 2 
pertukaran). Jarak yang digunakan adalah jarak rectilinear 
distance. Output yang dihasilkan adalah beberapa layout 
dengan beberapa iterasi. Dari masing-masing-masing 
jumlah pertukaran akan menghasilkan satu layout dengan 
total distance yang dibutuhkan untuk material handling. 
Kemudian, total distance yang dihasilkan akan dikalikan 
dengan OMH/m yang sudah ditemukan pada layout awal.  
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3.3.6 Hasil dan Pembahasan 

Setelah dilakukan pengolahan data dengan 
menggunakan dua metode yaitu algoritma CORELAP dan 
CRAFT, hasil dari pengolahan data diinterpretasi dan diberi 
pembahasan. Pembahasan dilakukan dengan cara 
perbandingan layout usulan yang telah dioptimasi dengan 
layout awal terkait adanya penurunan jarak perpindahan dan 
ongkos material handling. Layout dengan OMH terendah akan 
diusulkan pada perusahana untuk perusahaan dengan 
pertimbangan biaya perbaikan. Estimasi biaya penerapan 
layout usulan akan diberikan oleh pihak perusahaan guna 
menunjang hasil penelitian. 

 

3.3.7 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dibuat dengan menuliskan secara singkat 
hasil penelitian untuk menjawab tujuan penelitian. Kesimpulan 
juga didukung dari studi literatur yang dilakukan, untuk 
membandingkan antara hasil penelitian dengan studi literatur 
yang ada. Saran atau usulan diperuntukkan kepada 
Perusahaan Tahu Panglima dengan harapan dapat menjadi 
perbaikan pihak perusahaan. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil Perusahaan 
 Perusahaan Tahu Panglima Kediri merupakan home 
industry yang bergerak dibidang makanan yang terletak di 
Jalan Kaliombo Raya 96 B, Kota Kediri. Perusahan ini berdiri 
sejak 1979 dan didirikan Go See Sing. Produk yang dihasilkan 
adalah tahu dan stik tahu. Bahan baku yang digunakan 
merupakan kacang kedelai yang diperoleh dari Jepang dan 
German. Proses produksi yang dilakukan di perusahaan ini 
menggunakan alat-alat manual dengan tenaga kerja manusia. 
Total tenaga kerja dalam proses produksi adalah 16 orang 
dengan 5 orang bagian produksi tahu, 5 orang bagian 
produksi stik tahu, dan sisanya bagian toko dan administrasi. 
 Kapasitas produksi tahu dalam satu kali masak adalah 
15 kg kacang kedelai. Dalam satu hari perusahaan mampu 
memproduksi 90 kg hingga 150 kg kacang kedelai. Dalam 
satu kali masak, 15 kg kacang kedelai tersebut mampu 
menghasilkan 160 kotak tahu dan dari 160 kotak tahu dapat 
menghasilkan 35 bungkus stik tahu dengan berat 100 gr per 
bungkus. Tahu yang dihasilkan berukuran 5 cm x 5 cm per 
kotak. Pemasaran tahu dan stik tahu dilakukan di Pusat Oleh-
Oleh Tahu Panglima yang berada di Jl. Yos Sudarso, Kota 
Kediri, sedangkan untuk stik tahu selain di pasarkan di Pusat 
Oleh-Oleh Tahu Panglima di pasarkan juga ke luar kota 
seperti Blitar, Malang, Surabaya, dan Jogjakarta, serta di 
pasarkan ke luar negeri yaitu Malaysia dan Singapore. 
 

4.2 Proses Produksi  
4.2.1 Fasilitas Proses Produksi 

 Berdasarkan penelitian di Perusahaan Tahu Panglima 
Kediri, proses produksi tahu dilakukan melalui beberapa 
tahap, yaitu  tahap perendaman, pencucian, penggilingan, 
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pemasakan pertama, penyaringan, pencetakan, penyimpanan 
pertama, pemotongan, pemasakan kedua, dan penyimpanan 
terakhir. Diagram alir proses produksi dapat dilihat pada 
Lampiran 1. Beberapa fasilitas yang digunakan dalam setiap 
tahap-tahap proses produksi tersebut adalah sebagai berikut 
(Lampiran 11): 
 
A. Storage 

Storage merupakan tempat penerimaan dan penyimpanan 
kacang kedelai sebelum diolah menjadi tahu. 

B. Bak Perendaman 
Bak perendaman merupakan tempat merendam sekaligus 
mencuci kacang kedelai dengan air bersih. 

C. Mesin Giling 
Mesin giling merupakan mesin yang digunakan untuk 
menggiling kacang kedelai dengan penambahan air hingga 
menjadi bubur tahu. 

D. Ruang penyimpanan 
Ruang penyimpanan merupakan tempat yang digunakan 
untuk menyimpan bubur tahu yang sedang dicetak 

E. Tungku Masak Bubur 
Tungku masak bubur merupakan alat yang digunakan 
untuk memasak bubur tahu. 

F. Tungku Saring 
Tungku saring merupakan alat yang digunakan untuk 
menyaring bubur tahu yang telah dimasak. 

G. Meja Press 
Meja press merupakan alat yang digunakan untuk 
melakukan pencetakan dengan cetakan kayu. 

H. Kompor 
Kompor merupakan alat yang digunakan untuk memasak 
tahu yang telah dipotong-potong dengan air kunyit. 

I. Meja Potong 
Meja potong merupakan tempat pemotongan tahu yang 
telah dicetak sebelum dimasak dengan air kunyit. 

J. Bak Penyimpanan 
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Bak penyimpanan merupakan alat yang digunakan sebagai 
penyimpanan tahu yang telah dimasak dengan air kunyit 
sebelum dipasarkan. 

1.2.2 Luas Area Produksi 
 

 Luas area produksi diperoleh dengan cara pengukuran 
langsung di Perusahaan Tahu Panglima Kediri. Kegiatan 
proses produksi tahu dilakukan di area produksi seluas 107,1 
m2 dengan panjang 18,2 m dan lebar sisi barat 8,84 m serta 
sisi timur 5,2 m. Perbedaan lebar area produksi disebabkan 
karena area produksi berbentuk  menyerupai huruf L. Ukuran 
tersebut digunakan sebagai acuan agar optimasi tata letak 
fasilitas sesuai dengan area produksi sesungguhnya. 
 Meningkatnya kapasitas produksi tahu dari 90 kg/hari 
menjadi 150 kg/hari menyebabkan perusahaan melakukan 
penambahan fasilitas produksi di area produksi. Fasilitas 
produksi yang ditambahkan berupa tungku masak bubur dan 
tungku saring. Penambahan kedua fasilitas tersebut tidak 
mempertimbangkan aliran material pada proses produksi tahu 
sehingga menyebabkan tidak teraturnya aliran material yang 
terjadi pada proses produksi. Aliran material yang tidak teratur 
menyebabkan panjangnya jarak perpindahan dan tingginya 
biaya material handling yang dapat mempengaruhi biaya 
produksi. Menurut Christyono (2015), salah satu faktor yang 
menentukan besarnya biaya produksi adalah penataan tata 
letak pabrik. Maka dari itu, optimasi tata letak area produksi 
tahu dilakukan untuk meminimasi jarak perpindahan dan biaya 
material handling agar dapat menurunkan biaya produksi. 

 
4.2.3 Dimensi Fasilitas 

 Dimensi fasilitas diperoleh dari pengukuran langsung 
pada fasilitas yang digunakan dalam kegiatan produksi tahu. 
Dimensi fasilitas digunakan sebagai acuan dalam melakukan 
penyusunan tata letak fasilitas awal maupun melakukan 
optimasi agar hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi 
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nyata. Dimensi fasilitas dapat dilihat pada Tabel 4.1. Pada 
tabel dapat diketahui ukuran masing-masing fasilitas. Dari 
ukuran tersebut dapat diketahui jarak perpindahan yang 
sesungguhnya. Selain ukuran fasilitas terdapat simbol yang 
diberikan untuk mempermudah langkah-langkah dalam 
melakukan optimasi tata letak. Terdapat simbol E1 dan E2 
yang menunjukkan adanya dua tungku masak bubur yang 
letaknya berbeda, sedangkan F1 dan F2 menunjukkan adanya 
dua tungku saring yang letaknya juga berbeda yang 
disebabkan oleh penambahan fasilitas akibat kenaikan 
kapasitas produksi. 

 
Tabel 4.1. Dimensi Fasilitas Produksi Tahu 

No Nama Fasilitas Simbol Ukuran (m) Luas 
Fasilitas 

(m2) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Storage 
Bak perendaman 
Mesin Giling 
Ruang Penyimpanan 
Tungku Masak Bubur 
Tungku Saring 
Meja Press 
Kompor 
Meja Potong 
Bak Penyimpanan 

A 
B 
C 
D 

E1, E2 
F1, F2 

G 
H 
I 
J 

1,950 x 3,640 
1,760 x 1,300 
1,370 x 1,170 
2,500 x 1,400 
1,760 x 3,250 
1,500 x 1,300 
1,760 x 0,460 
1,500 x 1,300 
2,150 x 0,780 
0,850 x 2,080 

7,098 
2,288 
1,603 
3,500 
5,720 
1,950 
0,809 
1,950 
1,677 
1,768 

Sumber: Perusahaan Tahu Panglima Kediri 

 

4.2.4 Layout Awal Area Produksi  

 Optimasi tata letak fasilitas dilakukan berdasarkan 
pemilihan alternatif penataan yang ditinjau dari aspek biaya 
material handling. Salah satu data yang dibutuhkan sebagai 
dasar perhitungan biaya material handling adalah layout awal. 
Adanya tata letak pabrik yang tidak beraturan akan 
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menyebabkan banyak masalah seperti backtracking 
transportasi dalam proses produksi, tingginya resiko 
kecelakaan kerja, dan lain-lain. Hal ini tentu saja berkolerasi 
langsung dengan biaya produksi sebuah perusahaan. 
Semakin minim masalah dalam lini produksi, semakin sedikit 
biaya tambahan yang ditanggung oleh perusahaan 
(Christiyono, 2015). 
 Layout awal area produksi tahu dapat dilihat pada 
Lampiran 2. Kegiatan proses produksi tahu dilakukan di area 
produksi seluas 107,1 m2 dengan panjang 18,2 m dan lebar 
sisi barat 8,84 m serta sisi timur 5,2 m. Perbedaan lebar area 
produksi disebabkan karena area produksi berbentuk  
menyerupai huruf L. Ukuran tersebut digunakan sebagai 
acuan agar optimasi tata letak fasilitas sesuai dengan area 
produksi sesungguhnya. Luas area produksi digunakan dalam 
penyusunan layout awal dengan skala 1: 25 yang berarti 1 sel 
pada layout menggambarkan 25 cm pada ukuran 
sesungguhnya. Garis berwarna merah menunjukkan aliran 
material yang dimulai dari storage dan berakhir di bak 
penyimpanan. 

Meningkatnya kapasitas produksi tahu dari 90 kg/hari 
menjadi 150 kg/hari menyebabkan perusahaan melakukan 
penambahan fasilitas produksi di area produksi. Fasilitas 
produksi yang ditambahkan berupa tungku masak bubur dan 
tungku saring. Penambahan kedua fasilitas tersebut tidak 
mempertimbangkan aliran material pada proses produksi tahu 
sehingga menyebabkan tidak teraturnya aliran material yang 
terjadi pada proses produksi. Aliran material yang tidak teratur 
menyebabkan panjangnya jarak perpindahan dan tingginya 
biaya material handling yang dapat mempengaruhi biaya 
produksi. Menurut Christyono (2015), salah satu faktor yang 
menentukan besarnya biaya produksi adalah penataan tata 
letak pabrik. Maka dari itu, optimasi tata letak area produksi 
tahu dilakukan untuk meminimasi jarak perpindahan dan biaya 
material handling agar dapat menurunkan biaya produksi. 
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4.3  Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pembuatan Operation Process Chart 

 Pembuatan OPC bertujuan untuk mengetahui secara 
detail proses produksi tahu kuning. Pada OPC dapat 
diketahui kacang kedelai sebagai bahan utama produk, 
garam, bumbu, dan air sebagai bahan tambahan makanan. 
Pada OPC terdapat simbol-simbol yaitu lingkaran (proses), 
persegi (inspeksi), setengah lingkaran (delay), dan segitiga 
(storage). Pada OPC pembuatan tahu kuning terdapat 8 
kegiatan proses, 3 kegiatan inspeksi, 1 kegiatan delay dan 
1 kegiatan penyimpanan. Jumlah waktu yang dibutuhkan 
dalam satu kali proses adalah 188 menit. OPC dapat dilihat 
pada Lampiran 3. 

 
2. Pembuatan Block Layout 

 Pembuatan block layout bertujuan untuk mengetahui 
data koordinat dari masing-masing fasilitas. Data koordinat 
tersebut dapat digunakan sebagai data perhitungan jarak 
antar fasilitas menggunakan metode rectilinier. Block layout 
dibuat dengan bantuan software COREL Draw. Block 
layout dibuat dengan skala 1:25 dan dapat dilihat pada 
Lampiran 4. Pada block layout akan menghasilkan X1, X2, 
Y1, dan Y2. Untuk memperoleh data korrdinat dilakukan 
perhitungan yang dapat dilihat pada Lampiran 13. Data 
koordinat yang diperoleh untuk setiap fasilitas dapat dilihat 
pada Tabel 4.2.  

 
3. Perhitungan Jarak Antar Departemen 

 Jarak antar departemen menggunakan metode 
rectilinear dihitung dengan persamaan 1 (halaman 19). 
Sumbu X dan Y diperoleh dari data koordinat fasilitas pada 
block layout. Perhitungan dilakukan masing-masing dari 
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fasilitas satu ke fasilitas lainnya untuk mengetahui jarak 
antar departemennya. Dari hasil perhitungan dapat 
diketahui total jarak antar departemen 252,5 m. 
Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 
 
 
Tabel 4.2. Tabel Data Koordinat Fasilitas 

 

4. Perhitungan Frekuensi Perpindahan 

  Frekuensi perpindahan diperoleh dari banyaknya 
kegiatan permindahan material dari fasilitas satu ke fasilitas 
lainnya. Cara mengetahui frekuensi perpindahan adalah 
dengan pengamatan langsung terhadap kegiatan produksi, 
jumlah perpindahan material adalah 221 kali. Pemindahan 
dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia (manual) 
dan beberapa alat material handling berupa keranjang, bak 
plastik, gayung besi, cetakan kayu, dan pelat besi. Hasil 
dari perhitungan frekuensi peprindahan dapat dilihat pada 
Tabel 4.3. 

 

Nama Fasilitas Simbol X Y 

Storage A 28,5 69 
Bak Perendaman B 19 29 
Mesin Giling C 19 35,5 
Ruang Penyimpanan D 18,5 43,5 
Tungku Masak Bubur I E1 7 29 
Tungku Masak Bubur II E2 7 70 
Tungku Saring I F1 3 35,5 
Tungku Saring II F2 3 63,5 
Meja Press G 3,5 42 
Kompor H 19 6,5 
Meja Potong I 10 8 
Bak Penyimpanan J 9,5 14,5 
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5. Perhitungan Total Momen Perpindahan 

Total momen perpindahan merupakan jumlah 
keseluruhan jarak (aktual) yang ditempuh oleh aliran 
material dalam satu hari. Total momen perpindahan 
diperoleh dari perkalian antar jarak antar departemen dan 
frekuensi perpindahan. Dapat diketahui bahwa total momen 
perpindahan adalah 1017,32 m. Total momen perpindahan 
masing-masing aliran material dapat dilihat pada Tabel 4.3 

 
Tabel 4.3. Tabel Jarak Antar Departemen, Frekuensi Perpindahan, 
dan Total Momen Perpindahan 

 

Aliran 
Material 

Jarak Antar 
Departemen 

(dij) 

Jarak 
Aktual 

(m) 

Frekuensi 
(f) 

Total Momen 
Perpindahan 

(Z) 

A-B 
B-C 
C-E1 
C-E2 
E1-F1 
E2-F2 
F1-G 
F2-G 
G-D 
D-I 
I-H 
H-J 

49,5 
6,5 
18,5 
46,5 
10,5 
10,5 

7 
22 

16,5 
44 

10,5 
17,5 

12,37 
1,63 
4,63 

11,63 
2,63 
2,63 
1,75 
5,5 
4,12 
11 

2,63 
4,38 

6 
30 
15 
15 
15 
15 
10 
10 
30 
15 
30 
30 

74,22 
48,9 
69,45 
174,45 
39,45 
39,45 
17,5 
55 

123,6 
165 
78,9 
131,4 

Total 252,5 64,9 221 1017,32 

 
6. Pembuatan Activity Relationship Chart (ARC) 

 Activity Relationship Chart (ARC) dibuat berdasarkan 
pertimbangan aliran material. Pembuatan ARC diperoleh 
dari wawancara pihak perusahaan. Hubungan kedekatan 
antar fasilitas, dilambangkan dalam kode huruf dan warna. 
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Masing-masing kode huruf dan warna ini, memiliki tingkat 
prioritas hubungan kedekatan yang bervariasi dari mutlak 
hingga tidak diharapkan. 

Menurut Pradana (2014), hubungan kedekatan 
fasilitas pada Activity Relationship Chart (ARC), merupakan 
hubungan seberapa jauh atau dekat sebuah fasilitas 
dengan fasilitas lainnya. Nantinya, hubungan kedekatan ini 
akan digunakan sebagai pertimbangan pemindahan 
fasilitas. Activity Relationship Chart dapat dilihat di 
Lampiran 6. 

 
7. Perhitungan Ongkos Material Handling 

Perhitungan ongkos material handling (OMH) dimulai 
dengan perhitungan OMH/m. Data yang perlukan adalah 
ongkos peralatan dan ongkos tenaga kerja. Alat material 
handling yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
Masing-masing alat memiliki nilai depresiasi yang diperoleh 
dengan menggunakan rumus pada persamaan 5. Waktu 
pemakaian dalam satu bulan adalah 25 hari kerja, dengan 
umur ekonomis semua alat material handling adalah 12 
bulan. 

Pada Tabel 4.4 diperoleh total keseluruhan nilai 
depresiasi alat material handling yang digunakan adalah 
Rp. 738,89. Sedangkan ongkos tenaga kerja diperoleh dari 
hasil wawancara oleh pihak perusahaan. Diketahui jumlah 
tenaga kerja untuk proses pembuatan tahu kuning adalah 5 
orang dengan gaji/jam adalah Rp. 15.000 (Tabel 4.5). 

 
Tabel 4.4 Tabel Alat Material Handling 

Alat  
Material 
Handling 

Jumlah Harga  
Beli 

Umur  
Ekono-

mis 

Jam Nilai  
Sisa 

Depre-
siasi/ 
jam 

Keranjang 3 Rp. 50.000 12 7,12 0 70,2 
Bak Plastik I 4 Rp. 50.000 12 8,3 0 80,32 
Bak Plastik II 2 Rp. 50.000 12 8,3 0 40,16 



42 
 

Gayung Besi 2 Rp. 75.000 12 1,3 0 384,61 
Plat Besi 
Cetakan Kayu 

30 
30 

Rp. 15.000 
Rp. 30.000 

12 
12 

24,3 
24,5 

0 
0 

41,15 
122,45 

Total 738,89 

 

 Dari tabel diatas,  keranjang digunakan dalam proses 
pencucian, penggilingan, dan pemasakan II. Bak plastik 1 
digunakan dalam proses penggilingan dan pemasakan I. Bak 
plastik 2 digunakan dalam proses penyaringan dan 
pemasakan I. Gayung besi digunakan dalam proses 
penyaringan dan pencetakan. Plat besi digunakan dalam 
proses penyimpanan dan pemotongan. Cetakan kayu 
digunakan dalam proses pencetakan dan penyimpanan. 
Waktu yang dibutuhkan masing-masing alat sesuai dengan 
lama masing-masing proses yang dapat dilihat pada OPC 
(Lampiran 3). Perhitungan depresiasi alat material handling 
dapat dilihat pada Lampiran 15. 
 
Tabel 4.5. Tabel Gaji Tenaga Kerja 

Jumlah  
Tenaga Kerja 

Gaji Tenaga 
Kerja 

Jam/hari Total Ongkos 
Tenaga Kerja/jam 

5 Rp. 15.000/jam 10 jam Rp. 75.000 

Sumber: Perusahaan Tahu Panglima Kediri 
 

 Waktu yang dibutuhkan dalam satu kali masak adalah 
kurang lebih 90 menit, namun karena proses produksi yang 
dilakukan berkelanjutan sehingga dari proses ke proses 
tidak perlu menunggu hingga satu proses produksi selesai, 
hal tersebut menyebabkan dalam satu hari produksi hanya 
membutuhkan waktu selama 10 jam/hari. 

Perhitungan ongkos material handling diperoleh dari 
persamaan 4 yaitu sebagai berikut: 

 
OMH/m = (Depresiasi Alat + Biaya Tenaga Kerja) / 
Jarak angkut per jam 
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 = (Rp. 738,89 + Rp. 75.000) / 101,732 m 
 = Rp. 744,50/m 

OMH/hari =  Z x OMH/m 
 =  1017,32 m x Rp. 744,50 
 = Rp. 757.388,9 

 
 Diketahui bahwa OMH/m yang diperoleh adalah Rp. 
744,50/m dan OMH/hari adalah Rp. 757.388,9. Jika 
diakumulasikan dalam satu tahun, perusahaan mengeluarkan 
biaya OMH sebesar Rp. 227.216.670. 

8. Pengolahan Data Menggunakan Algoritma CORELAP 

Pengolahan data menggunakan algoritma CORELAP 
dibantu dengan software CORELAP. Output yang 
dihasilkan berupa denah kotak-kotak yang 
menggambarakan tata letak fasilitas yang telah dioptimasi. 
Tahapan melakukan optimasi menggunakan software 
CORELAP adalah sebagai berikut: 
1. Tampilan pembuka software CORELAP, kemudian klik 

Nuevo. 
2. Mengisi kolom jumlah fasilitas, fasilitas yang digunakan 

pada kegiatan produksi tahu kuning berjumlah 12. Klik 
Continuar. 

3. Mengisi kolom luas masing-masing fasilitas, luas area 
produksi, dan derajat Total Closeness Rating untuk 
menentukan nilai TCR tertinggi yang berguna untuk 
optimasi tata letak fasilitas.  

4. Mengisi kolom Activity Relationship Chart untuk 
menentukan kedekatan fasilitas yang akan dioptimasi.  

5. Hasil dari optimasi menggunakan software CORELAP, 
kolom nombre merupakan nama fasilitas, kolom TCR 
merupakan hasil perhitungan TCR tertinggi hingga 
terendah, kolom superficie merupakan luas dari masing-
masing fasilitas. TCR tertinggi diperoleh 30 pada fasilitas 

F1 yaitu tungku saring I, sehingga tungku saring satu 
akan menjadi pusat dari penataan fasilitas yang baru. 
Tahapan CORELAP dapat dilihat pada Lampiran 7. 
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6. Output optimasi tata letak fasilitas menggunakan 
software CORELAP, dapat diketahui denah fasilitas 
yang telah dioptimasi menggunakan CORELAP. 
Fasilitas nomor 1 adalah fasilitas dengan TCR tertinggi 
yaitu fasilitas nomor  7 (tungku saring I) dan fasilitas 
nomor 12 dengan TCR terendah yaitu fasilitas nomor 1 
(Storage). Dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
 

 
Gambar 4.1. Output CORELAP 

 

7. Output hasil optimasi menggunakan CORELAP 
menghasilkan layout usulan baru yang dapat dilihat pada 
Lampiran 8 dan data koordinat yang baru yang dapat 
dilihat pada Tabel 4.6.  

8. Dari data koordinat yang baru dapat diperoleh nilai Total 
Momen Perpindahan (Z) tata letak fasilitas hasil optimasi 
menggunakan CORELAP yang dapat dilihat pada Tabel 
4.7. Perhitungan jarak antar departmen setelah optimasi 
dapat dilihat pada Lampiran 9. 

9. Perhitungan ongkos material handling setelah di 
optimasi menggunakan algoritma CORELAP yang 
diperoleh dari persamaan 4 yaitu sebagai berikut: 
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OMH/hari =  Z x OMH/m 
  =  788,14 m x Rp. 744,50 
  = Rp. 586.770,23 

 

 

 
Tabel 4.6. Tabel Data Koordinat Fasilitas Hasil Optimasi CORELAP 

Nama Fasilitas Simbol X Y 

Storage A 28,5 69 
Bak Perendaman B 19 69,25 
Mesin Giling C 9 70,5 
Ruang Penyimpanan D 3,5 15,5 
Tungku Masak Bubur I E1 4 49 
Tungku Masak Bubur II E2 11 49 
Tungku Saring I F1 3 37,5 
Tungku Saring II F2 8 37,5 
Meja Press G 6,5 29 
Kompor H 19 9,5 
Meja Potong I 11 13 
Bak Penyimpanan J 13 38,5 

 
  
Tabel 4.7. Tabel Jarak Antar Departmen dan Total Momen 
Perpindahan Layout Usulan CORELAP 

 

Aliran 
Material 

Jarak Antar 
Departemen 

(dij) 

Jarak 
Aktual 

(m) 

Frekuensi 
(f) 

Total Momen 
Perpindahan 

(Z) 

A-B 
B-C 
C-E1 
C-E2 
E1-F1 
E2-F2 
F1-G 

9,75 
6,25 
31,5 
24,5 
12,5 
14,5 
12 

2,44 
1,56 
7,88 
6,12 
3,13 
3,63 

3 

6 
30 
15 
15 
15 
15 
10 

14,64 
46,8 

118,2 
91,8 

46,95 
54,45 

30 
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F2-G 
G-D 
D-I 
I-H 
H-J 

10 
16,5 
10 

11,5 
15 

2,5 
4,13 
2,5 
2,88 
3,75 

10 
30 
15 
30 
30 

25 
123,9 
37,5 
86,4 

112,5 

Total 193 48,28 221 788,14 

 
Pada tabel total momen perpindahan hasil layout 

usulan CORELAP dapat diketahui jika jarak antar departmen 
adalah 193 cm dalam gambar dan 48,2 m dalam skala aktual. 
Total momen perpindahan pada layout revisi ini adalah 788,14 
m. Hasil perhitungan OMH/hari layout revisi ini adalah Rp. 
586.770,23 jika di akumulasi dalam satu tahun adalah sebesar 
Rp. 176.031.069. 

 

9. Pengolahan Data Menggunakan Algoritma CRAFT 

Pengolahan data menggunakan algoritma CRAFT dibantu 
dengan software WinQSB 2.0. Output yang dihasilkan berupa 
denah kotak-kotak yang menggambarkan tata letak fasilitas 
yang telah dioptimasi. Tahapan melakukan optimasi 
menggunakan software CRAFT adalah sebagai berikut 
(Lampiran 10): 

1. Buka sofware WinQSB 2.0, kemudian klik Facility 
Location and Layout 

2. Pilih File, dan klik New Problem 
3. Pada kolom Problem Type pilih Functional Layout, pada 

kolom Objective Criterion pilih Minimization, pada 
Problem Title diisi informasi mengenai masalah 
perusahaan, pada Number of Functional Departments 
merupakan jumlah departmen yang akan dioptimasi 
yaitu 12, Number of Rows in Layout Area adalah 18 dan 
Number of Columns in Layout Area adalah 37 dengan 
perbandingan 1:2. Pada block layout lebar (row) adalah 
35 dan panjang (column) adalah 73, sehingga input row 
adalah 17,5 dibulatkan menjadi 18 dan input column 
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adalah 36,5 dan dibulatkan menjadi 37. Kemudian, Klik 
OK. 

4. Pada tabel yang muncul, kolom Department Name diisi 
sesuai nama-nama departmen yang digunakan yaitu A, 
B, C, D, E1, E2, F1, F2, G, H, I, J. Pada kolom Location 
Fixed menunjukkan lokasi yang tidak dapat dipindah 
atau tetap dengan memberi keterangan “Yes” untuk 
departmen yang tidak dapat dipindah dan “No” untuk 
departmen yang dapat dipindah.  

5. Pada kolom Flow/Unit cost diisi dengan frekuensi 
perpindahan/ongkos material handling tiap unit yang 
diperoleh dari pengamatan saat proses produksi 
berlangsung dan ongkos material handling tiap meter. 

6. Pada kolom Initial Layout in diisi dengan sumbu data 
koordinat sel sesuai format (X1,Y1)–(X2,Y2). Data 
koordinat sel diperoleh dengan perbandingan 1:2 dari 
data koordinat pada block layout. 

7. Pilih Solve and Analyze, klik Solve and Analyze. 
8. Pilih Solution Option secara bergantian hingga 

mendapatkan hasil paling minimal. Distance Measure 
menggunakan Rectilinar Distance dan pilih Show the 
Exchange Iteration. Kemudian klik OK. 
Output optimasi menggunakan WinQSB 2.0 yang 

dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
 

Tabel 4.8. Output Algoritma CRAFT Menggunakan WinQSB 2.0 

Solution Option Total 
Distance 

Iteration 

Improve by Exchanging 2 
Department 

1977 2 

Improve by Exchanging 3 
Department 

2045 0 

Improve by Exchanging 2 then 3 
Department 

1977 2 

Improve by Exchanging 3 then 2 
Department 

1977 2 
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CRAFT menunjukkan hasil minimasi tata letak fasilitas 

proses produksi tahu di Perusahaan Tahu Panglima Kediri 
dengan analisis biaya (Total cost) menurut Algoritma 
CRAFT. Total cost paling rendah yang dihasilkan adalah 
hasil analisis menggunakan Improve by Exchangin 2 
Department yaitu jarak 1977 dengan 2 Iterasi. Jarak 
tersebut merupakan jarak dengan skala 1:2 pada WinQSB 
dan 1:25 cm pada jarak aktual, sehingga untuk menentukan 
jarak aktual yang diperoleh adalah sebegai berikut: 

 
 

Jarak aktual  = Jarak output x 2 x 25 cm 
= 1977 x 2 x 25 
= 98.850 cm  
= 988,5 m 
 

Dari hasil perhitungan diperoleh jarak hasil optimasi 
menggunakan CRAFT adalah 988,5 m.  OMH/h hasil 
optimasi layout adalah Rp. 735.938,25. Jika 
diakumuliasikan dalam satu tahun OMH yang dikeluarkan 
adalah sebesar Rp. 220.781.475. Ongkos material handling 
yang diperoleh dari jarak hasil optimasi adalah sebagai 
berikut (layout usulan CRAFT dapat dilihat pada Lampiran 
16): 

 
OMH/h = Z x OMH/m 

= 988,5 x Rp. 744,50 
= Rp. 735.938,25 

 
10. Perbandingan Hasil Optimasi Layout awal dan Layout 

Usulan 
 
Dari hasil optimasi diperoleh data Ongkos Material 

handling (OMH) dapat dilihat pada Tabel 4.9. 
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Tabel 4.9. Tabel Perbandingan OMH Sebelum dan Sesudah 
Optimasi 
 

Layout OMH/h (Rupiah) OMH/tahun 
(Rupiah) 

Layout awal  757.388,90  227.216.670 
 176.031.069 
 220.781.475 

Layout usulan CORELAP   586.770,23 
Layout usulan CRAFT    735.938,25 

Dari tabel di atas diketahui OMH/tahun layout awal adalah 
sebesar Rp.227.216.670, layout usulan CORELAP 
menghasilkan OMH/tahun sebesar Rp. 176.031.069 dan 
layout usulan CRAFT menghasilkan OMH/tahun sebesar Rp. 

220.781.475. Diketahui OMH paling rendah antara layout 
awal, layout usulan CORELAP, dan layout usulan CRAFT 
adalah layout usulan CORELAP.   

Hasil layout usulan CORELAP merupakan layout yang 
diusulkan untuk perusahaan. Namun layout dari CORELAP 
tersebut dapat dioptimumkan lagi agar menghasilkan layout 
usulan yang lebih optimal dengan cara melakukan revisi layout 
pada layout usulan CORELAP. Revisi layout dilakukan secara 
manual guna mendapatkan OMH lebih rendah lagi. Revisi 
dilakukan hingga mendapatkan data koordinat baru. Data 
koordinat layout revisi CORELAP dapat dilihat pada Tabel 
4.10 dan perhitungan sumbu X dan Y layout CORELAP 
setelah revisi  dapat dilihat pada Lampiran 18. Perhitungan 
total momen perpindahan dapat dilihat pada Tabel 4.11 dan 
perhitungan jarak antar departemen layout revisi CORELAP 
dapat dilihat pada Lampiran 19. Perhitungan ongkos material 
handling setelah dilakukan revisi layout dari hasil optimasi 
CORELAP yang diperoleh dari persamaan 4 yaitu sebagai 
berikut: 

 

OMH/hari =  Z x OMH/m 
  =  763,5 m x Rp. 744,50 
  = Rp. 568.425,75 
 
OMH/tahun = Rp. 170.527.725 
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 Selisih OMH = OMH Layout Awal – OMH Layout  
   Usulan 
= Rp. 757.388,90 – Rp. 568.425,75 
= Rp. 188.963,115/hari 
 

Tabel 4.10. Tabel Data Koordinat Fasilitas Hasil Revisi Layout 
Usulan CORELAP 

 

Nama Fasilitas Simbol X Y 

Storage A 28,5 69 
Bak Perendaman B 19 70 
Mesin Giling C 9 70,25 
Ruang Penyimpanan D 3,25 30,5 
Tungku Masak Bubur I E1 11 50 
Tungku Masak Bubur II E2 18 50 
Tungku Saring I F1 14 35,5 
Tungku Saring II F2 19 35,5 
Meja Press G 16,5 29 
Kompor H 19 9,5 
Meja Potong I 13,5 18 
Bak Penyimpanan J 11 7 

 
 

Hasil dari revisi layout CORELAP ini memiliki nilai OMH 
lebih rendah dari hasil optimasi CORELAP. Sehingga layout 
yang direkomendasikan dari hasil penelitian ini adalah layout 
usulan dengan menggunakan metode Algoritma CORELAP 
dengan revisi manual oleh peneliti, karena memiliki selisih 
OMH terbesar dari OMH awal yaitu sebesar Rp. 188.963,16 
per hari nya. Jika di akumulasi dalam satu tahun selisih biaya 
OMH layout sebelum optimasi dan sesudah optimasi adalah 
Rp. 56.688.945. Dari layout revisi CORELAP dapat 
meminimasi OMH/tahun sebesar 24,87%, sedangkan layout 
usulan CORELAP yang dihasilkan dapat meminimasi 
OMH/tahun sebesar 22,53 % dan layout usulan CRAFT 
meminimasi OMH/tahun sebesar 2,9%. Berkurangnya OMH 
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pada proses produksi tahu kuning dapat memberikan 
beberapa dampak positif yaitu berkurangnya waktu produksi 
yang dapat mempengaruhi pemberian gaji pada tenaga kerja 
serta meningkatnya umur ekonomis alat material handling dan 
dapat meningkatkan kapasitas produksi yang memberikan 
dampak pertambahan profit perusahaan. Tata letak akan 
dianggap efektif apabila menggunakan tempat dan tenaga 
kerja secara efisien, tidak ada ruang yang tidak jelas 
kegunaannya, tidak membuat orang-orang yang ada di 
dalamnya mondar-mandir secara berlebihan ketika hendak 
menyelesaikan sebuah proses, meminimalkan biaya 
penanganan material, mengurangi waktu produksi atau waktu 
pelayanan konsumen dan menjaga keamanan serta 
keselamatan kerja dengan maksimal (Harsanto, 2013). Dari 
hasil optimasi telah diperoleh satu layout yang dianggap efektif 
yaitu layout usulan hasil optimasi menggunakan algoritma 
CORELAP, karena alur yang terjadi pada layout tersebut tidak 
membuat orang-orang didalamnya mondar-mandir secara 
berlebihan dan meminimalkan biaya material handling. Layout 
usulan hasil optimasi menggunakan algoritma CORELAP 
dapat dilihat pada Gambar 4.2. Aliran material pada layout 
usulan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 17 

 
Tabel 4.11. Tabel Jarak Antar Departmen dan Total Momen 

Perpindahan Hasil Revisi Layout Usulan CORELAP 

Aliran 
Material 

Jarak Antar 
Departemen 

(dij) 

Jarak 
Aktual 

(m) 

Frekuensi 
(f) 

Total Momen 
Perpindahan 

(Z) 

A-B 
B-C 
C-E1 
C-E2 
E1-F1 
E2-F2 
F1-G 
F2-G 
G-D 
D-I 

10 
5,25 
23,25 
24,25 
16,5 
14,5 

9 
9 

13,5 
22,5 

2,5 
1,31 
5,81 
6,06 
4,13 
3,63 
2,25 
2,25 
3,38 
5,62 

6 
30 
15 
15 
15 
15 
10 
10 
30 
15 

15 
39,3 
87,15 
90,9 
61,95 
54,45 
22,5 
22,5 
101,4 
84,45 
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I-H 
H-J 

14 
10,5 

3,5 
2,62 

30 
30 

105 
78,9 

Total 172,25 43,06 221 763,5 

 
 
 
 

11. Biaya Penerapan Layout Usulan 

 Layout usulan yang dipilih adalah layout hasil revisi 
CORELAP karena memiliki OMH paling rendah diantara hasil 
optimasi lainnya dan layout awal, dalam penerapan dalam 
pabrik ada beberapa yang perlu di keluarkan untuk 
memperbarui tata letak fasilitas di perusahaan sesuai dengan 
layout usulan. Biaya-biaya tersebut merupakan salah satu 
data yang diperoleh dari pihak perusahaan sebagai estimasi 
biaya yang dikeluarkan perusahaan jika melakukan penerapan 
layout baru. Diketahui bahwa profit perusahaan dalam satu 
tahun adalah Rp.1.200.000.000 dengan rincian harga per tahu 
adalah Rp. 2.500, dalam satu hari menghasilkan 1600 kotak 
tahu. Biaya tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.12 

 
Tabel 4.12. Biaya Penerapan Layout Usulan 

Nama Biaya Jumlah Hari Total 

Biaya Bongkar @ Rp. 75.000 x 5 Tukang 2 Rp. 750.000 
Biaya Pasang @ Rp. 75.000 x 5 Tukang 6 Rp. 2.250.000 
Bahan Bangunan 

 Semen (50 kg) 

 Batu Bata Merah 

 Pasir Hitam Cor 

 Biaya Cadangan 

 
@Rp. 65.000 x 10 sak 
@Rp. 1000 x 1000 biji 

@Rp. 650.000 x 1 pick up 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
Rp. 650.000 

Rp. 1000.000 
Rp. 650.000 

Rp. 1000.000 

Total 8 Rp. 6.300.000 

Sumber: Perusahaan Tahu Panglima Kediri 
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 Dari tabel diatas dapat diketahui waktu yang dibutuhkan 
untuk penerapan layout usulan selama 8 hari dengan 
pengeluaran sebesar Rp. 6.300.000. Jika dibandingkan 
dengan layout awal, penerapan layout usulan ini tetap lebih 
menguntungkan. Dari hasil perhitungan perbandingan profit 
pada saat layout awal di terapkan dengan pada saat layout 
usulan diterapkan, terjadi selisih profit sebesar Rp. 23.043.520 
dalam satu tahun. Pada tabel dapat diketahui profit layout 
awal setelah dipotong OMH/Th adalah sebesar Rp. 
972.278.333 sedangkan profit layout usulan setelah dipotong 
beberapa biaya yang harus ditanggung selama melakukan 
perbaikan adalah sebesar Rp. 995.719.681. Dengan 
melakukan penerapan perbaikan, perusahaan tetap 
mendapatkan pertambahan profit ditahun pertama saat 
penerapan dilakukan. Perhitungan profit saat dilakukan 
penerapan dapat dilihat dalam Tabel 4.13. 
 
Tabel 4.13 Perbandingan Profit Layout Awal dan Layout Usulan 

Layout Awal Pemasukan Pengeluaran 

Kas Perusahaan Rp. 1.200.000.000  
OMH/Th  Rp. 227.216.670 

Total  Rp. 972.278.333 

Layout Usulan Pemasukan Pengeluaran 

Kas Perusahaan Rp. 1.200.000.000  
Libur 8 hari  Rp. 32.000.000 
OMH/Th (libur 8 hari)  Rp. 165.980.319 
Biaya Penerapan  Rp. 6.300.000 

Total   Rp. 995.719.681 

 

Hal yang mempertimbangkan penataan tata letak fasilitas 
yang baru adalah selain memperpendek jarak perpindahan 
material juga mempertimbangkan keadaan ruangan area 
produksi yang memiliki 3 pintu yang terletak dua di sisi selatan 
dan satu di sisi utara. Selain itu peletakan beberapa fasilitas 
berdempetan dengan dinding agar memberikan kesan luas 
dan rapi pada area produksi dan memberikan ruang gerak 
yang cukup untuk tenaga kerja berpindah-pindah. Penataan 
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tata letak yang baru juga mempertimbangkan agar tidak terjadi 
aliran bolak balik dan aliran memotong, sehingga layout baru 
bisa menjadi lebih optimal. 
 

F1

E1

I

E2

F2

D

J
C

B

A

H

G

Gambar 4.2 Gambar Layout Usulan 
 

Keterangan: 
A : Storage 
B : Bak Perendaman 
C : Mesin Giling 
D : Ruang Penyimpanan 
E1 : Tungku Masak 1 
E2 : Tungku Masak 2 
F1 : Tungku Saring 1 
F2 : Tungku Saring 2 
G : Meja Press 
H : Kompor 
I : Meja Potong 
J : Bak Penyimpanan 
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BAB V 
PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Optimasi tata letak fasilitas produksi di Perusahaan 
menggunakan Algoritma CORELAP dan CRAFT. Layout 
usulan CORELAP dapat meminimasi OMH/tahun sebesar 
22,53% yaitu dari Rp. 227.216.670 menjadi Rp.176.031.069 
dan layout usulan CRAFT meminimasi OMH/tahun sebesar 
2,9% yaitu dari Rp. 227.216.670 menjadi Rp. 220.781.475. 
Layout usulan terbaik yang disarankan untuk diterapkan oleh 
perusahaan adalah layout usulan CORELAP. Hasil penelitian 
yang dipilih kemudian direvisi secara manual sehingga 
memperoleh hasil yang lebih optimal lagi sehingga dapat 
meminimasi OMH/tahun sebesar 24,87% yaitu menjadi Rp. 
170.936.454. Layout yang dipilih untuk diterapkan di 
Perusahaan Tahu Panglima Kediri adalah Layout dari hasil 
optimasi menggunakan Algoritma CORELAP yang telah 
direvisi secara manual karena memiliki nilai OMH paling 
rendah dari hasil optimasi CORELAP awal dan CRAFT. 

 
5.2 Saran 

Saran bagi Perusahaan Tahu Panglima Kediri adalah 
supaya dapat menerapkan layout usulan yang terbaik guna 
meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan produksi tahu 
kuning, serta meningkatkan profit perusahaan. Bagi peneliti 
selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian serupa 
dengan data dari perusahaan yang berbeda guna menambah 
referensi penelitian mengenai optimasi tata letak fasilitas yang 
lebih spesifik. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan 
pengolahan data sesuai metode yang digunakan, karena 
setiap data satu dengan data yang lain sangat berpengaruh 
pada hasil akhir penelitian, terutama saat melakukan 
perhitungan.
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