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AFFRYZAL ARGANANTA. 135100301111048. Optimasi 
Layout Penempatan Fasilitas Produksi Yoghurt dengan 
Metode BLOCPLAN dan CORELAP (Studi Kasus CV. Cita 
Nasional, Salatiga – Jawa Tengah. TUGAS AKHIR. 
Pembimbing: Mas’ud Effendi, STP, MP. dan Dr. Retno Astuti, 
STP, MT. 

 
RINGKASAN 

Susu segar merupakan bahan makanan yang bergizi 
tinggi. Banyak cara pengolahan susu untuk meningkatkan nilai 
gizinya, di antaranya adalah dengan dibuat menjadi yoghurt yang 
merupakan hasil fermentasi susu. CV. Cita Nasional adalah salah 
satu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan susu yang 
terletak di Salatiga – Jawa Tengah yang salah satu produknya 
adalah yoghurt. Permasalahan yang dialami oleh CV. Cita 
Nasional adalah terjadinya backtracking di ruang produksi 
yoghurt yang menyebabkan jarak perpindahan bahan yang 
semakin panjang. Jarak yang semakin panjang juga berdampak 
buruk pada kondisi fisik dan kesehatan karyawan karena 
sebagian besar pemindahan bahan masih manual yang 
memerlukan tenaga manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk memberikan usulan perbaikan tata letak fasilitas yang 
dapat meminimasi jarak perpindahan bahan pada proses 
produksi yoghurt di CV. Cita Nasional serta menentukan layout 
terbaik yang dapat digunakan pada CV. Cita Nasional dengan 
menggunakan metode BLOCPLAN (Block Layout Overview with 
Layout Planning) dan CORELAP(Computerized Relationship 
Layout Planning).  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 
BLOCPLAN (Block Layout Overview with Layout Planning). 
Perancangan dengan menggunakan algoritma BLOCPLAN 
membutuhkan peta keterkaitan hubungan aktivitas atau ARC 
(Activity Relationship Chart). Algoritma CORELAP 
(Computerized Relationship Layout Planning) juga digunakan 
sebagai pembanding. Algoritma CORELAP merupakan suatu 
algoritma konstruksi yang menentukan penyusunan tata letak. 
Metode ini bekerja dengan mempertimbangkan tingkat kedekatan 
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antar fasilitas ataupun departemen yang disebut dengan Total 
Closeness Rating (TCR), metode ini mengacu penuh pada 
derajat kedekatan dan pada hasil perhitungan TCR. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa jarak perpindahan 
bahan tata letak awal fasilitas produksi yoghurt CV. Cita Nasional 
sepanjang 128,283 m. Optimasi dengan metode BLOCPLAN 
diperoleh jarak sepanjang 103,757 m atau mengalami 
penghematan sebesar 19,12%. Perhitungan dengan CORELAP 
justru semakin panjang yaitu 153,627 m karena letak beberapa 
fasilitas yang seharusnya berdekatan menjadi berjauhan. Layout 
yang terpilih adalah layout usulan dari metode BLOCPLAN 
karena menghasilkan jarak paling pendek yaitu 103,757 m 
dengan waktu produksi lebih singkat dan biaya perubahan tata 
letak fasilitas yang kecil. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat 
dilakukan Optimasi Layout CV. Cita Nasional dalam memproduksi 
susu pasteurisasi. 

 
Kata kunci: Yoghurt, Optimasi Layout, Block Layout Overview 
with Layout Planning, Computerized Relationship Layout 
Planning. 
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AFFRYZAL ARGANANTA. 135100301111048. Layout 
Placement Optimization Yoghurt production facility with 
BLOCPLAN and CORELAP Method (Case Study at CV. Cita 
Nasional, Salatiga – Central Java). MINOR THESIS. Advisers: 
Mas’ud Effendi, STP, MP. dan Dr. Retno Astuti, STP, MT. 
 

SUMMARY 

 Fresh milk is a nutritious food ingredient. A lot ways for 
processing of milk to increase its nutrition value, one of them is 
to be made into yoghurt. Yogurt is fermented milk products. 
CV. Cita Nasional  is one of the companies engaged in the 
processing of dairy located in Salatiga, Central Java  which one 
of its products is yoghurt. The problems facing by CV. Cita 
Nasional is the occurrence of backtraking in the yoghurt 
production room that causes the longer moving distance of the 
material. Longer distances also adversely affect the physical and 
health conditions of employees where most of the material 
transfers are still manuals that require human labor. This study 
aimed to proposed improvements to the facility layout that can 
minimize the distance of material transfer in yoghurt production 
process in CV. Cita Nasional and to Determine the best layout 
that can be used on CV. Cita Nasional using BLOCPLAN (Block 
Layout Overview with Layout Planning) and CORELAP 
(Computerized Relationship Layout Planning). 

The methods used in this research was BLOCPLAN 
(Block Layout Overview with Layout Planning) and CORELAP 
(Computerized Relationship Layout Planning). BLOCPLAN 
algorithm requires a map activity relationships called ARC 
(Activity Relationship Chart). CORELAP algorithm was also used 
to compare the analysis use BLOCPLAN. CORELAP algorithm 
is an algorithm which determines the construction preparation 
of the layout. This method works by considering the degree of 
proximity between facilities or departments which  is called as the 
Total Closeness Rating (TCR). This method based on the 
full degrees of closeness and on the results of  TCR.  
 The research results showes that material displacement 
distance of the initial layout of yoghurt production facilities  in CV. 
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Cita Nasional  was 128.283 m. Result of optimization using the 
method BLOCPLAN shorten distance into 84.169 m or savings of 
34.38%. While the calculations with CORELAP thus getting 
longer distance which is 157.755 m due to the location of some 
facilities that should not be far apart. The recomendation layout 
was resulted from the BLOCPLAN method because it produces 
the most short distances which is 84.169 m. Suggestion for 
further research were Optimization Layout CV. Cita Nasional in 
producing pasteurized milk. 

 
Keywords: Yoghurt, Layout Optimization, Block Layout Overview 
with Layout Planning, Computerized Relationship Layout 
Planning.  
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Susu segar merupakan bahan makanan yang bergizi 
tinggi karena mengandung zat-zat makanan yang lengkap dan 
seimbang yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Nutrisi utama 
yang ditemukan dalam susu adalah protein, lemak, glukosa, 
kalsium, dan vitamin. Susu memang sangat populer karena 
mengandung banyak kalsium dan dianggap dapat mencegah 
osteoporosis (Endy, 2012). Nilai gizinya yang tinggi juga 
menyebabkan susu merupakan medium yang sangat disukai oleh 
mikrobia untuk pertumbuhannya sehingga umur simpan susu 
menjadi semakin pendek jika tanpa adanya penanganan dan 
pengolahan yang benar. 

Banyak cara pengolahan susu, di antaranya adalah 
dengan dibuat menjadi yoghurt. Yoghurt adalah produk hasil 
fermentasi susu. Keuntungan pengolahan air susu menjadi 
yoghurt yaitu dapat meningkatkan kandungan gizi. Kandungan 
gizi yoghurt pada umumnya relatif lebih tinggi dibandingkan 
dengan dengan air susu segar yang merupakan bahan baku 
untuk pembuatan yoghurt, karena yoghurt memiliki padatan yang 
lebih tinggi (Hartatie & Sutawi, 2008). Salah satu industri 
pengolahan susu menjadi yoghurt adalah CV. Cita Nasional. 

CV. Cita Nasional adalah salah satu perusahaan yang 
bergerak di bidang pengolahan susu yang terletak di Salatiga – 
Jawa Tengah. CV. Cita Nasional berdiri sejak tahun 2000 dan 
bergerak pada bidang pengolahan susu segar menjadi susu 
pasteurisasi dan yoghurt. Pengolahan susu di CV. Cita Nasional 
terbilang modern karena sudah menggunakan berbagai mesin 
dalam produksinya maupun pengemasannya. Produksi yoghurt 
di CV. Cita Nasional tidak setiap hari dan jumlahnya tidak selalu 
sama dikarenakan produksinya berdasarkan pesanan. Untuk 
mengantisipasi lonjakan permintaan yang berakibat pada 
lamanya proses produksi, maka diperlukan suatu perancangan 
tata letak pabrik yang sesuai. 
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Perancangan tata letak pabrik sebagai perencanaan dan 
integrasi aliran komponen-komponen suatu produk untuk 
mendapatkan interelasi yang paling efektif dan efisien antar 
operator, peralatan, dan proses transformasi material dari bagian 
penerimaan sampai ke bagian pengiriman produk jadi. 
Perancangan tata letak tidak hanya diperlukan saat membangun 
perusahaan baru, tetapi juga saat mengembangkan perusahaan, 
melakukan konsolidasi atau mengubah struktur perusahaan agar 
proses produksi berjalan optimum (Rengganis, 2015). Tata letak 
yang efektif dan effisien diindikasikan dengan tidak adanya aliran 
balik (backtraking), total perpindahan bahan yang kecil dan tidak 
terjadinya antrian berlebih (bottleneck) pada suatu proses. Tata 
letak yang efektif dan efisien dapat memberikan kontribusi untuk 
mengurangi waktu siklus produksi, waktu menganggur, 
bottleneck, potongan aliran produksi (cross movement) dan dapat 
meningkatkan output produksi (Vaidya dkk, 2013).  

Permasalahan yang muncul pada CV. Cita Nasional 
adalah adanya backtraking di ruang produksi yoghurt.  
Backtraking di ruang produksi yoghurt juga dapat menyebabkan 
lintasan aliran bahan semakin panjang sehingga memperbesar 
ongkos material handling (OMH) yang dapat mengakibatkan 
kerugian finansial bagi perusahaan. Jarak yang semakin panjang 
juga berdampak buruk pada kondisi fisik dan kesehatan 
karyawan yang mana sebagian besar pemindahan bahan masih 
manual yang memerlukan tenaga manusia. Dengan adanya 
permasalahan di CV. Cita Nasional, oleh karena itu optimasi 
layout ruang produksi yoghurt perlu dilakukan. 

Optimasi layout penempatan fasilitas produksi yoghurt 
pada CV. Cita Nasional perlu dilakukan dengan harapan proses 
produksi berjalan dengan lancar. Optimasi layout yang akan 
dilakukan akan memanfaatkan luas area (space) untuk 
penempatan mesin atau fasilitas penunjang lainnya, kelancaran 
gerakan material, penyimpanan material (storage) dan lain-lain 
(Wignjosoebroto, 2003). Salah satu metode yang dapat 
digunakan untuk melakukan optimasi layout produksi yoghurt 
pada CV. Cita Nasional adalah BLOCPLAN (Block Layout 
Overview with Layout Planning) dan CORELAP (Computerized 
Relationship Layout Planning). 
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Menurut Siregar dkk (2013), algoritma BLOCPLAN 
merupakan algoritma heuristik yang menggunakan data 
kuantitatif maupun data kualitatif. Perancangan dilakukan dengan 
menggunakan algoritma BLOCPLAN membutuhkan peta 
keterkaitan hubungan aktivitas atau ARC (Activity Relationship 
Chart). Algoritma CORELAP merupakan suatu algoritma 
konstruksi yang menentukan penyusunan tata letak. Metode ini 
bekerja dengan mempertimbangkan tingkat kedekatan antar 
fasilitas ataupun departemen, yang dalam metode ini disebut 
dengan Total Closeness rating (TCR). TCR adalah perhitungan 
dari derajat kedekatan setiap departemen atau fasilitas yang 
digambarkan dalam Activity Relationship Chart (ARC), sehingga 
dalam penempatan fasilitasnya, metode ini mengacu penuh pada 
derajat kedekatan dan pada hasil perhitungan TCR. Hasil dari 
optimasi masing-masing metode tersebut nantinya akan di 
bandingkan untuk melihat manakah optimasi layout yang paling 
baik dari kedua metode. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan 
masalah yang akan dibahas dan dicari solusinya dalam penelitian 
ini adalah: 

1. Bagaimana optimasi layout penempatan fasilitas produksi 
yoghurt di CV. Cita Nasional dengan metode BLOCPLAN 
dan CORELAP sehingga mampu meminimasi jarak 
perpindahan bahan? 

2. Manakah Optimasi layout terbaik diantara metode 
BLOCPLAN dan CORELAP? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan 
diatas, tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan usulan perbaikan tata letak fasilitas yang 
dapat meminimasi jarak perpindahan bahan pada proses 
produksi yoghurt di CV. Cita Nasional 

2. Menentukan layout terbaik yang dapat digunakan pada 
CV. Cita Nasional dengan menggunakan metode 
BLOCPLAN dan CORELAP.  
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1.4 Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 
diantaranya : 

1. Dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk 
CV. Cita Nasional dalam melakukan optimasi layout yang 
memaksimalkan kedekatan antar fasilitas sehingga dapat 
meminimasi jarak perpindahan bahan pada proses 
produksi yoghurt 

2. Mengetahui manakah penggunaan metode optimasi 
layout yang memberikan hasil terbaik untuk diterapkan 
pada CV. Cita Nasional diantara metode BLOCPLAN dan 
CORELAP. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Yoghurt 

Yoghurt merupakan salah satu dari produksi fermentasi 
susu yang sudah dikenal lama. Yoghurt memiliki sifat konsistensi 
gel padat, seperti krim, dapat dipotong dan tidak menghasilkan 
whey (Effendi, 2009). Yoghurt dihasilkan dari susu panas dengan 
tingkat lemak yang beragam. Yoghurt juga dapat dihasilkan dari 
krim atau bahan padatan yang di bentuk dengan menggunakan 
bakteri asam laktat, bergantung pada karakteristik hasil yang 
diinginkan (Abdurahman, 2008). 

Yoghurt mempunyai daya antibiotika yang 
menghindarkan pembusukan terlalu dini dalam usus halus 
sehingga dapat menormalkan kesetimbangan di dalam usus 
halus (Chandra, 2009). Yoghurt lebih mudah dicerna dibanding 
susu asli. Yoghurt mengandung asam laktat yang lebih tinggi 
dibanding hasil-hasil fermentasi susu lainnya yoghurt pun lebih 
kaya akan vitamin B kompleks, protein dan kalsium (Kusantati 
dkk, 2007). 

Proses pembuatan yoghurt sangat bervariasi, tapi pada 
dasarnya sama, yaitu memfermentasi susu dengan 
menggunakan biakan Lactobacillus bulgaricus dan 
Streptococcus thermophilus (Sirait, 1984). Susu yang akan 
difermentasi dipanaskan terlebih dulu dan pemanasan ini sangat 
bervariasi, baik dalam penggunaan susu maupun lama 
pemanasannya. Namun pada dasarnya memiliki tujuan yang 
sama, yaitu untuk menurunkan populasi mikroba dalam susu dan 
memberikan kondisi yang baik bagi pertumbuhan biakan yoghurt. 
Selain itu, pemanasan susu sebelum dibuat yoghurt juga 
bertujuan untuk mengurangi airnya, sehingga akan diperoleh 
yoghurt yang lebih padat (Foster, 1957). Pada beberapa industri 
minuman, pemanasan cairan dilakukan menggunakan PHE 
(Plate Heat Exchanger). Pada susu pun banyak industri 
menggunakan PHE dikarenakan alat ini cukup higenis karena 
komponennya yang berupa pelat mudah dilepas, mudah 
dibersihkan dan dipasan kembali (Palen, 1986). Proses 
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fermentasi dikontrol pada temperatur sekitar 42 oC selama 4-6 
jam. Proses pembuatan yoghurt dapat dilakukan menggunakan 
tempat fermentasi yang paling sederhana untuk skala rumah 
tangga sampai dengan tanki fermentor dengan sistem kontrol 
yang kompleks untuk skala industri. Bakteri yang biasa 
digunakan untuk proses fermentasi yoghurt adalah spesies 
Streptococcus thermopilus dan Lactobacillus bulgaricus, sering 
juga dua bakteri ini dicampur dengan bakteri asam laktat yang 
lainnya untuk menambah citarasa ataupun untuk kesehatan 
(Koswara & Sutrisno, 2009). 

1.2 Tata Letak Fasilitas 

Tata letak fasilitas dapat didefinisikan sebagai tata cara 
pengaturan bangunan dimana manusia, material, dan mesin-
mesin bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan 
tertentu (Heragu, 2008). Wignjosoebroto (2003) mengemukakan 
bahwa tata letak fasilitas merupakan tata cara pengaturan 
fasilitas-fasilitas pabrik guna menunjang kelancaran proses 
produksi. Pengaturan tersebut akan memanfaatkan luas area 
untuk penempatan mesin atau fasilitas penunjang produksi 
lainnya, kelancaran gerakan perpindahan material, penyimpanan 
material baik yang bersifat temporer maupun permanen, personel 
pekerja dan sebagainnya.  

Keputusan tata letak fasilitas pabrik perlu 
mempertimbangkan pengaturan departemen, tempat kerja, 
mesin dan tempat penyimpanan persediaan dalam fasilitas 
produksi. Tujuan umumnya adalah mengatur elemen-elemen ini 
agar produksi dalam fasilitas produksi berjalan lancar. Tata letak 
dalam suatu pabrik dikategorikan berdasarkan alur kerja dalam 
pabrik atau berdasarkan fungsi sistem produksi (Zimmerer dkk, 
2008). Menurut Yuliant,dkk (2014) terdapat empat tipe tata letak 
yang dibedakan berdasarkan aliran bahannya, yaitu : 

1. Tata Letak Produk (Product Layout), dalam product layout 
mesin-mesin atau alat bantu disusun menurut urutan 
proses dari suatu produk. Produk-produk bergerak secara 
terus menerus dalam suatu garisperakitan. Product layout 
akan digunakan bila volume produksi cukup tinggi dan 
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variasi produk tidak banyak dan sangat sesuai untuk 
produksi yang kontinyu. 

2. Tata Letak Proses (Process Layout), layout jenis ini disusun 
berdasarkan kesamaan operasi dengan sifat yang sama 
dikelompokan dalam suatu departemen yang sama pada 
suatu pabrik/industri. Mesin dan peralatan yang 
mempunyai fungsi sama dikelompokkan jadi satu. Jenis 
tata letak ini lebih sesuai untuk volume produk dalam 
jumlah kecil dengan jangka waktu operasi yang relatif 
singkat (Amelia, 2007). 

3. Tata Letak Kelompok (Group Technology), tata letak 
kelompok mengidentifikasi dan mengelompokkan setiap 
part yang serupa ke dalam kelompok part (part family) 
dengann memanfaatkan kesamaan dalam hal rancangan 
produk dan proses. Tata letak ini bertujuan untuk 
mengurangi waktu setup, aktivitas penanganan material, 
kebutuhan ruangan, idle mesin dan meningkatkan effisiensi 
produksi (Susetyo dkk, 2010). 

4. Tata Letak Tetap (Fixed Layout), tata letak tetap adalah 
bahwa mesin, berkakas, serta komponen-komponen 
bergerak menuju lokasi material untuk menghasilkan 
produk. Layout ini banyak digunakan untuk memproses 
barang yang relatif besar dan berat. Sedangkan, peralatan 
yang digunakan dapat dengan mudah dilakukan 
pemindahan (Kartika, 2014). 

1.3 Analisis Aliran Bahan 

Pengaturan departemen-departemen dalam sebuah 
pabrik dapat didasarkan pada aliran bahan (material) yang 
bergerak diantara fasilitas-fasilitas produksi atau departemen-
departemen tersebut. Untuk mengevaluasi alternatif 
perencanaan tata letak departemen atau tata letak fasilitas 
produksi, maka diperlukan aktivitas pengukuran aliran bahan 
dalam sebuah analisis teknis (Wignjosoebroto, 2003). Ada 
banyak teknis analisis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi 
dan menganalisis aliran bahan. Teknik-teknik ini dibagi kedalam 
dua kategori yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif (Apple, 
2006) 
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Analisis kuantitatif aliran bahan mengukur berdasarkan 
kuantitas material yang dipindahkan seperti berat, volume, jumlah 
unit satuan kuantitatif lainnya. Peta yang umum digunakan untuk 
melakukan analisis kuantitatif ini adalah peta dari-ke 
(Wignjoesoebroto, 2003). Peta dari ke- (from to chart) disebut 
sebagai trip frequency chart atau travel chart adalah suatu teknik 
konvensional digunakan untuk perencanaan tata letak pabrik dan 
pemindahan bahan dalam suatu proses produksi. Langkah-
langkahnya adalah (Pratiwi dkk, 2012) : 

1. Mengumpulkan data volume of material handling dan 
langkah-langkah yang harus dilalui untuk proses produksi 
dari satu produk ataupun kelompok produk, beberapa 
data yang menyangkut luasan area masing-masing 
departemen. Data ini diperlukan untuk menetapkan 
dimensi panjang x lebar yang akan menunjukkan jarak 
diantara masing-masing departemen yang dianalisis 
tersebut. 

2. Berdasarkan data yang didapat kemudian dibuat “travel 
chart” berdasarkan jumlah ukuran handling volume. 

Sedangkan aliran bahan yang diukur secara kualitatif 
mengunakan total ukur derajat kedekatan hubungan antar satu 
fasilitas dengan lainnya. Nilai yang menunjukan derajat 
hubungan dicatat sekaligus dengan alasan yang mendisainnya 
dalam peta hubungan aktivitas ARC (Pradana dan Nurcahyo, 
2014). ARC adalah suatu cara teknik yang sederhana didalam 
merencanakan tata letak fasilitas atau departemen berdasarkan 
hubungan aktivitas yang sering dinyatakan dalam penilan 
“kualitatif” dan cenderung berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan yang bersifat subjektif dari masing-masing fasilitas 
departemen (Pratiwi dkk, 2012). Standar penggambaran derajat 
hubungan aktivitas dalam ARC dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
  



 

9 
 

 

Tabel 2.1 Standar Penggambaran Derajat Hubungan Aktivitas 

Derajat (Nilai) 
Kedekatan 

Deskripsi Kode Warna 

A 
E 
I 
O 

Mutlak 
Sangat Penting 
Penting 
Cukup / Biasa 

Merah 
Orange 
Hijau 
Biru 

U 
X 

Tidak Penting 
Tidak Dikehendaki 

Tidak Berwarna 
Coklat 

Sumber : Pratiwi dkk, 2016 

1.4 BLOCPLAN 

BLOCPLAN merupakan program perancangan fasilitas 
yang dikembangkan oleh Gonaghey dan Pire. BLOCPLAN 
menggunakan algoritma hybrid yang menggabungkan algoritma 
konstruktif dan algoritma perbaikan. BLOCPLAN dapat menerima 
from to chart maupun relationship chart sama baiknya sebagai 
input (Tompkins, 2003). Menurut Heragu (2008) meskipun 
BLOCPLAN dapat menerima from to chart dan relationship chart 
sama baiknya, namun BLOCPLAN hanya akan menggunakan 
salah satu diantarannya saja, bukan kombinasi dari from to chart 
dan relationship chart.  

Pada dasarnya algoritma BLOCPLAN mempunyai 
kelebihan dibanding dengan metode tata letak terkomputer 
lainnya. BLOCPLAN membebani masing-masing departemen ke 
salah satu, dua atau tiga kategori. Algoritma BLOCPLAN 
menghitung lebar kategori tersebut dengan panjang bangunan, 
pertukaran tiap departemen dapat dilakukan dengan indikasi-
indikasi departemen untuk diubah atau bisa dengan memilih 
automatic search agar algoritma memunculkan suatu nomor 
layout spesifik. BLOCPLAN mempertimbangkan semua 
pergantian departemen, jika pergantian tersebut sudah tidak 
dapat menurunkan layout cost maka akan ditampilkan final 
layout. BLOCPLAN juga mempunyai kelemahan yaitu tidak akan 
menagkap initial layout secara akurat, pengembangan tata letak 
hanya dapat dicari dengan melakukan perubahan atau 
pertukaran letak departemen satu dengan lainnya (purnomo, 
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2004). Langkah-langkah Algoritma BLOCPLAN  dengan program 
BPLAN90 menurut Setiawati dkk (2012) : 

1. Masukan pertama algortima BLOCPLAN  adalah luas 
area masing-masing departemen atau stasiun kerja. 

2. Masukan selanjutnya dibutuhkan dari peta hubungan 
aktivitas (ARC) yang dimasukkan sesuai urutan 
departemen, input ARC ini hanya berupa huruf kapital. 

3. Program BLOCPLAN secara otomatis akan menentukan 
score atau nilai dari huruf yang berada pada ARC. 

Adjacency score menunjukkan nilai kedekatan dari setiap layout 
yang dihasilkan, nilai ini dihitung dengan menjumlahkan setiap 
nilai numerik positif yang didapatkan dari kode kedekatan dalam 
ARC. Secara matematis nilai adjacency score dapat dilihat pada 
persamaan (Heragu, 2008) : 

𝐴𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑐𝑦 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =
∑ ∑ 𝑅(𝑖𝑗)𝐷(𝑖𝑗)𝑛

𝑗=𝑖−1
𝑛−1
𝑖=1

∑ ∑ 𝑅(𝑖𝑗)𝑛
𝑗=𝑖+1

𝑛−1
𝑖=1

  (1) 

Nilai score yang kedua adalah rel-dist score, Nilai didapatkan 
dengan menjumlahkan jarak aktual yang dikali dengan nilai 
numerik kode kedekatan ARC dari setiap departemen. 
Persamaan untuk menghitung rel-dist score dapat dilihat pada 
persamaan. 

∑ ∑ 𝑑(𝑖𝑗)𝑅(𝑖𝑗)𝑛
𝑗=𝑖+1

𝑛−1
𝑖=1     (2) 

Keterangan : 
N = jumlah departemen. 
D(ij)  = 1 jika departemen i dan j berada dalam satu lantai yang 

sama, 0 jika dalam lantai yang berbeda. 
R(ij)  = nilai numerik yang diberikan untuk kode kedekatan 

antara departemen i dan j. 
d(ij) = jarak rectilinear antara titik tengah departemen i dan j. 

Pemilihan layout terbaik didasarkan pada tingginya nilai R-score 
yang dihasilkan, semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa 
layout semakin baik. Nilai R-score didapatkan dari persamaan : 

R-score = 1-(rel-dist score – lower bound)/(upper bound – lower bound) (3) 

Jadi jika nilai R-score yang dihasilkan mendekati 1 menunjukkan 
bahwa layout yang dihasilkan sudah optimal yang artinya 
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pemanfaatan area yang diperlukan sudah optimal atau tidak 
melebihi batas area. Sebaliknya, jika nilai R-score mendekati 0 
menunjukkan bahwa layout yang dihasilkan sangat tidak optimal. 

1.5 CORELAP 

Algoritma CORELAP diperkenalkan oleh Robert C. Lee 
dan Moore pada tahun 1967. Algoritma ini dibentuk berlandaskan 
pada metode tata letak fasilitas Systematic Layout Planning 
(SLP) yang dikembangkan Murther. Algoritma ini merupakan 
algoritma konstruksi (construction algorthm), yang memiliki input 
berupa Activity Relationship Diagram (ARC). Algoritma ini 
menetukan hubungan kedekatan antar fasilitas dengan tanda A, 
E, I, O, U, dan X. Setiap huruf memiliki nilai sendiri, dengan A 
memiliki nilai terbesar hingga X yang memiliki nilai terkecil 
dengan range konstan antar simbol (Gunawan, 2015). CORELAP 
memiliki beberapa keunggulan dari metode tata letak lain, yaitu 
sebagai berikut (Apple, 2006) : 

1. CORELAP memperhatikan dengan baik derajat 
kedekatan yang telah diidentifikasikan. 

2. CORELAP  melakukan pemilihan departemen mengacu 
pada Total Closeness Rating (TCR). 

3. CORELAP menghasilkan usulan tata letak terbaik. 

Perhitungan TCR dilakukan dari ARC yang telah dibuat. 
Pada tahap ini dilakukan perhitungan TCR dari semua 
departemen. Skor kemudian diberikan pada tiap departemen 
berdasarkan nilai TCR tertinggi hingga terendah yang nantinya 
akan digunakan sebagai acuan dalam pengalokasian fasilitas 
maupun departemen. Perhitungan TCR dilakukan dengan 
menjumlahkan bobot nilai kedekatan tiap departemen. Langkah-
langkah pemecahan masalah dengan algoritma CORELAP 
menurut Siregar dkk (2013) : 

1. Penentuan Urutan Pengalokasian 
a. Departemen dengan TCR maksimum dipilih sebagai 

departemen yang dialokasikan pertama. Jika terdapat 
departemen yang memiliki nilai TCR tertinggi yang 
sama maka dipilih salah satu yang memiliki lebih 
banyak A. Departemen N merupakan fasilitas yang 
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memiliki nilai TCR terbesar dan dipilih departemen N 
karena untuk dialokasikan pertama. Departemen N ini 
ditempatkan pada pusat layout. 

b. Departemen yang dialokasikan kedua adalah 
departemen yang mempunyai hubungan A dengan 
departemen yang telah terpilih pertama. Jika terdapat 
beberapa maka dipilih yang mempunyai TCR 
terbesar. Jika tidak ada yang mempunyai hubungan 
A, maka dipilih departemen yang mempunyai 
hubungan dengan departemen yang terpilih. 

c. Departemen yang dialokasikan ketiga adalah 
departemen yang mempunyai hubungan A dengan 
departemen terpilih pertama. Pemilihan departemen 
karena memiliki TCR terbesar kedua. 

2. Untuk departemen selanjutnya dipilih yang memiliki 
hubungan A, E, I, O, U dengan departemen terpilih kedua 
atau ketiga dan yang terakhir ditempatkan jika terdapat 
hubungan X dengan departemen terpilih pertama. Jika 
terdapat beberapa pilihan yang mempunyai hubungan 
yang sama lihat dari nilai TCR yang paling besar, jika 
masih sama lihat ukuran luas departemen terbesar. 

1.6 Penelitian Terdahulu 

Sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian serupa 
yang membahas masalah tata letak fasilitas. Gunawan dkk 
(2015), telah melakukan penelitian yang dilakukan di PT. Lima 
Jaya. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang pembuatan besi untuk keperluan pembuatan beton 
dengan produk besi wiremesh yang terdiri dari rolled wiremesh 
dan plated wiremesh. Selama ini perusahaan belum melakukan 
produksi wiremesh sendiri dan terkadang permintaan konsumen 
melebihi kapasitas sehingga perusahaan berkeinginan 
mendirikan tempat produksi untuk wiremesh sendiri. 
Perancangan tata letak fasilitasnya menggunakan metode 
BLOCPLAN, CORELAP, dan ALDEP yang diharapkan dapat 
meminimumkan momen. Dari penelitian yang telah dilakukan 
menunjukkan jarak dan momen yang berbeda. Hasil terbaik 
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didapatkan dengan algoritma BLOCPLAN yang menghasilkan 
momen paling minimum sejumlah 13579,4.  

Penelitian lain juga telah dilakukan oleh Hakim dan 
Istiyanti (2015), di salah satu perusahaan farmasi di indonesia 
pada area produksi pengemasan sekunder. Metode CORELAP 
digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi 
perusahaan. Jarak penanganan bahan yang diusulkan dengan 
menggunakan metode CORELAP menghasilkan pengurangan 
jarak material handling 9,017% dibanding dengan jarak tempuh 
pada tata letak awal. Tata letak awal memiliki jarak 194,41 meter, 
sedangkan tata letak usulan berjarak 176,88 meter. 

Penelitian selanjutnya oleh Pratiwi dkk (2012), yang 
dilakukan pada pabrik tahu di Kartasura, Sukoharjo. 
Permasalahannya adalah jarak tempuh material handling yang 
terlalu jauh. Dengan re-layout menggunakan metode BLOCPLAN 
didapatkan sepuluh alternatif usulan tata letak hasil olahan 
BLOCPLAN, dan dipilih alternatif usulan terbaik yang 
menghasilkan penurunan jarak untuk model Rectilinear adalah 
1.385 m/hari, model Square Euclidean adalah 198.09 m/hari dan 
model Euclidean adalah 1.38935 m/hari. 

Menurut Rajesh dkk (2016), di dalam penelitiannya yang 
dilakukan pada suatu pabrik pembuat oven, perlu dilakukan 
optimasi tata letak fasilitas guna meningkakan efektivitas 
kegiatan operasi. Pada penelitian dilakukan optimasi tata letak 
pabrik dengan menggunakan metode CORELAP. Tata letak awal 
memiliki kelebihan area 43,20%. Dengan menggunakan 
CORELAP mengurangi kelebihan area menjadi 8,83%. 

Siregar dkk (2013), melakukan penelitian pada PT. XYZ. 
Perusahaan ini merupakan produsen peralatan elektrik rumah 
tangga seperti saklar, fitting lampu, stop kontak, dan steker. Hal 
yang melatarbelakangi penelitian ini adalah karena keadaan 
lantai produksi di perusahaan saat ini masih belum tersusun 
dengan baik. Metode yang digunakan untuk mencari alternatif 
layout baru adalah CORELAP dan BLOCPLAN. Hasil dari 
penelitian menunjukkan bahwa tata letak dengan menggunakan 
algoritma CORELAP dipilih sebagai tata letak usulan karena 
memiliki efisiensi perpindahan bahan sebesar 6.111.172 meter 
perpindahan/tahun, sedangkan layout dengan menggunakan 
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algoritma BLOCPLAN memiliki momen perpindahan sebesar 
7.449.682 meter perpindahan/tahun dengan efisiensi material 
handling sebesar 0,89%. 
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III. METODE PENELITIAN 

1.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di CV. Cita Nasional yang 
berlokasi di Salatiga, Jawa Tengah. Penelitian ini dilaksanakan 
pada bulan April 2017. Hasil penelitian kemudian akan diolah di 
Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem, Jurusan Teknologi 
Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 
Brawijaya, Malang. 

1.2 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan urutan dari pengerjaan 
penelitian yang terdiri dari tahap-tahap pelaksanaan yang saling 
berkaitan. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan penelitian 
yang bertujuan untuk menentukan usulan optimasi layout 
penempatan fasilitas produksi yoghurt pada CV. Cita Nasional 
menggunakan metode BLOCPLAN dan CORELAP. Proses 
penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1, sedangkan proses 
penelitian secara rinci adalah sebagai berikut : 

1. Survei Pendahuluan 

Penelitian diawali dengan melaksanakan survei 
pendahuluan di CV. Cita Nasional. Kegiatan ini dilakukan untuk 
mengetahui kondisi yang terjadi di CV. Cita Nasional dengan 
pengamatan secara langsung. Setelah diketahui bagaimana 
kondisi maka akan mempermudah menentukan perumusan 
masalah penelitian. 

2. Studi Literatur 

Jika kondisi di CV. Cita Nasional terdapat masalah 
selanjutnya yang dilakukan adalah studi literatur untuk 
memudahkan proses pemecahan masalah. Studi literatur 
dilakukan untuk mendapat informasi dan landasan yang cukup 
sebagai dasar pelaksanaan penelitian. Literatur yang digunakan 
dapat berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. 
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Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 

 

3. Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 

Setelah dilakukan identifikasi dan didapati masalah di 
CV. Cita Nasional dilakukan perumusan masalah untuk 
memperjelas pokok-pokok permasalahan yang terdapat 
pada penelitian secara terperinci. Permasalahan yang terjadi 
adalah adanya perpotongan aliran produksi (cross 
movement) dan terjadinya backtraking di ruang produksi 
yoghurt. Adanya perpotongan aliran produksi (cross 
movement) diakibatkan oleh letak ruang pelabelan kemasan 
dan rak kemasan siap isi yang berjauhan. Dengan adanya 
perpotongan aliran tentu akan sangat mengganggu jalannya 
proses produksi karena ada resiko bottleneck. Sedangkan 
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munculnya backtraking ini dapat menyebabkan lintasan 
aliran bahan semakin panjang. Tujuan perumusan masalah 
ini yaitu untuk mendapatkan pemecahan dan solusi terbaik 
untuk CV. Cita Nasional atas permasalahan tata letak 
fasilitas produksi yang terjadi. Selain perumusan masalah, 
dibutuhkan pula penetapan tujuan penelitian. Penetapan 
tujuan penelitian ini dimaksudkan sebagai pedoman 
pembahasan pokok-pokok permasalahan. Pedoman 
tersebut diperlukan mengingat bahwa suatu permasalahan 
sangat perlu diselesaikian secara terfokus agar tidak terjadi 
penyimpangan ketika dilakukan penelitian. Rumusan 
masalah dan tujuan pada penelitian ini dimaksudkan untuk 
mendapatkan layout yang optimum pada fasilitas produksi 
yoghurt  di CV. Cita Nasional. 

3.1.1. Pengumpulan Data 

Setelah dilakukan perumusan masalah, dilakukan 
penyusunan tentang data apa saja yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini. Data yang diperlukan untuk melakukan 
optimasi layout penempatan fasilitas produksi yoghurt di CV. 
Cita Nasional adalah : 

a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh melalui 
pengamatan dan pengukuran yang dilakukan secara 
langsung oleh peneliti di CV. Cita Nasional. Data 
primer yang diambil adalah : 
1) Ukuran luas area produksi yoghurt  
2) Ukuran fasilitas produksi, mesin, dan peralatan 
3) Layout ruang produksi yoghurt CV. Cita Nasional 
4) Jarak antar fasilitas 
5) Aliran bahan 

Dari data primer yang didapatkan maka dapat 
dibentuk variabel dan definisi operasional yang dapat 
dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel 
Konsep 

Definisi 
Operasional 

Indikator 

Tata letak 
fasilitas 

Kondisi dan 
susunan fasilitas 
produksi yoghurt 
pada CV. Cita 
Nasional 

1. Luas area 
produksi 
(meter persegi) 

2. Luas fasilitas, 
mesin, dan 
peralatan 
produksi 
(meter persegi) 

3. Jarak antar 
fasilitas (meter) 

4. Jumlah mesin 
yang ada (unit) 

Sistem 
produksi 

Segala proses dan 
kegiatan yang 
berkaitan dengan 
proses untuk 
menghasilkan 
produk yoghurt pada 
CV. Cita Nasional 

1. Aliran bahan 

b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari 
sumber yang sudah ada seperti catatan dan 
dokumentasi perusahaan. Data sekunder yang 
dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kapasitas 
produksi dan tingkat permintaan produk yoghurt. 

3.1.2. Pengolahan Data 

a. Pembuatan Activity Relationship Chart 
Pembuatan ARC digunakan sebagai dasar dalam 
melakukan penilaian dan penetuan hubungan 
kedekatan antar fasilitas dengan melakukan 
brainstorming bersama pihak dari CV. Cita Nasional 

b. Penentuan Jarak Antar Departemen 
Jarak antar departemen diukur dengan 
menggunakan jarak rectilinier, yaitu jarak diukur 
mengikuti jalur tegak lurus dengan mengambil titik 
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pusat departemen (center point of departement). 
Dalam pengukuran jarak rectilinier digunakan rumus 
sebagai berikut (Siregar dkk, 2013) : 

dij = |xi – xj| + |yi – yj|    (4) 
Keterangan : 
dij = Jarak antara pusat fasilitas i dan j 
xi = Koordinat x pada pusat fasilitas i 
xj = Koordinat x pada pusat fasilitas j 
yi = Koordinat y pada pusat fasilitas i 
yj = Koordinat y pada pusat fasilitas j 

Cara tersebut banyak digunakan karena mudah 
dipahami, mudah dihitung, dan tepat untuk masalah 
praktis (Hadiguna dkk, 2008) 

c. Analisis Serta Interpretasi Data Menggunakan 
BLOCPLAN dan CORELAP 

Perancangan tata letak fasilitas menggunakan 
metode BLOCPLAN dengan bantuan software 
BLOCPLAN 90. Data yang digunakan adalah ARC, 
ukuran pabrik, ukuran setiap luas area produksi dan 
ukuran mesin serta peralatan yang digunakan. 
Perancangan tata letak fasilitas menggunakan 
metode CORELAP dengan bantuan software 
CORELAP 01. Setelah diperoleh usulan layout dari 
masing-masing metode, analisa dan intrepretasi 
dilakukan dengan cara membandingakan layout 
kedua metode untuk mengetahui layout dengan 
metode apa yang menghasilkan layout dengan total 
jarak perpindahan bahan terpendek. 

3.1.3. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, dilakukan proses 
penyusunan kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan 
menjawab tujuan dari penelitian dengan mempertimbangkan 
hasil-hasil yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan dan teori yang mendukung. Saran dibutuhkan 
sebagai masukkan perbaikan dari pengembangan CV. Cita 
Nasional yang diharapkan memberikan kemajuan untuk 
perusahaan. 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.1 Profil Perusahaan 

CV. Cita Nasional didirikan pada tanggal 10 November 
2000 dan diresmikan oleh Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih M.E.C, 
selaku Menteri Pertanian dan Perkebunan Republik Indonesia. 
Lokasi pabrik terletak di Jalan Raya Salatiga Kopeng Km 5, Desa 
Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa 
Tengah. Peta Lokasi CV. Cita Nasional Dapat dilihat pada 
Lampiran 1. Produk yang dihasilkan dari CV. Cita Nasional diberi 
nama “SUSU SEGAR NASIONAL”. CV. Cita Nasional pertama 
kali berproduksi dengan mengolah 5.000 liter susu murni dalam 
kemasan cup sebanyak 20.000 cup dan dipasarkan pertama kali 
ke kota Surabaya dan sekitarnya. Tahun 2010 dilakukan 
diversifikasi produk baru. Selain dalam bentuk kemasan cup, 
susu pasteurisasi dan homogenisasi juga dikemas dalam bentuk 
prepack (rasa cokelat dan stroberi). Produk yang dihasilkan pun 
terus berkembang hingga terdapat berbagai macam produk yakni 
susu pasteurisasi dan homogenisasi dengan rasa cokelat, 
stroberi, mocca, jeruk, dan plain serta yoghurt dengan rasa plain, 
mangga, anggur, blueberry dan strobery. Daftar produk CV. Cita 
Nasional dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Produk CV. Cita Nasional secara perlahan mulai dikenal 
tidak hanya di Surabaya dan sekitarnya tetapi juga telah dikenal 
dan dikembangkan hingga wilayah Yogyakarta, Solo, Semarang, 
Salatiga, Kendal, Pekalongan, Pati, Purwokerto, Purworejo, 
Temanggung, Magelang, Bandung dan Jabodetabek. 
Pemasaran produk yang diterapkan oleh CV. Cita Nasional ialah 
dengan menggunakan loper yang langsung datang ke konsumen. 
Pemasaran langsung juga dilakukan ke beberapa industri di 
Jakarta dan sekitarnya. Bahan baku diperoleh dari KUD di sekitar 
pabrik, yaitu KUD Andini Luhur, KUD Cepogo, Capita Farm dan 
lain – lain. Seiring menigkatnya permintaan produk – produk CV. 
Cita Nasional, maka jumlah pemasok susu terus mengalami 
peningkatan. 
1.2 Proses Produksi Yoghurt 
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Produksi yoghurt pada CV. Cita Nasional adalah sebagai 
berikut : 

1. Pembuatan Susu Pasteurisasi (Adonan 1) 
a. Pendinginan 

Bahan baku berupa susu segar didinginkan menjadi 
suhu 5 0C agar menekan kecepatan tumbuh bakteri 
yang terdapat pada susu. Pendinginan dilakukan 
dengan menggunakan PHE (Plate Heat Exchanger) 
pendinginan. 

b. Pencampuran 
Bahan baku berupa susu segar yang telah 
didinginkan kemudian dicampur dengan flavour, 
esence, dan formula khusus di tangki produksi susu 
pasteurisasi. 

c. Pasteurisasi 
Susu yang sudah melewati tahap pencampuran 
dengan flavour, esence, dan formula khusus 
selanjutnya kemudian dipasteurisasi dengan 
menggunakan PHE (Plate Heat Exchanger) 
pasteurisasi. Pasteurisasi dilakukan selama kurang 
lebih 15 menit pada suhu 70 oC. 

2. Pembuatan Starter (Adonan 2) 
a. Pencampuran 

Pembuatan starter diawali dengan pencampuran air 
hangat bersuhu 43 oC dengan susu skim dan bibit 
starter. Pencampuran dilakukan di ruang starter 
dengan wadah berupa panci. 

b. Inkubasi 
Setelah dilakukan pencampuran, adonan kemudian 
diinkubasi ke dalam oven bersuhu 43 oC kurang lebih 
dalam waktu semalam. 

3. Pencampuran 
Adonan 1 dan adonan 2 dicampur ke dalam tangki 
produksi yoghurt. 

4. Fermentasi 
Proses fermentasi dilakukan hingga didapatkan pH 
yoghurt yang diharapkan yaitu 4,5. 

5. Pendinginan 
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Jika pH yoghurt telah mencapai 4,5, yoghurt kemudian 
didinginkan untuk siap dikemas. Suhu yoghurt akan 
diturunkan menjadi 5 0C agar memperlambat 
metabolisme bakteri yang ada di dalam yoghurt sehingga 
pH yoghurt stabil. 

6. Pengemasan 
Jika suhu yang diinginkan telah tercapai, maka yoghurt 
kemudian dikemas menggunakan mesin pengemasan. 

7. Pendiginan 
Setelah pengemasan selesai, yoghurt ditata di krat 
kemudian dimasukkan ke Cooling Room agar melewati 
proses pendinginan terlebih dahulu untuk 
mengembalikan suhu yoghurt menjadi 5 0C karena suhu 
yang terbuang pada saat proses pengemasan. Setelah 
suhu yoghurt dalam kemasan mencapai 5 0C, yoghurt 
sudah siap didistribusikan. Proses produksi yoghurt 
dapat dilihat pada Lampiran 3. 

1.3 Identifikasi Ruang Produksi 

1.3.1 Luas Area Produksi 

Luas Area Produksi digunakan untuk penyusunan 
Layout awal maupun layout usulan. Luas area fasilitas 
produksi yoghurt sebesar 260,75 m2 dengan rincian panjang 
20,3 m dan lebar 12,845 m. Ukuran dijadikan batasan untuk 
optimasi layout agar usulan yang diberikan dapat diterapkan 
karena luas area yang diusulkan sesuai dengan area yang 
tersedia. 

Permasalahan yang terjadi adalah adanya 
backtraking di ruang produksi yoghurt. Backtraking juga 
dapat menyebabkan lintasan aliran bahan semakin panjang. 
Hal ini tidak akan terjadi jika fasilitas yang harusnya 
berdekatan tidak berjauhan. Jarak yang semakin panjang 
juga berdampak buruk pada kondisi fisik dan kesehatan 
karyawan yang mana sebagian besar pemindahan bahan 
masih manual yang memerlukan tenaga manusia. Oleh 
karena itu perlu adanya optimasi layout sesuai dengan area 
yang tersedia agar jarak perpindahan dapat diminimasi. 
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1.3.2 Dimensi Fasilitas 

Dimensi masing-masing fasilitas produksi yoghurt 
digunakan untuk melakukan penyusunan tata letak awal 
maupun usulan agar dimensi dari setiap fasilitas dapat 
diketahui dan sesuai dengan dimensi nyatanya. Dimensi 
masing-masing fasilitas dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Dimensi Fasilitas Produksi Yoghurt 
No. Nama Fasilitas Simbol Ukuran (m) 

p x l  
Luas 
m2 

1 Toilet A 2,740 x 1,700  4,658 
2 Gudang Kemasan B 2,740 x 3,300 9,042 
3 Ruang Pelabelan C 5,001 x 3,400 17,0034 
4 Tangki Produksi D 3,750 x 2,400 9 
5 Mesin Pengemasan 

Yoghurt Botol 
E 4,900 x 3,800 

18,62 

6 Mesin Pengemasan 
Yoghurt Cup 1 

F 4,150 x 1,400 
5,81 

7 Mesin Pengemasan 
Yoghurt Cup 2 

G 4,150 x 1,400 
5,81 

8 Rak Kemasan Siap Isi H 2,850 x 0,650 1,8525 
9 Tumpukan Krat I 6,570 x 0,665 4,36905 
10 Ruang Starter J 2,600 x 6,300 16,38 
11 Ruang Krat K 2,600 x 3,700 9,62 
12 Ruang Cooling / 

Cooling room 
L 5,200 x 2,850 

14,82 

Total 116,98495 

Sumber : CV. Cita Nasional, 2017 

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat masing-masing dimensi 
dari fasilitas produksi yoghurt yang ada di CV. Cita Nasional. 
Masing-masing fasilitas diberikan simbol yang berbeda untuk 
memperjelas aliran bahan pada saat produksi. Optimasi 
layout juga akan disesuaian terhadap dimensi fasilitas dalam 
kondisi yang sesungguhnya agar hasil yang didapatkan 
dapat diterapkan. 
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1.3.3 Layout Awal 

Analisis layout awal dilakukan sebagai data 
pendukung untuk melakukan optimasi tata letak fasilitasnya. 
Layout CV. Cita Nasional dapat dilihat pada Lampiran 4. 
Dasar dari pemilihan alternatif dan pemindahan tata letak 
ditinjau dari perhitungan jarak. Tata letak yang kurang teratur 
dapat mengakibatkan proses produksi terganggu dan jarak 
antar departemen yang cukup jauh. Oleh karena itu, tata 
letak yang lebih efektif dan effisien perlu dipertimbangkan 
(Susetyo dkk, 2010). 

 
Gambar 4.1 Layout Awal 

Setiap area fasilitas digambarkan dalam bentuk block 
layout yang ukuran dan letaknya sesuai dengan kondisi 
lantai produksi yoghurt CV. Cita Nasional. Pada layout awal 
terlihat backtraking dari pergerakan kemasan siap isi dan 
krat untuk kebutuhan distribusi. Hal ini disebabkan letak 
tujuan dari kemasan siap isi dan krat berjauhan dan tidak 
teratur sehingga menyebabkan aliran bahan terganggu. 
Layout awal fasilitas produksi yoghurt CV. Cita Nasional 
untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 5, 
sedangkan Aliran bahannya dapat dilihat pada Lampiran 6. 

Berdasarkan pada layout awal fasilitas produksi 
yoghurt yang ditunjukan di Lampiran 5, terjadi backtraking 
pada beberapa proses, yaitu : 
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1. Pergerakan kemasan dari ruang pelabelan, Proses 
pergerakan kemasan dari ruang pelabelan adalah 
menuju rak kemasan yang siap untuk diisi kemudian baru 
menuju mesin pengemasan. Letak rak kemasan tersebut 
dengan ruang pelabelan justru berjauhan. Peletakan 
inilah yang mengakibatkan pergerakan kemasan yang 
sudah terisi menjadi mendekati ruang pelabelan. 

2. Pergerakan krat kosong dari ruang krat akan menuju 
tumpukan krat kosong dan krat yang sudah terisi 
selanjutnya akan menuju cooling room. Pergerakan krat 
tersebut seakan mendekati ruang krat kembali karena 
letak pintu masuk cooling room bersampingan dengan 
ruang krat kosong. 

3. Pergerakan starter dari ruang starter menuju tangki 
produksi untuk dicampur menjadi yoghurt. Setelah dari 
tangki produksi, yoghurt akan didistribusikan ke mesin 
pengemasan yang terletak dekat ruang starter sehingga 
pergerakan yoghurt mendekati ruang starter, Hal ini 
menyebabkan pemborosan jarak yang menjadi semakin 
panjang. 

1.3.4 Perhitungan Jarak Perpindahan Bahan Layout 
Awal 

 Perhitungan jarak perpindahan bahan ini dilakukan 
sebagai acuan pemilihan usulan layout perbaikan. 
Perhitungan jarak ini menggunakan cara pengukuran jarak 
rectilinear karena cara tersebut banyak digunakan. Cara 
mudah dipahami, mudah dihitung, dan tepat untuk masalah 
praktis (Hadiguna dkk, 2008). Data koordinat letak masing-
masing fasilitas produksi yoghurt pada layout awal CV. Cita 
Nasional dapat dilihat pada Tabel 4.2.  
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Tabel 4.2 Data Koordinat Layout Awal 

No. Nama Fasilitas Simbol 
Koordinat 

X Y 

1 Toilet A 22,998 11,655 
2 Gudang Kemasan B 25,492 11,655 
3 Ruang Pelabelan C 24,648 5,777 
4 Tangki Produksi D 29,011 11,825 

5 
Mesin Pengemasan 

Yoghurt Botol 
E 31,273 8,677 

6 
Mesin Pengemasan 

Yoghurt Cup 1 
F 35,629 8,502 

7 
Mesin Pengemasan 

Yoghurt Cup 2 
G 38,142 8,502 

8 Rak Kemasan Siap Isi H 37,356 12,700 
9 Tumpukan Krat I 33,382 3,357 
10 Ruang Starter J 41,149 9,875 
11 Ruang Krat Sementara K 41,149 4,874 

12 
Ruang Cooling / 

Cooling room 
L 36,369 1,604 

Sumber : CV. Cita Nasional, 2017 

Data koordinat diperoleh dari peta layout awal 
dengan skala 1:100. Pada kondisi awal lantai produksi ada 
beberapa fasilitas yang seharusnya berdekatan namun pada 
kenyataannya berjauhan. Hal ini menyebabkan jarak 
perpindahan bahan semakin panjang dan muncul 
backtracking. Jarak perpindahan pada layout awal diperoleh 
sepanjang 128,283 m. Perhitungan jarak perpindahan bahan 
layout awal dapat dilihat pada Lampiran 7. 

1.4 Pembuatan Activity Relationship Chart (ARC) 

Dalam pembuatan ARC digunakanlah data-data fasilitas 
yang telah didapatkan dihubungkan secara berpasangan untuk 
mengetahui bagaimana tingkat kedekatan antara dua fasilitas 
tersebut. Ada beberapa aspek yang ditinjau untuk penentuan 
tingkat kedekatan antar fasilitas, diantaranya adalah hubungan 
keterkaitan antar proses produksi, aliran material, peralatan yang 
digunakan, manusia dan lain-lain (Amelia, 2007). Pada penelitian 
ini daftar alasan-alasan keterkaitan yang digunakan adalah 
sebagai berikut : 

1. Aliran Kerja 
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2. Penggunaan Peralatan yang Sama 
3. Penggunaan Catatan yang Sama 
4. Kebisingan, kotoran, Asap, Getaran, Dll 
5. Memfasilitasi Penanganan Material 
6. Tidak Membutuhkan Banyak Personil 
7. Kemudahan Pengawasan 
8. Melakukan Pekerjaan yang Sama 
9. Personel Preferensi 
10. Gerakan Personel (Arus Lalu Lintas) 

ARC menunjukkan keterkaitan aktivitas antar fasilitas 
yang digambarkan berupa belah ketupat, terdiri dari 2 bagian. 
Bagian atas menunjukkan simbol derajat keterkaitan antar dua 
fasilitas, sedangkan bawah menunjukkan alasan yang dipakai 
untuk mengukur derajat keterkaitan (Winarno, 2015). Peta 
hubungan keterkaitan fasilitas (ARC) dapat dilihat pada 
Lampiran 8. 

Pembuatan ARC mempertimbangkan aliran bahan sesuai 
dengan diagram alir produksi yoghurt dan pendapat dari pihak 
CV. Cita Nasional agar ARC yang nantinya dibuat sesuai dengan 
kondisi yang diharapkan. Hubungan kedekatan antar fasilitas 
pada ARC, dilambangkan dalam kode huruf dan warna. Masing-
masing kode huruf dan warna ini, memiliki tingkat prioritas 
hubungan kedekatan yang bervariasi dari mutlak hingga tidak 
diharapkan (Shidarno, 2010). Pada ARC yang telah dibuat dapat 
dilihat hubungan keterkaitan antar pasangan fasilitas-fasilitas 
yang ada dengan diberikan simbol derajat kedekatan A, E, I, O, 
U, dan X beserta alasan kedekatannya. Beberapa fasilitas 
memiliki hubungan yang mutlak perlu dengan fasilitas lainnya, 
yaitu : 

1. Gudang Kemasan 
Gudang Kemasan mutlak perlu berdekatan dengan : 
a. Ruang Pelabelan, dengan memiliki 3 alasan penguat 

kedekatan mutlak yaitu aliran kerja, memfasilitasi 
penanganan material agar jarak perpindahan 
bahannya lebih dekat, dan kemudahan pengawasan 
karena pengawasan gudang dan ruang pelabelan 
dilakukan oleh personil yang sama.  
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b. Mesin Pengemasan Yoghurt Botol, dengan 3 alasan 
penguat kedekatan mutlak yaitu aliran Kerja, 
penggunaan catatan yang sama berupa catatan 
rencana produksi, dan memfasilitasi penanganan 
material agar jarak perpindahan bahannya lebih 
dekat.  

c. Rak Kemasan Siap Untuk Diisi, dengan memiliki 3 
alasan penguat kedekatan mutlak yaitu aliran kerja, 
memfasilitasi penanganan material agar jarak 
perpindahan bahannya lebih dekat, dan kemudahan 
pengawasan karena pengawasan gudang dan rak 
kemasan siap untuk diisi dilakukan oleh personil yang 
sama. 

2. Ruang Pelabelan 
Ruang Pelabelan mutlak perlu berdekatan dengan Rak 
Kemasan Siap Untuk Diisi dengan memiliki 4 alasan 
penguat kedekatan mutlak yaitu aliran kerja, penggunaan 
catatan yang sama berupa catatan rencana produksi, 
memfasilitasi penanganan material agar jarak 
perpindahan bahannya lebih dekat, dan Kemudahan 
Pengawasan karena pengawasan ruang pelabelan dan 
rak kemasan siap untuk diisi dilakukan oleh personil yang 
sama. 

3. Tangki Produksi 
Tangki Produksi mutlak perlu berdekatan dengan : 
a. Mesin Pengemasan Yoghurt Botol dengan memiliki 3 

alasan penguat kedekatan mutlak yaitu aliran kerja, 
memfasilitasi penanganan material agar jarak 
perpindahan bahannya lebih dekat, dan kemudahan 
pengawasan karena pengawasan Tangki Produksi 
dan Mesin Pengemasan Yoghurt Botol dilakukan oleh 
personil yang sama. 

b. Mesin Pengemasan Yoghurt  Cup 1 dengan memiliki 
3 alasan penguat kedekatan mutlak yaitu aliran kerja, 
memfasilitasi penanganan material agar jarak 
perpindahan bahannya lebih dekat, dan kemudahan 
pengawasan karena pengawasan Tangki Produksi 
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dan Mesin Pengemasan Yoghurt Cup 1 dilakukan 
oleh personil yang sama. 

c. Mesin Pengemasan Yoghurt  Cup 2 dengan memiliki 
3 alasan penguat kedekatan mutlak yaitu aliran kerja, 
memfasilitasi penanganan material agar jarak 
perpindahan bahannya lebih dekat, dan kemudahan 
pengawasan karena pengawasan Tangki Produksi 
dan Mesin Pengemasan Yoghurt Cup 2 dilakukan 
oleh personil yang sama. 

d. Ruang Starter dengan memiliki 3 alasan penguat 
kedekatan mutlak yaitu aliran kerja, memfasilitasi 
penanganan material agar jarak perpindahan 
bahannya lebih dekat, dan kemudahan pengawasan 
karena pengawasan Tangki Produksi dan Ruang 
Starter dilakukan oleh personil yang sama. 

4. Mesin Pengemasan Yoghurt Botol 
Mesin Pengemasan Yoghurt Botol mutlak perlu 
berdekatan dengan : 
a. Rak Kemasan Siap Isi dengan memiliki 3 alasan 

penguat kedekatan mutlak yaitu aliran kerja, 
memfasilitasi penanganan material agar jarak 
perpindahan bahannya lebih dekat, dan kemudahan 
pengawasan karena pengawasan Mesin 
Pengemasan Yoghurt Botol dan Rak Kemasan Siap 
Isi dilakukan oleh personil yang sama. 

b. Tumpukan Krat dengan memiliki 4 alasan penguat 
kedekatan mutlak yaitu aliran kerja, penggunaan 
peralatan yang sama yaitu krat, memfasilitasi 
penanganan material agar jarak perpindahan 
bahannya lebih dekat, dan kemudahan pengawasan 
karena pengawasan Mesin Pengemasan Yoghurt 
Botol dan Tumpukan Krat dilakukan oleh personil 
yang sama. 

c. Cooling Room dengan memiliki 4 alasan penguat 
kedekatan mutlak yaitu aliran kerja, penggunaan 
peralatan yang sama yaitu krat, memfasilitasi 
penanganan material agar jarak perpindahan 
bahannya lebih dekat, dan kemudahan pengawasan 
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karena pengawasan Mesin Pengemasan Yoghurt 
Botol dan  Cooling Room dilakukan oleh personil yang 
sama.  

5. Mesin Pengemasan Yoghurt Cup 1  
Mesin Pengemasan Yoghurt Cup 1 mutlak perlu 
berdekatan dengan : 
a. Rak Kemasan Siap Isi dengan memiliki 3 alasan 

penguat kedekatan mutlak yaitu aliran kerja, 
memfasilitasi penanganan material agar jarak 
perpindahan bahannya lebih dekat, dan kemudahan 
pengawasan karena pengawasan Mesin 
Pengemasan Yoghurt Cup 1 dan Rak Kemasan Siap 
Isi dilakukan oleh personil yang sama. 

b. Tumpukan Krat dengan memiliki 4 alasan penguat 
kedekatan mutlak yaitu aliran kerja, penggunaan 
peralatan yang sama yaitu krat, memfasilitasi 
penanganan material agar jarak perpindahan 
bahannya lebih dekat, dan kemudahan pengawasan 
karena pengawasan Mesin Pengemasan Yoghurt Cup 
1 dan Tumpukan Krat dilakukan oleh personil yang 
sama. 

c. Cooling Room dengan memiliki 4 alasan penguat 
kedekatan mutlak yaitu aliran kerja, penggunaan 
peralatan yang sama yaitu krat, memfasilitasi 
penanganan material agar jarak perpindahan 
bahannya lebih dekat, dan kemudahan pengawasan 
karena pengawasan Mesin Pengemasan Yoghurt Cup 
1 dan Cooling Room dilakukan oleh personil yang 
sama. 

6. Mesin Pengemasan Yoghurt Cup 2  
Mesin Pengemasan Yoghurt Cup 2 dengan : 
a. Rak Kemasan Siap Isi dengan memiliki 3 alasan 

penguat kedekatan mutlak yaitu aliran kerja, 
memfasilitasi penanganan material agar jarak 
perpindahan bahannya lebih dekat, dan kemudahan 
pengawasan karena pengawasan Mesin 
Pengemasan Yoghurt Cup 2 dan Rak Kemasan Siap 
Isi dilakukan oleh personil yang sama. 
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b. Tumpukan Krat dengan memiliki 4 alasan penguat 
kedekatan mutlak yaitu aliran kerja, penggunaan 
peralatan yang sama yaitu krat, memfasilitasi 
penanganan material agar jarak perpindahan 
bahannya lebih dekat, dan kemudahan pengawasan 
karena pengawasan Mesin Pengemasan Yoghurt Cup 
2 dan Tumpukan Krat dilakukan oleh personil yang 
sama. 

c. Cooling Room dengan memiliki 4 alasan penguat 
kedekatan mutlak yaitu aliran kerja, penggunaan 
peralatan yang sama yaitu krat, memfasilitasi 
penanganan material agar jarak perpindahan 
bahannya lebih dekat, dan kemudahan pengawasan 
karena pengawasan Mesin Pengemasan Yoghurt Cup 
2 dan Cooling Room dilakukan oleh personil yang 
sama. 

7. Tumpukan Krat 
Tumpukan Krat mutlak perlu berdekatan dengan Ruang 
Krat dengan memiliki 3 alasan penguat kedekatan mutlak 
yaitu aliran kerja, penggunaan peralatan yang sama yaitu 
krat, dan kemudahan pengawasan karena pengawasan 
Tumpukan Krat dan Ruang Krat dilakukan oleh personil 
yang sama. Alasan-alasan inilah yang memperkuat 
kenapa simbol atau warna tersebut digunakan (Samsudin 
dkk, 2014). 

1.5 Pengolahan Data dengan Menggunakan Metode 
BLOCPLAN 

Perhitungan dengan metode BLOCPLAN menggunakan 
software BPLAN90. Input yang dimasukkan adalah jumlah 
fasilitas, nama fasilitas, luas area masing-masing fasilitas, dan 
ARC. Software akan otomatis menghitung score masing-masing 
fasilitas (TCR). Ratio yang diberikan sebagai input adalah 
panjang dan lebar area produksi yaitu lenght = 20,3 dan widht = 
12,845. Alokasi area untuk fasilitas yang bersifat permanen 
dilakukan agar meminimalkan biaya perubahan tata letak 
fasilitas.. 
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Gambar 4.1 Fixed Departemen 

Usulan layout dari software dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Iterasi BLOCPLAN 
Iterasi Adj. Score R-Score Rel Dist Scores 

1 0.48 – 6 0.65 – 10 1296 – 16 
2 0.42 – 18 0.69 – 6 1185 – 6 
3 0.47 – 2 0.73 – 3 1108 – 1 
4 0.45 – 6 0.62 – 17 1422 – 20 
5 0.42 – 16 0.65 – 12 1231 – 9 
6 0.41 – 20 0.65 – 11 1260 – 11 
7 0.46 – 4 0.66 – 9 1229 – 8 
8 0.45 – 6 0.73 – 2 1204 – 7 
9 0.42 – 16 0.59 – 20 1281 – 13 

10 0.46 – 4 0.64 – 13 1334 – 18 
11 0.45 – 6 0.64 – 15 1398 – 19 
12 0.45 – 6 0.72 – 4 1153 – 2 
13 0.41 – 19 0.60 – 18 1266 – 12 
14 0.44 – 13 0.60 – 19 1281 – 14 
15 0.47 – 2 0.64 – 16 1254 – 10 
16 0.43 – 15 0.68 – 7 1301 – 17 
17 0.45 – 12 0.64 – 14 1179 – 5 
18 0.45 – 6 0.72 – 4 1153 – 2 
19 0.43 – 14 0.67 – 8 1294 – 15 
20 0.51 – 1 0.78 – 1 1161 – 4 

Beberapa informasi yang dapat dijadikan pertimbangan 
pada metode BLOCPLAN untuk melakukan pemilihan alternatif 
layout terbaik yaitu Adjacency Score, R-Score, dan Rel-dist 



 

34 
 

Score. Adjacency Score menyatakan nilai hubungan kedekatan. 
Jika nilainya semakin tinggi, maka layout semakin bagus. R-
Score menyatakan tingkat effisiensi dari sebuah layout . Jika 
nilainya semakin mendekati 1, maka layout semakin baik.  Jika 
nilai Rel-dist Score semakin kecil, maka layout tersebut semakin 
baik (Dewi dkk, 2011). Pada Tabel 4.3 dapat dilihat iterasi-iterasi 
yang dihasilkan oleh software BPLAN90. Layout 20 memiliki nilai 
Adjacency Score dan R-score paling tinggi sehingga layout 
terpilih menjadi alternatif layout usulan. Layout Usulan 

BLOCPLAN dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 
Gambar 4.2 Layout Usulan BLOCPLAN 

Tata letak yang ditunjukkan pada layout no 20 masih perlu 
penyesuaian agar dapat digunakan pada CV. Cita Nasional. 
Penyesuaian dilakukan pada penelitian ini dengan 
mempertimbangkan kemudahan mobilisasi diruang produksi 
yoghurt dan dimensi dari masing-masing fasilitas serta 
memaksimalkan area kosong yang tidak terpakai tanpa 
mempengaruhi aliran bahan proses produksi. Dari layout usulan 
yang sudah disesuaikan diperoleh rancangan tata letak usulan 
dengan jarak perpindahan bahan sepanjang 103,757 m. Jarak 
perpindahan sebelum perbaikan layout adalam sebesar 128,283 
m sehingga layout perbaikan ini dapat menghemat jarak 
perpindahan sebesar 19,12%. Penghematan dihitung dengan 
rumus : 
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(A - B) / A x 100%     (5) 

Keterangan : 

A : Jarak Perpindahan Bahan Layout Awal 

B : Jarak Perpindahan Bahan Layout Usulan 

Perhitungan jarak dapat dilihat pada Lampiran 9. Layout 
usulan dengan metode BLOCPLAN dapat dilihat pada Gambar 
4.3. sedangkan layout yang dilengkapi dengan aliran bahan 
dapat dilihat pada Lampiran 10. 

 
Gambar 4.3 Layout Usulan BLOCPLAN Disesuaikan 

1.6 Pengolahan Data dengan Menggunakan Metode 
CORELAP 

Pengolahan dengan menggunakan metode CORELAP 
dilakukan dengan menggunakan software CORELAP 01. Input 
yang dibutuhkan software ini adalah ARC, jumlah fasilitas, nama 
fasilitas, luas area masing-masing fasilitas dan luas  total area 
yang dapat digunakan. Software otomatis mengolah data dan 
menghasilkan nilai TCR dari masing-masing fasilitas. Nilai TCR 
digunakan sebagai acuan pengalokasian masing-masing 
fasilitas. CORELAP hanya dapat memberikan 1 usulan layout 
saja. Layout usulan yang dihasilkan software CORELAP 01 dapat 
dilihat pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Layout Usulan CORELAP 

Dari layout usulan metode CORELAP perlu dilakukan 
penyesuaian ukuran dimensi fasilitas sesuai dengan kondisi 
sebenarnya. Penyesuaian dilakukan pada peta dengan skala 
1:100 dengan luas area 260,75 cm2. Penyesuaian ini dilakukan 
agar usulan layout dapat diterapkan pada CV. Cita Nasional 
karena memiliki luas area yang sama dengan kondisi 
sebenarnya. Layout usulan dengan metode CORELAP yang 
disesuaikan dapat dilihat pada Gambar 4.5, sedangkan layout 
usulan CORELAP yang disertai aliran bahannya dapat dilihat 
pada Lampiran 11. 

 
Gambar 4.5 Layout Usulan CORELAP Disesuaikan 
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Jarak perpindahan bahan yang diperoleh dari rancangan 
tata letak usulan sebesar 153,627 m. Perhitungan jarak 
perpindahan layout usulan CORELAP dapat dilihat pada 
Lampiran 12.  

1.7 Analisis Pemilihan Layout Terbaik 

Setelah diperoleh hasil dari pengolahan menggunakan 
metode BLOCPLAN dan CORELAP serta telah diketahui panjang 
jarak perpindahan masing-masing layout, pemilihan tata letak 
yang akan digunakan pada CV. Cita Nasional dilakukan sebagai 
pertimbangan pengembangan layout fasilitas produksi yoghurt. 
Perbandingan jarak perpindahan bahan antara kondisi saat ini, 
usulan menggunakan BLOCPLAN, dan usulan menggunakan 
metode CORELAP dapat dilihat pada Tabel 4.4. Desain tata letak 
fasilitas pabrik yang baik adalah yang mampu meningkatkan 
keefektifan dan keefisienan melalui penurunan jarak perpindahan 
bahan (Susetyo, 2010). 

 Tabel 4.4 Perbandingan Jarak Perpindahan Bahan 
No Layout Jarak Perpindahan 

1 Layout Awal 128,283 m 
2 Layout Blocplan 103,757 m 
3 Layout CORELAP 153,627 m 

Pada Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa layout usulan 
menggunakan metode BLOCPLAN memiliki jarak perpindahan 
paling pendek yaitu 103,757 m atau hemat 19,12%, sedangkan 
layout usulan dengan metode CORELAP justru lebih besar dari 
layout awal. Penyebab semakin panjangnya jarak perpindahan 
bahan dari layout usulan CORELAP ini dikarenakan 
pengalokasian fasilitas pada metode ini mengacu penuh pada 
nilai TCR. Nilai TCR ini diperoleh dari menjumlahkan bobot nilai 
kedekatan tiap departemen. Nilai TCR dapat dilihat pada Tabel 
4.5. 
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 Tabel 4.5 Nilai TCR 

No Urut Simbol Fasilitas TCR 

1 E 38 
2 H 37 
3 G 36 
4 F 36 
5 I 35 
6 B 33 
7 D 33 
8 C 31 
9 L 31 
10 K 24 
11 J 23 
12 A 7 

Pada Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa fasilitas yang memiliki 
nilai TCR terendah adalah fasilitas A (Toilet) dan disusul oleh 
fasilitas J (Ruang Starter). Nilai TCR ruang starter menjadi urutan 
2 terendah dikarenakan tingkat kedekatan mutlak hanya dengan 
fasilitas D (Tangki Produksi) sedangkan hubungannya dengan 
fasilitas lain biasa saja yang artinya jika didekatkan atau 
dijauhkan pun tidak menimbulkan masalah. Fasilitas J (Ruang 
Starter) bukan fasilitas prioritas yang dialokasikan terlebih dahulu 
karena memiliki nilai TCR yang rendah sehingga posisi yang 
diberikan CORELAP terhadap fasilitas J menjauhi fasilitas D yang 
seharusnya berdekatan. Jarak yang dihasilkan justru semakin 
panjang dari layout awal.  

Dari segi waktu layout usulan CORELAP dapat 
menimbulkan waktu operasi yang semakin lama pula 
dikarenakan jarak perpindahan bahannya yang semakin panjang. 
Dari segi biaya,  layout ini membutuhkan biaya perubahan yang 
mungkin cukup besar dikarenakan letak fasilitas hampir 
keseluruhan mengalami perubahan, termasuk merubah 2 fasilitas 
yang bersifat permanen yaitu toilet dan gudang kemasan. 
Sedangkan usulan dari metode BLOCPLAN jika ditinjau dari segi 
tenaga kerja, akan sangat mengurangi beban kerja dari pekerja 
sendiri dikarenakan jarak perpindahan bahan yang semakin 
pendek sehingga dampak buruk dari beban kerja yang terlalu 
berat dapat dihindari. Jika ditinjau dari segi waktu dikarenakan 
jarak perpindahannya semakin pendek maka waktu yang 
diperlukan untuk proses produksi Yoghurt akan semakin singkat 
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karena pada dasarnya proses produksi Yoghurt di CV. Cita 
Nasional terputus-putus yang proses selanjutnya akan dimulai 
jika proses sebelumnya sudah selesai, maka tidak ada 
kemungkinan terhambatnya proses produksi dikarenakan cross 
movement yang akan menambah waktu proses produksi. Dari 
segi biaya, layout BLOCPLAN tidak terlalu banyak merubah letak 
beberapa fasilitas yang artinya tidak dibutuhkan biaya yang besar 
untuk pemindahannya dikarenakan 2 fasilitas permanen tidak 
berubah tempat. Secara keseluruhan jika ditinjau dari jarak, 
waktu, dan biaya layout usulan metode BLOCPLAN lebih unggul 
daripada layout usulan CORELAP yang mana layout usulan 
BLOCPLAN menghasilkan jarak lebih pendek, waktu operasi 
semakin singkat, biaya perubahan yang dikeluarkan tidak 
sebesar layout usulan CORELAP. Oleh karena itu layout yang 
diusulkan berdasarkan metode BLOCPLAN menjadi layout 
terpilih sebagai pertimbangan CV. Cita Nasional dalam 
pengembangan fasilitas produksi yoghurtnya. 

Layout usulan ini sudah melewati tahap penyesuaian 
dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti adanya 
space untuk keperluan mobilisasi dan dimensi sesungguhnya 
masing-masing fasilitas serta memaksimalkan pemanfaatan area 
kosong yang tidak terpakai tanpa mempengaruhi aliran bahan 
proses produksi sehingga layout usulan ini dapat diterapkan di 
CV. Cita Nasional. Saran penggunaan troli juga dapat 
diaplikasikan agar beban kerja pekerja akan menjadi ringan dan 
hal ini juga ikut disertakan dalam pertimbangan penyesuaian 
untuk kepentingan mobilisasi yang mana juga 
mempertimbangkan ukuran troli agar space yang telah 
dialokasikan dapat digunakan untuk pergerakan troli. Layout 
terpilih dalam desain 3D dapat dilihat pada Lampiran 13. 
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan pada penelitian ini adalah : 
1. Usulan perbaikan yang direkomendasikan adalah usulan 

berdasarkan metode BLOCPLAN dikarenakan usulan 
perbaikan berdasarkan metode CORELAP justru 
menghasilkan jarak perpindahan semakin panjang dari 
layout awal, waktu operasi yang semakin lama, dan biaya 
perubahan tata letak fasilitas yang besar. 

2. Metode terbaik diantara BLOCPLAN dan CORELAP pada 
kasus yang terjadi di CV. Cita Nasional adalah usulan 
dengan menggunakan metode BLOCPLAN karena 
menghasilkan jarak perpindahan bahan paling pendek 
yaitu sepanjang 103,757 m atau mengalami 
penghematan sebesar 19,12% dari tata letak awal 
fasilitas produksi yoghurt CV. Cita Nasional yang 
sepanjang 128,283 m. Waktu produksi yang semakin 
singkat dan biaya perubahan tata letak fasilitas yang kecil. 

5.2 Saran 

Penggunan troli dapat dipertimbangkan untuk membantu 
pemindahan bahan baku dari fasilitas ke fasilitas lainnya. 
Penggunan troli dapat mengurangi dampak buruk terhadap fisik 
dan kesehatan pekerja karena sebagian pemindahan bahan 
masih dilakukan manual dan memerlukan tenaga manusia 
walaupun telah dilakukan perubahan tata letak fasilitas. Dapat 
dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya Optimasi layout 
CV. Cita Naional dalam memproduksi susu pasteurisasi.  
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