
USULAN PERBAIKAN TATA LETAK FASILITAS PADA UNIT 
PENYIMPANAN BAWANG MERAH DENGAN COUMARIN 
BOX FOR ONION MENGGUNAKAN METODE BLOCPLAN  

 
 

TUGAS AKHIR BERBENTUK KARYA ILMIAH KOMPETITIF  
(PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA KARSA CIPTA) 

 
 

Oleh: 
 INTAN LUTFI FATIKASARI 

NIM 155100307111007 
 

 

 

 

 
 
 
 

JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

2019 

 



i 
 

USULAN PERBAIKAN TATA LETAK FASILITAS PADA UNIT 
PENYIMPANAN BAWANG MERAH DENGAN COUMARIN 
BOX FOR ONION MENGGUNAKAN METODE BLOCPLAN 

 
 

Oleh: 
 INTAN LUTFI FATIKASARI 

NIM 155100307111007 
 
 

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Teknik 

 

 

 

 
 
 
 

JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

2019 

 



ii 
 



iii 
 

 

 



iv 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

     Nama Penulis adalah Intan Lutfi 
Fatikasari yang lahir pada tanggal 31 
Agustus 1996 putri dari Bapak Wako dan Ibu 
Umi Kulsum. Penulis merupakan anak 
pertama dari dua bersaudara. Riwayat 
Pendidikan penulis yaitu MI Miftahul Huda 
Jatisari tahun 2003-2009, MTsN 1 Kota Blitar 
tahun 2009-2012, SMA Negeri 1 Kota Blitar 
tahun 2012-2015 jurusan IPA, dan penulis 
melanjutkan pendidikan sebagai angkatan 

2015 di Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang.  
     Selama menjadi mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian 
penulis pernah menjadi Asisten Praktikum Mata Kuliah Satuan 
Operasi dan Proses dan Mata Kuliah Perancangan Kerja dan 
Ergonomi. Selain itu penulis juga pernah lolos pendanaan PKM 
KC Kemristekdikti 2017; Juara Terbaik Poster Simposium dan 
Expo Nasional Teknologi Pertanian (SIENTESA 2017) FTP UB 
2017; serta Juara 3 setara Perunggu Presentasi dan Juara 1 
setara Emas Poster di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 
(PIMNAS 30) kategori PKM-Karsa Cipta  di Universitas Muslim 
Makassar pada tahun 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



v 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alhamdulillah, terimakasih Ya Allah 
Karya sederhana ini saya persembahkan untuk  

orang tua dan Almarhum adik tercinta saya. 
 

 



vi 
 

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR 
 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama Mahasiswa : Intan Lutfi Fatikasari 
NIM : 155100307111007 
Jurusan : Teknologi Industri Pertanian 
Fakultas : Teknologi Pertanian 
Judul TA : Usulan Perbaikan Tata Letak Fasilitas 

Pada Unit Penyimpanan Bawang 
Merah Dengan Coumarin Box For 
Onion Menggunakan Metode 
BLOCPLAN 

 

Menyatakan bahwa, 

Tugas Akhir dengan judul di atas merupakan karya asli penulis 
di atas. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan  ini tidak 
benar saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku. 

Malang, Januari 2019 
Pembuat Pernyataan, 
Penulis 
 

 

Intan Lutfi Fatikasari 
NIM 155100307111007 
 

 

 
 
 
 
 



vii 
 

INTAN LUTFI FATIKASARI. 155100307111007. Usulan 
Perbaikan Tata Letak Fasilitas Pada Unit Penyimpanan 
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RINGKASAN 

     Unit penyimpanan bawang merah dengan Coumarin Box for 
Onion merupakan salah satu cara untuk mengatasi kerusakan 
bawang merah sebesar 25% dari total panen. Layout yang ada 
pada unit penyimpanan bawang merah dengan Coumarin Box 
for Onion kurang optimal, hal ini karena beberapa fasilitas terjadi 
backtracking dan jarak beberapa antar fasilitas masih terlalu 
jauh. Selain itu, penentuan tata letaknya hanya melihat 
kebutuhan luas masing-masing ruangan atau departemen. Oleh 
karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menentukan usulan 
perbaikan tata letak unit penyimpanan bawang merah dengan 
Coumarin Box for Onion menggunakan metode BLOCPLAN. 
Pengolahan data metode BLOCPLAN dilakukan dengan 
menggunakan software BLOCPLAN 90 dengan data yang 
digunakan yaitu berdasarkan layout awal yang ada pada unit 
penyimpanan bawang merah dengan Coumarin Box for Onion. 
Layout usulan yang terbentuk memiliki nilai momen perpindahan 
sebesar 15.200 m dan nilai OMH layout usulan sebesar Rp 
34.593.795,210, sehingga efisiensi yang dihasilkan dari layout 
usulan ini yaitu sebesar 27,854% dibandingkan dengan layout 
awal. Tipe tata letak yang terbentuk yaitu process layout dengan 
tipe aliran bahan odd angle. Pola ini memberikan lintasan yang 

pendek, sehingga dapat menghemat ruangan yang digunakan. 
Hal ini berarti, tata letak pada layout usulan mampu menekan 
biaya dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses 
produksi, namun masih kurang optimal. 

 
Kata kunci: Bawang Merah, BLOCPLAN, Kumarin, Tata Letak 
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for Onion Uses The BLOCPLAN Method. TA. Supervisor: 
Nur Lailatul Rahmah, S.Si., M.Si, M.S. Co-Supervisor: Rizky 
Luthfian R. Silalahi, STP., M.Sc. 

 
SUMMARY 

     Onion storage unit with Coumarin Box for Onion was one 
method to handled 25% of onion damage from total harvest.The 
layout existing of onion storage unit with Coumarin Box for 
Onion less then optimal, because some facilities occured 
backtracking and the distance between facilities still far away. In 
addition, determining the layout just looked at the broad needs 
of each room and departement. Therefore, this study was 
conducted to determine the proposed layoutimprovement of the 
onion storage unit with Coumarin Box for Onion used 
BLOCPLAN method. Data processing of BLOCPLAN methods is 
carried out using the software BLOCPLAN 90. The proposed 
layout has a displacement moment value of 15.200 m and OMH 
proposed layout amounting to Rp 34.593.795,210, so the 
efficiency result from the proposed layout of 27,854% compared 
to the layout existing. The type of layout that was formed namely 
layout process with odd angle as material flow type. This pattern 
gave a short track, so it can save the space used. It means, 
layout in the proposal was able to reduced cost and increased 
the effectiveness and efficiency of production process, but less 
than optimal. 
 
Keywords: BLOCPLAN, Coumarin, Layout, Onion 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
     Bawang merah (Allium cepa) merupakan salah satu 
komoditas hortikultura unggulan dan memiliki prospek yang 
bagus. Hal ini dikarenakan kebutuhan bawang merah yang 
besar masyarakat Indonesia dapat dijadikan sebagai  sumber 
pendapatan petani dan devisa negara (Istina, 2016). Besarnya 
kebutuhan bawang merah di Indonesia diimbangi dengan 
produktivitasnya yang tinggi. Namun, hanya 786.750 ton/tahun 
yang mampu dipasok ke konsumen, hal ini dikarenakan 25% 
dari total produksi bawang merah mengalami kerusakan (BPS, 
2015). Kerusakan yang terjadi pada bawang merah disebabkan 
oleh pertumbuhan tunas, susut bobot, dan pembusukan selama 
postharvest treatment (Eshel et al, 2014). Hal tersebut 

mengakibatkan persediaan bawang merah menjadi berkurang 
dan dapat terjadi kelangkaan. Menurut Setiawan dan Hadianto 
(2014), suatu komoditas yang memiliki permintaan yang tinggi 
namun tidak dapat diimbangi dengan ketersediaan pasokan 
dapat menyebabkan kelangkaan dan pada akhirnya akan 
berdampak pada fluktuasi harga komoditas tersebut. 
     Postharvest treatment bawang merah merupakan rangkaian 
kegiatan yang dilakukan untuk melindungi bawang merah dari 
kerusakan setelah dipanen. Perlakuan pascapanen bawang 
merah dimulai dari pembersihan, pengeringan, sampai dengan 
penyimpanan (Fajjriyah, 2017). Salah satu postharvest 
treatment bawang merah yang bisa dilakukan yaitu senyawa 
kumarin (Coumarin). Menurut Govori et al (2013), kumarin 
merupakan senyawa alami dengan aktivitas biologis yang tinggi 
dan berperan sebagai antikoagulan, antioksidan, serta 
antibakteri. Oleh karena itu, kumarin dapat menghambat 
pertumbuhan embrio tunas pada bawang merah dan 
menghambat perkembangan mikroba Pseudomonas marginalis 
penyebab pembusukan, sehingga umur simpan lebih lama dan 
pasokan bawang merah tetap terjaga.  
     Penyimpanan merupakan salah satu proses perlakuan 
pascapanen yang memiliki peran penting dalam kualitas 
bawang merah. Menurut Mardiana (2016), apabila proses 
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penyimpanan bawang merah dapat dilakukan dengan baik 
maka persediaan bawang merah akan tetap terjaga dan 
kualitasnya akan baik. Proses penyimpanan bawang merah 
dapat dilakukan dengan baik apabila didukung dengan tata letak 
fasilitas yang baik pula. Tata letak fasilitas merupakan proses 
mengatur departemen dan peralatan yang terdapat dalam 
pabrik untuk menghasilkan produk yang efisien (Vaidya, 2013). 
Unit penyimpanan bawang merah menggunakan Coumarin Box 
for Onion memiliki tipe tata letak proses dan pola aliran bahan 
U-shape. Tipe tata letak proses dipilih karena proses 
penanganan bawang merah dilakukan secara batch, sehingga 

memiliki aliran terputus. Menurut Arif (2017), salah satu 
penggunaan tata letak jenis process layout adalah volume 
produk yang dihasilkan relatif kecil dan memiliki jenis proses 
batch. Pola aliran yang ada pada proses produksi bawang 

merah ini dirancang aliran U untuk menghemat ruangan.  
     Layout yang ada pada unit penyimpanan bawang merah 
dengan Coumarin Box for Onion dapat dikatakan kurang 
optimal, hal ini karena beberapa fasilitas terjadi backtracking 
sehingga dapat mengganggu pekerjaan, selain itu jarak 
beberapa antar fasilitas masih terlalu jauh. Misalnya yaitu dari 
bagian sortasi ke tempat penimbangan, jaraknya yaitu sebesar 
7 meter. Aliran ini harusnya terletak berdekatan, karena untuk 
mengurangi jarak perpindahan yang terlalu jauh dan juga dapat 
mengurangi beban kerja pekerja ketika memindahkan bawang 
merah dari sortasi ke tempat penimbangan. Selain itu, 
penentuan tata letaknya hanya melihat kebutuhan luas masing-
masing ruangan atau departemen. Penentuan tata letak yang 
baik memerlukan pertimbangan beberapa faktor, seperti 
keterkaitan hubungan atar departemen, besar ruangan 
departemen, besar peralatan yang digunakan, jarak antar 
departemen, dan frekuensi perpindahan produk dari 
departemen satu ke departemen lain. Selain itu tata letak yang 
baik akan menunjang jalannya proses penyimpanan menjadi 
lebih baik dan lancar. Menurut Sutari dan Sathish (2014), 
optimasi tata letak fasilitas dapat membantu sebuah industri 
untuk menghilangkan pekerjaan yang tidak bernilai tambah. 
Tata letak yang kurang baik dapat mengakibatkan proses 
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produksi yang kurang efektif, meningkatkan biaya, dan tentunya 
akan menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, unit 
penyimpanan menggunakan Coumarin Box for Onion 

memerlukan tata letak yang lebih baik dan efisien. Metode yang 
sering digunakan dalam analisis tata letak yaitu CRAFT, 
CORELAP, dan BLOCPLAN. CRAFT (Computerized Relatfue 
Allocation Facilities Technique) merupakan metode grafik dalam 

analisis tata letak yang akan menghasilkan jarak tempuh yang 
pendek, namun metode ini tidak mempertimbangkan fasilitas 
yang memiliki hubungan tidak diharapkan. CORELAP 
(Computerized Relationship Layout Planning) merupakan 

metode analisis tata letak yang mengubah data kualitatif 
menjadi kuantitatif untuk menghasilkan 1 alternatif terbaik, 
namun metode ini menghasilkan tata letak yang tidak beraturan 
(Setiyawan dkk, 2017). Metode BLOCPLAN (Block Layout 
Overview with Layout Planning ) merupakan salah satu metode 
perbaikan tata letak dengan mempertimbangkan hubungan 
keterkaitan antar departemen. Pengolahan data metode 
BLOCPLAN dapat dilakukan dengan menggunakan software 
BLOCPLAN 90. Jumlah iterasi maksimal dala BLOCPLAN yaitu 
sebanyak 20 iterasi. Iterasi dengan nilai R-Square tertinggi 
merupakan iterasi yang terpilih. Iterasi yang terpilih merupakan 
bentuk tata letak terbaik hasil dari pengolahan data 
menggunakan software BLOCPLAN 90.  

 
1.2 Rumusan Masalah 
     Bagaimana usulan perbaikan tata letak unit penyimpanan 
bawang merah dengan Coumarin Box for Onion menggunakan 
metode BLOCPLAN? 

 
1.3 Tujuan 

     Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan usulan 
perbaikan tata letak unit penyimpanan bawang merah dengan 
Coumarin Box for Onion menggunakan metode BLOCPLAN. 
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1.4 Luaran yang Diharapkan 
a. Potensi Paten 
     Coumarin Box for Onion memiliki potensi untuk dipatenkan, 

karena di Indonesia sendiri belum terdapat teknologi perlakuan 
pascapanen bawang merah yang menggunakan. Coumarin Box 
for Onion berperan dalam menangani kerusakan pada bawang 
merah seperti pertunasan dan pembusukan selama 
penyimpanan. Permohonan paten Coumarin Box for Onion pada 
LPPM Univeritas Brawijaya dengan bukti pendaftaran dapat 
dilihat pada Lampiran 1.  
 
b. Potensi Publikasi Ilmiah 
     Coumarin Box for Onions sebagai teknologi postharvest 
treatment bawang merah juga memiliki potensi untuk 
dipublikasikan secara ilmiah. Adanya publikasi ilmiah menganai 
Coumarin Box for Onion masyarakat dapat mengetahui dan 
memperluas informasi mengenai penanganan bawang merah 
setelah panen dengan baik dan benar. Publikasi yang telah 
dilakukan diantaranya dengan wawancara dengan media massa 
seperti RRI Malang, Memo X Media Malang dan Kompas. 
Selain itu juga mengikuti beberapa expo dan e-prosiding, seperti 
pada SIENTESA 2017 dan seminar 1st  YSIS 2017. Coumarin 
Box for Onions memperoleh penghargaan poster terbaik pada 
acara SIENTESA 2017 dan publikasi e-prosiding internasional 
dalam 1st  YSIS 2017. Coumarin Box for Onions juga megikuti 
kegiatan lokakarya di depan industri untuk tingkat kesiapan 
teknologi. Potensi besar dari Coumarin Box for Onions yaitu 
dilakukannya submisi pada Jurnal Agricultural Science and 
Technology terindeks Scopus.  
 
c. Alat Postharvest Treatment Coumarin Box for Onion 
     Luaran utama dari Coumarin Box for Onions sebagai alat 
postharvest treatment pada bawang merah yang tepat. Alat ini 
diharapkan mampu menghambat terjadinya pertunasan dan 
pembusukan selama penyimpanan. Oleh karena itu, dengan 
penerapan teknologi ini dapat memperpanjang umur simpan 
dan mampu menjaga jumlah pasokan bawang merah. 
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1.5 Kegunaan 
a. Bagi Akademisi dan Mahasiswa 

Kegunaan dalam akademis dan mahasiswa yaitu sebagai 
sarana menambah pengetahuan dan meningkatkan 
teknologi dalam perlakuan pascapanen yang efektif. Hal ini 
juga dapat dijadikan mahasiswa sebagai proses 
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari bangku 
perkuliahan ke dalam aspek yang nyata. Selain itu, dalam 
bidang akademisi juga dapat dijadikan media sebagai 
pembelajaran pemberdayaan masyarakat dalam 
mewujudkan cita-cita Tri Dharma Perguruan Tinggi.  

 
b. Bagi Masyarakat 

Kegunaan alat ini yaitu dapat memberikan teknologi baru 
kepada masyarakat dan para petani maupun supplier 

bawang merah sebagai salah satu cara meningkatkan umur 
simpan agar bawang merah. Hal ini dilakukan untuk 
mencegah penurunan kualitas seperti pertunasan dan 
pembusukan, sehingga pasokan bawang merah dapat 
dipertahankan. 
 

c. Bagi Pemerintah 
Kegunaan alat ini bagi pemerintah yaitu dapat dijadikan 
sebagai teknologi yang mampu mendukung program 
pemerintah seperti Rumah Pangan Kita. Hal ini ditujukan 
untuk mencegah kelangkaan bahan pangan yang dapat  
berdampak pada fluktuasi harga. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Bawang Merah 
     Bawang (Allium cepa) merupakan tanaman yang berasal dari 
Afganistan, Iran dan Pakistan, namun sekarang sudah banyak 
dibudidayakan di daerah tropis. Tanaman ini merupakan 
tanaman jenis umbi lapis yang memiliki potensi untuk disimpan 
dan dimanfaatkan sebagai tanaman pangan (George, 2011). 
Bawang merah merupakan tanaman monokotil yang ditanam 
secara komersial sebagai tanaman tahunan. Tanaman ini 
merupakan tanaman non klimaterik (Welbaum, 2015). Tanaman 
non klimaterik merupakan tanaman yang tidak dapat mengalami 
proses pematangan setelah dilakukan pemanenan. Tanaman 
bawang merah dapat dilihat pada Gambar 2.1.  
 

 
Gambar 2.1 Tanaman Bawang Merah (Wilbaum, 2015) 

 
Bawang merah memiliki banyak manfaat dan kegunaan. 
Menurut Almuini dan Miftachuniam (2015), selain dijadikan 
bahan pangan, bawang merah dapat dijadikan sebagai obat. 
Salah satu contohnya yaitu senyawa amino dan fosfor dalam 
bawang merah dapat mengurangi terjadinya risiko diabetes. 
Komposisi kandungan gizi atau zat yang ada dalam bawang 
merah dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
     Bawang merah merupakan salah satu bahan pangan yang 
banyak dibutuhkan masyarakan Indonesia. Hal ini dapat dilihat 
pada jumlah permintaannya sebanyak 1.011.140 ton (Pusat 
data dan  Sistem Informasi Pertanian, 2015). Di sisi lain, jumlah 
produktivitas bawang merah juga tinggi yaitu sebesar  sebanyak 
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1.049.000 ton (BPS, 2015). Namun yang sampai pada 
konsumen hanya 75% dari total produksi, hal ini dikarenakan 
bawang merah mengalami penurunan mutu selama proses 
perlakuan pascapanen. Menurut Priyantono et al. (2016), 
perlakuan pascapanen yang kurang tepat pada bawang merah 
dapat mengakibatkan kerusakan. Kerusakan yang terjadi pada 
bawang merah yaitu perubahan pertunasan, susut bobot, dan 
tumbuhnya jamur yang dapat mengakibatkan pembusukan. Hal 
ini akan mengakibatkan umur simpan bawang merah menjadi 
tidak lama, sehingga pasokan bawang merah ke konsumen 
menjadi berkurang dan dapat terjadi kelangkaan bawang merah. 
Perlakuan pascapanen yang tepat akan mempertahankan 
kualitas dan memperpanjang daya simpan, sehingga pasokan 
bawang tetap terjaga. Standar mutu kualitas bawang merah 
dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 
Tabel 2.1 Komposisi Kandungan Gizi Bawang Merah 

Kandungan Jumlah 

Air 80-85% 
Kalori 30 kal 
Protein 1,5% 
Karbohidrat 9,2% 
Tiamin 30,00 mg 
Kalium 334,00 mg 

Sumber: (Almuini dan Miftachuniam, 2015) 
 
Tabel 2.2  Standar Mutu Kualitas Bawang Merah  

Karakteristik Mutu I Mutu II 

Kesamaan sifat varietas Seragam Seragam 
Ketuaan Tua Cukup tua 
Kekerasan Keras Cukup keras 
Diameter (cm) 1,7 1,3 
Kerusakan (%) 5 8 
Kotoran Tidak ada Tidak ada 

Sumber: (Rahayu dan Berlian, 2004) 
 

     Keterbatasan distribusi ke konsumen membuat pemerintah 
melakukan impor bawang merah. Menurut Pusat dan Data 
Sistem Informasi Pertanian (2015), pada tahun 2014 volume 
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impor bawang merah Indonesia mencapai 74.903 ton. Hal ini 
dikarenakan, produktivitas dan kualitas panen bawang merah 
masih rendah, sehingga diperlukan alternatif untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat tersebut. Pelaksanaan impor bawang 
merah membuat bawang merah asli Indonesia menjadi kalah 
bersaing dengan bawang merah impor. Hal ini dikarenakan, 
impor bawang merah pada waktu dan jumlah yang tidak tepat 
memberikan dampak pada tingginya tingkat penawaran dan 
akan berdampak lanjut pada penurunan harga bawang merah 
itu sendiri (Pasaribu dan Daulay, 2013). 
 
2.2 Kumarin 
     Kumarin adalah senyawa alami dengan aktivitas biologis 
yang tinggi dan signifikan seperti sifat spasmolitik, kardiotonik 
dan fotodinamik. Kumarin juga sudah diuji sebagai antitumor. 
Kumarin dan turunannya menunjukan aktivitas antikoagulan dan 
antitumor yang signifikan (Illic et al., 2014). Kumarin  merupakan 
senyawa yang memiliki bau harum yang khas dan banyak 
ditemukan pada tumbuhan. Kumarin adalah lakton yang berasal 
dari asam cis-ortho-hydroxycinnamic, yang dikenal sebagai 
benzo-α-pyrone atau benzo-1, 2-pyrone (Xu et al., 2012). 
Struktur senyawa kumarin dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
 

 
Gambar 2.2 Struktur Senyawa Kumarin (Xu et al., 2012) 

 
     Senyawa kumarin terbentuk dari asam sinamat melalui orto-
hidroksilasi, isomerasi trans-cis pada sisi cincin ikatan rangkap 
dan laktonisasi (Setiawan dan Rakhmawaty, 2014). Skema 
pembentukan kumarin dapat dilihat pada Gambar 2.3. Kumarin 
merupakan bahan tambahan makanan yang tentunya memiliki 
ambang batas untuk digunakan. Hal ini dilakukan untuk 
mencegah hal-hal yang membahayakan, karena salah satu sifat 
kumarin yaitu karsinogenik. Penggunaan kumarin berdasarkan 
MSDS memiliki dosis penggunaan yaitu dibawah 100 ppm. 
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Batas minimum penggunaan kumarin sebesar 2 mg/kg pada 
makanan dan minuman, sedangkan untuk minuman beralkohol 
sebesar 10 mg/Liter (Sproll et al., 2008). 

 

 
Gambar 2.3 Skema Pembentukan Kumarin 

(Setiawan dan Rakhmawaty, 2014) 
 

2.3 Teknologi Postharvest Treatment Bawang Merah 
     Postharvest treatment bawang merah dilakukan untuk 
memperpanjang umur simpan bawang merah. Hal ini dilakukan 
agar bawang merah yang sampai ke tangan konsumen memiliki 
kualitas yang baik dan mampu memuaskan konsumen. 
Perlakuan pascapanen bawang merah dapat dilakukan 
menggunakan beberapa cara, diantaranya yaitu dengan kering 
angin atau penjemuran, teknologi Ultraviolet C, teknologi maleic 
hydrazide, teknologi gas etilen, dan yang terbaru yaitu teknologi 
yang memanfaatkan senyawa kumarin. 
 
2.3.1 Kering Angin atau Penjemuran 

    Perlakuan pascapanen bawang merah dengan cara kering 
angin atau penjemuran merupakan metode tradisional yang 
umum digunakan. Metode ini mudah untuk dilakukan tanpa 
membutuhkan biaya yang besar dan keahlian khusus. Menurut 
Suparman (2007), sebelum dilakukan penjemuran, bawang 
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merah disortasi dan dibersihkan terlebih dahulu. Hal ini 
dilakukan untuk menghilangkan kotoran dan bagian umbi yang 
rusak, sehingga akan mempermudah proses penjemuran. 
Namun cara ini masih mengakibatkan pertumbuhan tunas dan 
pembusukan pada bawang merah seiring berjalannya waktu, 
sehingga bawang merah memiliki umur simpan yang pendek. 
 
2.3.2 Teknologi Ultraviolet C 
     Ultraviolet C (UV-C) merupakan sinar yang memiliki panjang 
gelombang 200-280 nm. Radiasi UV-C dalam dunia pangan 
digunakan sebagai usaha untuk mengurangi pertumbuhan 
mikroorganisme penyebab pembusukan pada produk pangan 
yang disebabkan oleh mikroba. Semakin pendek jarak 
gelombang UV-C, maka memiliki efek yang besar dalam 
membunuh mikroba (Arinda dan Yunianta, 2015). Namun 
menurut Rocha et al. (2015), sinar UV-C tidak dapat mencegah 
pertunasan pada bawang merah, meskipun mampu mencegah 
pembusukan. 

 
2.3.3 Teknologi Maleic Hydrazide 
     Maleic hydrazide merupakan senyawa yang bersifat inhibitor. 
Senyawa ini adalah inhibitor sintetik yang mampu mencegah 
tumbuhnya tunas pada umbi-umbian, terutama kentang dan 
bawang. Menurut Christomoyo et al. (2013), Maleic hydrazide 
termasuk dalam kelopok Plant Growth Reterdant yang berperan 
dalam proses penghambata aktivitas apikal  merismatik (tunas 
pucuk), auxillary bud (tunas ketiak) dan perpanjangan batang. 
Maleic hydrazide  sebagai daya simpan bawang merah telah 
digunakan secara komersial. Namun, maleic hydrazide memiliki 
kelemahan yaitu meninggalkan residu yang berbahaya bagi 
manusia dan lingkungan, karena senyawa ini merupakan 
senyawa sintetik (Downes et al., 2010). 
 
2.3.4 Teknologi Gas Etilen 
     Gas etilen merupakan senyawa yang biasa digunakan untuk 
mempercepat proses pematangan buah setelah dipetik. Namun, 
dalam penyimpanan buah segar, paparan gas etilen dalam 
jumlah yang berlebihan dapat meningkatkan laju respirasi, 
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sehingga akan mempercepat pelunakan jaringan buah dan 
menyebabkan pembusukan (Novita et al., 2015). Gas etilen 
memiliki manfaat yang besar apabila diterapkan pada bahan 
yang bersifat non klimaterik. Bawang merah termasuk 
komoditas non klimaterik, dimana penggunaan gas etilen dapat 
menghambat pertunasan bawang merah. Teknologi perlakuan 
pascapanen bawang merah menggunakan gas etilen yaitu 
Restrained Generator, tetapi penggunaannya masih rendah. 
Gas etilen memiliki beberapa kelemahan yaitu mudah menguap 
dan tidak bersifat antimikroba atau tidak mampu membunuh 
bakteri Pseudomonas marginalis penyebab pembusukan 
bawang merah (Rocha et al., 2015). 

 
2.3.5 Teknologi Kumarin 
     Kumarin merupakan senyawa yang bersifat antimikroba dan 
dorman. Dormansi merupakan sutau keadaan dimana biji atau 
umbi tidak dapat mengalami pertunasan karena ditidurkan. Hal 
ini bisa terjadi karena hormon pertumbuhan yang terdapat pada 
biji atau umbi tersebut tidak mampu mengalami sistesis (Caton 
et al., 2010). Kumarin merupakan salah satu cara untuk 
membuat barang merah mengalami dormansi dengan cepat dan 
tahan lama. Pemanfaatan kumarin pada bawang merah ini, 
akan membuat metabolisme embrio bawang merah terhambat, 
sehingga bawang merah dapat mengalami dorman selama 
penyimpanan dan membuat umur simpan bawang merah 
menjadi lebih lama (Downes et al, 2010). Penggunaan kumarin 
dalam penyimpanan bawang merah yaitu sebanyak 200 ml 
untuk 20 kg bawang merah. Hal ini berarti, kandungan kumarin 
untuk 20 kg bawang merah sebesar 25 mg, sehingga dosisnya 
dapat dikatakan sebesar 1,25 mg/kg. Penggunaan kumarin 
yang sebesar itu dapat dikatakan aman, karena batas minimum 
kumarin sebesar 2 mg/kg (sproll et al., 2010). Selain itu, kumarin 
mampu mencegah pertunasan dan pembusukan pada umbi 
apabila memiliki konsentrasi 50 ppm (El Soud dan Saleh, 2015). 
     Alat yang digunakan untuk membantu memaparkan larutan 
kumarin pada bawang merah yaitu two-fluid nozzle. Two-fluid 
nozzle merupakan perangkat untuk mengontrol aliran fluida 
dengan meningkatkan kecepatannya. Two-fluid nozzle memiliki 
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prinsip kerja dengan menggunakan udara yang bertekanan 
sebagai energi untuk menyemprotkan air dari lubang output alat 
ini. Sistem kerja two fluid nozzle yaitu menyemprotkan udara 

dan larutan kumarin menghasilkan emisi kabut berukuran 30-
150 mikrometer (Wardanu, et al., 2013). Prinsip two-fluid nozzle 
dapat dilihat pada Gambar 2.4. 
 

 
Gambar 2.4. Prinsip Two-fluid Nozzle (Wardanu et al., 2013) 

 
     Sistem kerjanya yaitu two-fluid nozzle akan menyemprotkan 
larutan dengan ukuran partikel yang kecil, disisi lain adanya 
blower akan membantu penyebaran partikel kumarin lebih 
merata ke bawang merah. Ukuran partikel kumarin yang kecil 
memungkinkan untuk mudah masuk ke pori-pori bawang merah. 
Sifat kumarin yang mampu membuat dorman mengakibatkan 
terhambatnya pertumbuhan hormon auksin dan giberelin, 
sehingga calon akar dan tunas bawang merah tidak dapat 
tumbuh. Selain itu,  sifat antimikroba kumarin akan menghambat 
mikroba Pseudomonas marginalis yang mengakibatkan 
pembusukan akan tidak akan tumbuh (Isnawati et al., 2008).  
Hal ini dikarenakan DNA substrat bawang merah akan bersatu 
dengan kumarin sebagai inhibitor kompetitif, sehingga 
pembusukan tidak akan terjadi.  
 
2.4 Tata Letak Fasilitas 
2.4.1 Perancangan Tata Letak Fasilitas 

     Perancangan tata letak fasilitas menjadi faktor penting 
dalam berjalannya suatu usaha. Hal ini dikarenakan, tata letak 
fasilitas berkaitan langsung dengan jalannya produksi yang ada 
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dalam suatu perusahaan. Pengaturan tata letak fasilitas yang 
kurang baik akan mengakibatkan pola aliran bahan kurang baik 
dan perpindahan bahan, produk, dan tenaga kerja akan 
meningkat, sehingga memungkinkan keterlambatan dalam 
menghasilkan produk, serta biaya produksi perusahaan akan 
meningkat (Sofyan dan Syarifuddin, 2015). Menurut Arif (2017), 
tata letak dan fasilitas merupakan tata cara pengaturan fasilitas 
di dalam pabrik agar dapat menunjang proses produksi secara 
lancar. Pengaturan tata letak dan fasilitas tersebut berdasarkan 
luas ruang untuk penempatan mesin, fasilitas produksi, 
kelancaran aliran material, dan penyimpanan material. 
Penyusunan tata letak terdiri dari tata letak proses (process 
layouts), tata letak produk (product layouts), dan tata letak 
kominasi (combination layouts). Tipe tata letak process layout 
adalah cara pengaturan atau penempatan fasilitas dimana 
fasilitas yang memiliki tipe dan spesifikasi sama ditempatkan 
kedalam satu dapartemen atau area. Tipe tata letak product 
layout  biasanya digunakan untuk pabrik yang memproduksi 
suatu macam produk dengan jumlah yang besar dan waktu 
yang lama. Mesin dan fasilitas produksi yang digunakan disusun 
berdasarkan urutan proses yang ditentukan pada pengurutan 
produksi. Tiap komponen berjalan dari satu mesin menuju 
mesin berikutnya melewati seluruh daur operasi yang 
dibutuhkan. Tipe tata letak Hybrid layout merupakan 
penggabungan beberapa tipe tata letak dasar yang diterapkan 
untuk memenuhi kebutuhan situasi 
     Penanganan masalah tata letak tergantung pada sistem dan 
bentuk manufaktur yang ada. Beberapa faktor dan masalah 
desain secara jelas membedakan sifat masalah yang harus 
ditangani, yaitu: variasi dan volume produksi, sistem 
penanganan material yang dipilih, aliran bahan, jumlah lantai 
tempat produksi, bentuk fasilitas dan lokasi penerimaan bahan 
serta pengiriman produk (Vaidya, 2013). Menurut Sutari dan 
Sathish (2014), analisis dasar dalam tata letak didasarkan pada 
hubungan dari berbagai kegiatan dalam perusahaan itu. Selain 
itu, ruang yang diperlukan untuk setiap area aktivitas dan 
peralatan yang diperlukan juga perlu diperhatikan. Setelah 
dilakukan analisa pada tata letak yang ada, maka akan 
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dilakukan perancangan pada tata letak baru. Tata letak akhir 
yang dipilih merupakan hasil  penyesuaian dan evaluasi. 
 
2.4.2 Tujuan Tata Letak Fasilitas 
     Sumber daya (bahan mentah, energi, manusia, mesin, 
peralatan, dan fasilitas lainnya) yang digunakan untuk proses 
produksi suatu industri selalu terbatas. Oleh karena itu, 
perusahaan harus menghasilkan produk yang efektif  dengan 
biaya seminimal mungkin. Tata letak fasilitas yang optimal 
merupakan salah satu cara untuk mengurangi biaya dengan 
mengingkatkan produktivittas. Menurut Kovacs and Kot (2017), 
alasan utama dalam  desain ulang tata letak fasilitas adalah 
permintaan pelanggan dan lingkungan pasar yang berubah-
ubah. Hal ini berakibat pada perubahan produk, volume 
produksi, serta perubahan dalam proses manufaktur dan 
teknologi. Dampak dari hal tersebut yaitu mengakibatkan 
pemanfaatan ruang yang buruk, jarak penanganan material 
yang tinggi, kemacetan di workstation, dan munculnya waktu 
idle fasilitas dan pekerja, sehingga diperlukan pengaturan tata 

letak fasilitas. 
     Tujuan utama dalam desain tata letak pabrik adalah untuk 
meminimalkan total biaya. Total biaya yang dimaksud yaitu 
mulai biaya untuk konstruksi dan instalasi bangunan, mesin, 
maupun untuk fasilitas-fasilitas lainnya, material handling costs, 
biaya produksi, maintenance, dan safety, serta biaya 
penyimpanan produk setengah jadi (Pratiwi et al., 2012). Selain 
itu, tata letak dan fasilitas juga berfungsi untuk 
memaksimumkan profit per meter persegi dari lokasi yang ada, 
dimana tata letak yang optimal dapat membuat proses produksi 
lancar dan aman (Harsanto, 2013). 
 
2.4.3 Prinsip Tata Letak Fasilitas 
     Penyusunan tata letak fasilitas merupakan sebuah upaya 
mengatur fasilitas produksi agakk proses produksi dapat 
berjalan dengan lancar. Proses penyusunan tata letak fasilitas 
pabrik memiliki prinsip-prinsip agar tujuan dan manfaat dalam 
pengaturan tata letak fasilitas tercapai, yaitu (Maheswari, 2015): 
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1. Integrasi total 
Integrasi total memiliki arti bahwa dalam penyusunan tata 
letak fasilitas harus terintegrasi ke seluruh proses produksi 
agar menjadi satu unit organisasi yang besar dan kuat. 

2. Jarak perpindahan barang seminimal mungkin 
Semakin kecil jarang perpindahan barang antar proses, 
maka waktu perpindahan bahan juga akan semakin singkat. 

3. Aliran kerja yang lancar 
Proses perpindahan bahan atau produk harus terus 
bergerak dengan lancar agar tidak mengganggu jalannya 
proses produksi. 

4. Keselamatan dan keamanan kerja 
Tenaga kerja akan bekerja dengan nyaman dan produktif 
apabila layout yang ada dalam perusahaan dapat dikatakan 
baik, sehingga akan memberikan keamanan dan 
keselamatan bagi tenaga kerja. 

5. Fleksibitas 
Hal ini berkaitan dengan penyesuaian atau pengaturan 
layout kembali atau membentuk layout baru dengan mudah 
dan cepat. 

     Salah satu acuan dari pelaksanaan prinsip tata letak fasilitas 
yaitu Keputusan Menteri RI No. 1405/Menkes/SK/XI/2002 
tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja dan 
Perkantoran dan Industri. Pengaturan tata letak fasilitas di 
lingkungan pabrik yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip tata 
letak fasilitas diharapkan mampu menata penempatan fasilitas 
dengan baik, sehingga proses produksi berjalan efektif dan 
efisien. Penghematan biaya produksi dan transportasi mampu 
menciptakan efisiensi dalam produksi (Basmal et al., 2013).  
 
2.5 Pola Aliran Bahan 

     Pola aliran bahan merupakan bentuk aliran bahan mulai dari 
bahan masuk untuk diproses sampai dengan bahan berubah 
menjadi produk akhir. Bentuk pola aliran bahan menentukan 
efisiensi produksi. Menurut  Parwati dan Sugandi (2011), pola 
aliran bahan terdiri dari Straight Line, Serpentine, U-shaped, 
Circular, dan Odd angle. Berikut merupakan uraian dari masing-
masing pola aliran: 
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1. Straight Line (pola aliran bahan garis lurus) 
Pola aliran ini sering digunakan untuk proses produksi yang 
pendek dan relatif sederhana, yang hanya terdiri beberapa 
komponen. 

2. Serpentine (pola aliran bahan zig-zag) 
Pola ini umumnya digunakan apabila aliran proses produksi 
lebih panjang dari pada luas area yang digunakan. 
Penggunaan pola ini sebagai solusi untuk mengatasi 
keterbatasan area.  

3. U-shaped (pola aliran bahan bentuk U) 
Pola aliran ini memungkinkan untuk meminimasi 
penggunaan fasilitas material handling dan mempermudah 
pengawasan.  

4. Circular (pola aliran bahan melingkar) 
Pola ini biasa digunakan apabila suatu departemen 
penerimaan dan departemen pengiriman berada dilokasi 
yang sama.  

5. Odd angle (pola aliran bahan sudut ganjil). 
Pola ini jarang digunakan,  karena biasanya pola ini 
digunakan untuk perpindahan bahan secara mekanis yang 
memiliki keterbatasan ruangan. 

     Pola aliran bahan yang kurang teratur dapat menimbulkan 
berbagai masalah dalam jalannya proses produksi. Masalah 
yang dapat terjadi misalnya yaitu keterlambatan pada proses 
produksi karena karyawan tidak fokus pada tugas yang 
dikerjakan. Selain itu, jarak perpindahan material dari satu 
departemen dengan departemen lain yang  berjauhan 
memungkinkan untuk menimbulkan penambahan waktu lebih 
pada proses produksi (Handoko, 2013)..  
 
2.6 Activity Relationship Chart (ARC) 
     Activity Relationship Chart (ARC) merupakan salah satu cara 
untuk mengetahui nilai kedekatan antara departemen satu 
dengan departemen lain. ARC digambarkan dalam bentuk tabel 
segitiga yang menghubungkan departemen satu dengan 
departemen lainnya dengan melalui kode Kode pada ARC dapat 
berupa warna, abjad dan angka. Warna dan abjad mewakili 
informasi tingkat kedekatan antara dua departemen, sedangkan 
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angka mewakili informasi alasan kedekatan diantara dua 
departemen tersebut. ARC memiliki enam peringkat kedekatan 
yang dapat menunjukkan hubungan antar departmen. Peringkat 
tersebut yaitu A berarti yang benar-benar diperlukan, E berarti 
yang sangat penting, I berarti penting, O berarti biasa, Uberarti 
tidak penting dan X berarti tidak diinginkan. Pembuatan ARC 
juga harus memperhatikan aspek kualitatif seperti arus material, 
kemudahan pengawasan dan kondisi yang kurang aman. 
Penentuan nilai kedekatan antar departemen dapat didiskusikan 
dengan pimpinan tim kerja dan pengawas untuk membantu 
melakukan identifikasi (Sutari dan Sathish, 2014). 
     Peta keterkaitan aktivitas atau ARC biasa digunakan untuk 
menganalisis tingkat keterkaitan antar aktivitas dari satu 
departemen dengan departemen lain. Prinsipnya ARC akan 
menghubungkan aktivitas-aktivitas secara berpasangan, 
kemudian akan diketahui tingkat hubungan antar aktivitas 
tersebut. Hal tersebut, dapat membantu untuk mengetahui suatu 
ruangan perlu didekatkan atau dijauhkan dari ruangan lainnya. 
Pembuatan work sheet sebelum mebuat ARC yaitu agar data 

yang diperoleh dari hasil analisis ARC bisa tersusun lebih 
sistematis (Faishol dkk, 2013). 
 
2.7 BLOCPLAN 
     BLOCPLAN (Block Layout Overview with Layout Planning) 
merupakan prosedur yang digunakan untuk mengembangkan 
tata letak. Cara ini akan menampilkan berbagai kemungkinan 
layout untuk masalah yang ada. BLOCPLAN menggunakan 
kode relationship yang dijelaskan oleh Muther yaitu Systematic 
Layout Planning (SLP) (Jones and Chung, 2011). BLOCPLAN 
merupakan suatu algoritma heuristik yang menggunakan data 
kualitatif dan data kuantitatif. Perancangan tata letak 
menggunakan BLOCPLAN memerlukan peta keterkaitan 
hubungan aktivitas atau Activity Relationship Chart (ARC). 
Selain itu pengujian layout dengan BLOCPLAN menggunakan 
software BLOCPLAN 90 (Setiyawan et al., 2017). BLOCPLAN 
menggunakan peta keterkaitan berupa “from to chart” sebagai 
data input. Biaya tata letak dapat diukur berdasarkan jarak dan 
keterkaitan antar departemen (James et al., 2010). 
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     Langkah-langkah pengolahan data menggunakan algoritma 
BLOCPLAN dengan memanfaatkan software BLOCPLAN 90 
yaitu (Siregar et al., 2013): 

1. Input data  departemen 
Terdiri dari data jumlah departemen, nama departemen, 
dan luas masing-masing departemen ke software 
BLOCPLAN 90 

2. Input data derajat kedekatan antar departemen 
Nilai derajat kedekatan dari ARC dijadikan data masukkan 
beserta penentuan bobot dari masing-masing nilai 
kedekatan 

3. Mencari dan memilih solusi terbaik 
Software  akan mencari alternatif terbaik dalam pemecahan 
masalah berkaitan tata letak dengan jumlah iterasi 
maksimal 20 kali. Nilai R-score  tertinggi merupakan layout 

terbaik. 
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BAB III DESAIN TEKNOLOGI 
 
3.1 Bahan dan Alat 
     Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan Coumarin Box for 
Onion diantaranya yaitu stainless steel, polypropylene, two-fluid 
nozzle, blower, kaki roda, kabel, saklar, stop kontak, mur dan 
baut. Alat digunakan dalam pembuatan Coumarin Box for Onion 

diantaranya yaitu penggaris besi, gergaji besi, palu, obeng, 
tang, solder, dan cutter. Bawang merah yang digunakan dalam 
Coumarin Box for Onion merupakan bawang merah segar yang 
didapatkan dari  Kecamatan Pujon dan Kecamatan Ngantang, 
Kabupaten Malang. Kumarin yang digunakan didapatkan 
melalui pembelian secara online. 

 
3.2 Metode Perancangan 
     Tahapan perancangan Coumarin Box for Onion dapat dilihat 
pada Gambar 3.1. 
 

Mulai

Identifikasi Masalah

Studi Literatur

Penentuan Solusi

Perancangan Coumarin Box for Onion

Pembuatan Coumarin Box for Onion

Pengaplikasian Coumarin Box for Onion

Selesai

 
Gambar 3.1 Tahapan Perancangan Coumarin Box for Onion 
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Adapun rincian dari tahapan-tahapan Gambar 3.1 yaitu: 
a. Identifikasi Masalah 

Tahapan dimana mengumpulkan data yang berkaitan 
dengan permasalahan pascapanen bawang merah seperti 
pertunasan dan pembusukan. Selain itu, juga mengamati 
penyebab dari permasalahan tersebut dan mempelajari 
teknologi perlakuan pascapanen bawang merah yang 
sudah diterapkan beserta hambatannya. 

b. Studi Literatur 
Tahapan dimana mencari teori yang mampu mendukung 
perancangan alat perlakuan pascapanen bawang merah 
dan bahan tambahan pangan yang dapat digunakan dalam 
penghambatan tunas dan pembusukan. 

c. Penentuan Solusi 
Pengaplikasian bahan tambahan makanan berupa kumarin 
sebagai perlakuan pascapanen untuk mencegah 
pertumbuhan tunas dan akar, serta mencegah pembusukan 
berdasarkan penelitian yang sudah ada. 

d. Perancangan Coumarin Box for Onion 
Perancangan desain Coumarin Box for Onion dapat dilihat 
pada Gambar 3.2. 

 
Gambar 3.2. Desain Coumarin Box for Onion 

 
e. Pembuatan Coumarin Box for Onion 

Sistem kerja Coumarin Box for Onion yaitu dengan 
memompa larutan kumarin melewati nozzle untuk 
disemprotkan pada bawang merah. Adanya blower 
membantu untuk mempercepat penyebaran larutan kumarin 
pada bawang merah dalam box. 
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f. Pengaplikasian Coumarin Box for Onion 
Pengaplikasian Coumarin Box for Onion merupakan 
sebagai bentuk uji coba ketepatan fungsi alat dalam 
menghambat pertunasan dan mencegah pembusukan pada 
bawang merah. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas 
bawang merah tetap baik selama penyimpanan dengan 
melakukan perlakuan pascapanen yang tepat. 
 

3.3 Metode Pengujian 
     Pengujian yang dilakukan pada Coumarin Box for Onion 
meliputi pengujian performansi alat dan pengujian efektivitas 
alat. Metode pengujian performansi alat dilakukan dengan 
pengujian debit untuk mengetahui volume larutan kumarin yang 
dikeluarkan persekian waktu, sehingga pengguna akan mudah 
menggunakan Coumarin Box for Onion. Pengujian efektivitas 

alat dilakukan dengan mengamati perubahan bawang merah 
dengan perlakuan dan non perlakuan. Indikator yang digunakan 
dalam perbandingan ini yaitu panjang akar, panjang tunas dan 
organoleptik bawang merah. Pengujian ini dilakukan untuk 
mengetahui seberapa efektif alat mampu memberi perlakuan 
pascapanen bawang merah dalam menghambat pertunasan 
dan mencegah pembusukan. Konsentrasi kumarin yang 
digunakan dalam pengujian ini sebesar 50 ppm, dengan pelarut 
yang digunakan yaitu akuades. 
 
3.4 Rencana Implementasi 
    Coumarin Box for Onion merupakan rancang bangun alat 

pengawetan bawang merah yang digunakan untuk mengatasi 
permasalahan pada penyimpanan bawang merah. Rencana 
jangka panjang dari alat ini yaitu dapat diaplikasikan sebagai 
unit penyimpanan bawang merah yang menggunakan senyawa 
kumarin sebagai pengawet. Hal ini dikarenakan, jumlah produksi 
bawang merah yang besar diharapkan mampu tersalurkan ke 
konsumen secara optimal, sehingga diperlukan scale up untuk 
dapat menampung semua bawang merah ketika musim panen. 

Berdasarkan hal tersebut diperlukan analisis perancangan unit 
penyimpanan bawang merah. Selain itu untuk mendukung 
jalannya produksi agar efektif dan efisien diperlukan analisis tata 
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letak dan fasilitas pada unit penyimpanan bawang merah 
tersebut. Tahapan rencana implementasi Coumarin Box for 
Onion sebagai unit penyimpanan bawang merah dapat dilihat 
pada Gambar 3.3. 

 

Kapasitas produksi bawang 

merah besar

Kebutuhan Coumarin Box for Onion yang lebih besar

Scale up Coumarin Box for Onion

Analisis perancangan unit penyimpanan bawang merah dengan 

Coumarin Box for Onion

Unit penyimpanan bawang merah

Tata letak kurang jelas dan efektif

Analisis tata letak dan fasilitas unit penyimpanan bawang merah dengan 

Coumarin Box for Onion

Analisis layout awal

Studi literatur

Pengolahan data (Jarak departemen, OMH, ARC, TCR, 

analisis dengan BLOCPLAN 90)

Tata letak lebih efektif

 
Gambar 3.3 Tahapan Rencana Implementasi dan Perbaikan 

Tata Letak Coumarin Box for Onion  
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3.4.1 Analisis Perancangan Unit Penyimpanan Bawang 
Merah dengan Coumarin Box for Onion 

     Rencana implementasi Coumarin Box for Onion yang 

pertama yaitu pembuatan unit penyimpanan bawang merah. 
Tahapan rancangan unit penyimpanan bawang merah dimulai 
dari studi literatur mengenai perancangan unit penyimpanan 
bawang merah melalui jurnal, buku, maupun data yang berasal 
dari situs resmi pemerintah. Tahap selanjutnya yaitu dilakukan 
pengumpulan data dan informasi mulai dari produktivitas 
bawang merah, informasi mengenai unit penyimpanan bawang 
merah dalam menghambat pertunasan dan mencegah 
pembusukan berdasarkan penelitian terdahulu. Tahap terakhir 
yaitu dilakukan analisis berupa kapasitas penyimpanan, analisis 
kelayakan rancangan unit penyimpanan seperti, harga pokok 
produksi (HPP), payback period, break event point, net present 
value (NPV), dan internal rate of return (IRR). 
    Suatu rancangan unit penyimpanan layak untuk didirikan 
apabila analisis terhadap hal-hal diatas terpenuhi. Salah satu 
pendukung unit penyimpanan bawang merah dengan Coumarin 
Box for Onion dapat berjalan dengan baik yaitu penentuan tata 
letak fasilitas yang baik. Tata letak fasilitas menjadi memiliki 
peran penting dalam berjalannya suatu proses penyimpanan. 
Hal ini dikarenakan tata letak yang baik akan meningkatkan 
produktivitas yang dihasilkan. 
 
3.4.2 Analisis Tata Letak Fasilitas Unit Penyimpanan 

Bawang Merah dengan Coumarin Box for Onion 

     Analisis tata letak fasilitas unit penyimpanan bawang merah 
dengan Coumarin Box for Onion merupakan suatu usaha untuk 
mengetahui kondisi tata letak yang sudah ada. Apabila tata letak 
yang sudah ada memiliki kelemahan maka dapat dilakukan 
perbaikan untuk menghasilkan tata letak yang lebih baik guna 
mendukung jalannya proses penyimpanan bawang merah. 
Salah satu metode yang digunakan dalam analisis tata letak 
yaitu metode BLOCPLAN dengan menggunakan software 
BLOCPLAN 90. Tahapan analisis tata letak fasilitas unit 
penyimpanan bawang merah dengan Coumarin Box for Onion 
menggunakan metode BLOCPLAN yaitu: 
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a. Analisis Layout Awal 
Tahap ini merupakan tahap untuk mengamati dan 
mengumpulkan data dari layout awal seperti bentuk layout 

awal, nama dan luas departemen, dan proses operasi. 
Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan 
yang terjadi pada unit penyimpanan bawang merah dengan 
menggunakan Coumarin Box for Onion. Hal ini perlu 

dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman 
dan nyaman bagi pekerja, sehingga dapat meningkatkan 
produktivitasnya. 

b. Studi Literatur 
Studi literatur yang dilakukan berkaitan dengan 
permasalahan yang ada. Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui cara yang tepat untuk menyelesaikan 
permasalah yang ada. Selain itu, studi literatur dilakukan 
sebagai landasan dasar dalam pelaksanaan penelitian ini. 
Studi literatur bisa dilakukan dengan mencari informasi 
pada jurnal, buku, ataupun data dari situs resmi pemerintah.  

c. Pengolahan Data 
1. Penentuan Jarak Antar Departemen 

Penghitungan jarak antar departemen meggunakan 
jarak rectilinear yaitu jarak diukur dengan mencari titik 
tengah departemen (center point of departement). 
Adapun rumus pengukuran jarak rectilinear yaitu: 
 
 
 
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 
 

2. Penentuan Nilai Momen Perpindahan dan Nilai Ongkos 
Material handling (OMH) 
Nilai momen perpindahan diperoleh dengan cara 
mengalikan jarak perpindahan, frekuensi perpindahan, 

dij = Ixi – xjl + lyi – yjl 
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jumlah kerja dalam sebulan dan rentang waktu setahun. 
Nilai Ongkos Material handling (OMH) diperoleh dari 
biaya peralatan, biaya pekerja, dan jarak perpindahan.  

3. Pembuatan Activity Relationship Chart (ARC) 
Dasar dalam melakukan penilaian dan penentuan 
hubungan antar departemen yaitu dengan pembuatan 
Activity Relationship Chart (ARC). ARC digunakan untuk 

menggambarkan kedekatan antar departemen atau 
fasilitas dalam suatu perusahaan. Selain itu, ARC juga 
dapat menjelaskan seberapa pentingnya hubungan 
antara 2 departemen berdasarkan aktivitas yang terjadi 
pada departemen tersebut. ARC digambarkan dalam 
bentuk tabel segitiga yang menghubungkan departemen 
satu dengan departemen lainnya dengan melalui kode-
kode pada ARC dapat berupa warna, abjad dan angka. 
Warna dan abjad mewakili informasi tingkat kedekatan 
antara dua departemen, sedangkan angka mewakili 
informasi alasan kedekatan diantara dua departemen 
tersebut. Melalui ARC, dapat diketahui mengapa 
fasilitas yang satu dengan yang lainnya harus 
didekatkan atau dijauhkan. 

4. Penentuan Nilai Total Closeness Rating (TCR) 
Perhitungan Total Closeness Rating (TCR) berdasarkan 

ARC yang telah dibuat, kemudian dilakukan pemberian 
skor pada masing-masing departemen. Perhitungan 
TCR digunakan untuk menentukan nilai TCR tertinggi 
dan hingga terendah sebagai acuan dalam 
pengalokasian departemen. Skor untuk masing-masing 
derajad kebebasan didasarkan pada skor yang ada 
pada software BLOCPLAN 90 yaitu A = 10, E = 5, I = 2, 
O = 1, U = 0, dan X = -10. 

5. Analisis dan Interpretasi Data 
Analisis dan interpretasi data dilakukan dengan 
menggunakan software BLOCPLAN 90. Penggunaan 
BLOCPLAN 90 sebagai analisis tata letak memiliki 2 
kriteria alternatif pemilihan layout yaitu Adjacency Score 
dan Rell-Dist score. Niali Rell-Dist score atau R-Score 
tertinggi yaitu mendekati 1 merupakan alternatif layout 
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terbaik. Input dalam pengolahan data menggunakan 
aplikasi BLOCPLAN 90 diantaranya yaitu ARC, ukuran 
pabrik, ukuran setiap luas area produksi, dan ukuran 
mesin serta peralatan yang digunakan. 

d. Kesimpulan dan Saran 
Tahap terakhir dalam analisis tata letak fasilitas unit 
penyimpanan bawang merah dengan Coumarin Box for 
Onion yaitu penyusunan kesimpulan dan saran. Kesimpulan 
akan mejawab semua tujuan yang telah ditentukan di awal 
penelitian dengan mempertimbangkan hasil yang diperoleh 
selama penelitian dan teori-teori pedukung. Saran 
dibutuhkan sebagai masukan perbaikan unit penyimpanan 
bawang merah dengan Coumarin Box for Onion untuk 
kelangsungan unit penyimpanan tersebut.   
 

3.5 Batasan Masalah 
     Usulan perbaikan tata letak unit penyimpanan bawang merah 
dengan menggunakan Coumarin Box for Onion ini memiliki 
batasan masalah sebagai berikut: 

1. Luas ruangan yang digunakan yaitu warehouse 300 m2, 
mushola 16 m2, kantor 80 m2, area produksi (Coumarin 
Box for Onion) 100 m2, pos satpam 4 m2 , dan penampung 
limbah 4 m2. Mesin dan peralatan yang digunakan yaitu 
kompresor, keranjang, troly, almari, rak, dan timbangan 
duduk. 

2. Biaya material handling dalam penelitian ini didasarkan 
pada studi pustaka. 

3. Perhitungan kebutuhan area penyimpanan didasarkan 
pada kapasitas produksi bawang merah pada bulan 
Februari-Maret dan Agustus-September sebanyak 4784 
kg/hari. Hasil tersebut diperoleh dari potensi panen 
bawang merah di daerah Kecamatan Pujon dalam 2 kali 
masa panen yaitu sebesar 2.392 ton/tahun. Berdasarkan 
jumlah potensi panen tersebut dan dengan pertimbangan 
kapasitas ruangan penyimpanan maka setiap tahun 
penyimpanan dapat menampung sekitar 20% dari total 
panen yaitu 478,4 ton/tahun atau 4.781 kg/hari. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Proses Penyimpanan Bawang Merah 
     Proses penyimpanan bawang merah dengan Coumarin Box 
for Onion merupakan salah satu cara untuk menghambat 
pertunasan dan mencegah pembusukan pada bawang merah. 
Pemaparan kumarin ke dalam sel bawang merah 
mengakibatkan oksigen yang dibutuhkan pada metabolisme 
embrio terhambat oleh partikel kumarin, sehingga menyumbat 
pori-pori bawang merah. Partikel kumarin yang terdapat pada 
sel bawang merah akan mengakibatkan dorman, sehingga akan 
menghambat kerja enzim metabolisme pertumbuhan yaitu 
auksin dan giberelin dan tunas bawang merah tidak dapat 
tumbuh, serta daya simpannya lebih panjang. Mekanisme 
penghambatan tunas bawang merah dapat dilihat pada Gambar 
4.1.  
 

Disemprot

Dihambat sintesis hormon pertumbuhan

Dihambat pertumbuhan

Bawang merah

Kumarin

Bawang merah dengan daya 

simpan lama
 

Gambar 4.1 Mekanisme Penghambatan Pertunasan Bawang 
Merah 

Selain itu,  mikroba Pseudomonas marginalis penyebab 
pembusukan pada bawang merah dapat dihambat dengan 
mengisi DNA subrat bawang merah dengan kumarin, sehingga 
mikroba penyebab pembusukan tidak dapat menyatu dengan 
DNA substrat. Oleh karena itu, pembusukan pada bawang 
merah dapat dikurangi dengan penggunaan kumarin. Menurut 
Stefanachi et al. (2018), selain berfungsi sebagai koagulan dan 
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oksidasi monoamina, kumarin dan deriavatnya juga berfungsi 
sebagai inhibitor enzim dan bersifat antimikroba. Mekanisme 
pencegahan pembusukan pada bawang merah dapat dilihat 
pada Gambar 4.2 

Disemprot

Digabung dengan DNA subtrat

Bawang merah

Kumarin

Bawang merah dengan daya 

simpan lama
 

Gambar 4.2 Mekanisme Pencegahan Pembusukan Bawang 
Merah 

 
     Proses penyimpanan bawang merah adalah meliputi 
beberapa tahap sebelum diberi perlakuan kumarin. Diagram alir 
proses penyimpanan dapat dilihat pada Gambar 4.3. Operation 
Process Chart penyimpanan bawang merah dapat dilihat pada 
Lampiran 7. Uraian proses penyimpanan bawang merah 
dengan Coumarin Box for Onion adalah sebagai berikut: 
1. Penerimaan Bawang Merah 

Tahap ini merupakan tahap dimana bawang merah baru 
datang untuk selanjutnya di proses. Bawang merah yang 
digunakan merupakan bawang merah dari petani yang 
sudah dikering anginkan. 

2. Area sortasi Bawang Merah 
Proses area sortasi dilakukan untuk membersihkan tanah, 
daun, atau lapiran luar bawan merah. Selain itu, untuk 
memisahkan bawang merah yang sudah rusak atau busuk 
dari bawang merah yang bagus agar tidak terjadi 
kontaminasi. 

3. Tahap Penimbangan 
Proses penimbangan dilakukan untuk mengetahui jumlah 
bawang merah yang akan dimasukkan pada Coumarin Box 
for Onion. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan 
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kapasitas Coumarin Box for Onion, sehingga biaya operasi 
dapat dihemat. 

4. Tahap Pengawetan dengan Coumarin Box for Onion 

Tahap awal pengawetan yaitu dengan melarutkan kumarin 
dengan akuades. Larutan yang sudah tercampur kemudian 
dimasukkan ke dalam penampung Coumarin Box for Onion. 
Setelah itu, bawang merah di letakkan dalam rak dan bisa 
dilakukan perlakuan. Selama proses pengawetan, 
Coumarin Box for Onion diusahakan tertutup, hal ini 
dilakukan untuk mengurangi penguapan larutan kumarin.  

5. Penyimpanan Bawang Merah pada Rak  
Penyimpanan merupakan tahap terakhir setelah dilakukan 
pengawetan dengan Coumarin Box for Onion. Kumarin 
yang telah dipaparkan dengan kumarin telah terhindar dari 
pertunasan dan pembusukan, sehingga memiliki umur 
simpan yang panjang.  

 

Disortasi

Ditimbang 

Diawetkan 

Disimpan

Kumarin

Kotoran

Bawang merah

Bawang merah 

awetan
 

Gambar 4.3 Diagram Alir Proses Penyimpanan Bawang Merah 
 

4.2 Dimensi Departemen atau Fasilitas 
     Keberadaan departemen atau fasilitas dalam berjalannya 
suatu usaha merupakan hal yang sangat penting. Penentuan 
jumlah fasilitas ini disesuaikan dengan kebutuhan dan aliran 
proses produksi yang ada. Apabila suatu proses produksi 
memiliki tahapan produksi yang panjang tentunya akan 
memerlukan jumlah fasilitas yang lebih banyak. Begitu pula 
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sebaliknya, apabila suatu proses produksi memiliki tahapan 
produksi yang pendek, maka akan memerlukan jumlah fasilitas 
yang lebih sedikit. Dimensi suatu fasilitas diperoleh dengan 
pengamatan atau wawancara dengan pemiliki usaha. Hal ini 
dikarenakan, dimensi merupaka data primer. Selain itu, juga 
dengan studi literatur terkait studi kasus yang diambil. Menurut 
Norfiza dan Masruri (2011), dimensi merupakan salah satu data 
primer yang digunakan dalam perancangan tata letak fasilitas. 
Data primer dapat diperoleh melalui intervew dan observasi di 
lapangan secara langsung. Hal ini berarti peneliti akan 
mendatangi lokasi kemudian menghitung dimensi ruangan dan 
fasilitas untuk merancang tata letak fasilitas. 
     Unit penyimpanan bawang merah dengan menggunakan 
Coumarin Box for Onion terbagi dalam beberapa departemen 
atau fasilitas. Adapun fasilitas yang tersedia diantaranya 
Receiving, area sortasi, area penimbangan, Coumarin Box for 
Onion, warehouse, kantor, mushola dan pos satpam. Simbol 
dan Ukuran dimensi untuk masing-masing fasilitas dapat dilihat 
pada Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1 Dimensi Fasilitas Layout Awal 

No Nama Fasilitas Simbol Ukuran (m) 

1 Ruang produksi   

Receiving A1 3 x 5 

Area sortasi A2 6 x 3 

Area penimbangan A3 2 x 1,5 

Coumarin Box for Onion A4 5 x 5 
2 Warehouse B 15 x 20 
3 Penampungan Limbah C 2 x 2 
4 Kantor D 10 x 8 
5 Mushola E 4 x 4 
6 Pos Satpam F 2 x 2 

      
     Berdasarkan Tabel 4.1, setiap fasilitas memiliki ukuran 
dimensi yang beragam. Warehouse memiliki dimensi yang 
paling besar dibandingkan dengan fasilitas lain yaitu sebesar 15 
x 20 m, sedangkan Penampungan Limbah memiliki ukuran 
dimensi yang paling kecil yaitu sebesar 2 x 1,5 m. Perbedaan 
dimensi fasilitas dikarenakan fungsi dan kebutuhan luasan 
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masing-masing fasilitas berbeda. Warehouse memiliki dimensi 
yang besar karena fasilitas ini merupakan tempat menyimpan 
bawang merah sebelum didistribusikan, sedangkan Penampung 
Limbah memiliki dimensi yang kecil karena jumlah limbah pada 
fasilitas ini bisa segera ditangani, sehingga tidak memerlukan 
dimensi yang besar. 
 
4.3 Layout Awal 
     Layout unit penyimpanan bawang merah dengan Coumarin 
Box for Onion memiliki tipe tata letak proses dengan pola aliran 
bahan U-Shaped. Layout berbentuk proses dapat meningkatkan 

komunikasi dan kerjasama antar pekerja. Tata letak proses 
adalah pengaturan sumber daya yang dimiliki berdasarkan 
karakteristik proses dari sumber daya yang tersedia. Setiap 
departemen dalam tata letak proses umumnya disusun dalam 
kelompok fungsional, sehingga semua mesin yang digunakan 
diatur berdasarkan urutan prosesnya. Selain itu fasilitas yang 
memiliki peranan yang sama diletakkan dalam  satu dapartemen 
atau area. Kelebihan process layout yaitu lebih fleksibel, tingkat 

kerusakan mesin yang rendah, serta mesin yang tertentu dapat 
ditempatkan dengan mesin lain yang memiliki fungsi yang sama. 
Kelemahan process layout yaitu dapat mengakibatkan 
penumpukan persediaan apabila terjadi hambatan selama 
produksi, pengawasan operasional yang sulit, dan sudah tidak 
diterapkan pada perusahaan yang besar (Mahadevan, 2009). 
Pola aliran bahan berbentuk U dapat memperbaiki pola aliran 
bahan yang berbentuk garis lurus. Hal ini karena pola aliran 
berbentuk U lebih rapi, sehingga dapat memperbaiki material 
handling dan lebih fleksibel, karena pekerja dapat menangani 
pekerjaan pada beberapa stasiun kerja (Venkataraman and 
Pinto, 2018). Penentuan tata letak fasilitas tidak hanya berfokus 
pada bagian produksi saja. Bagian di luar produksi seperti pos 
satpam, kantor dan mushola juga perlu dipertimbangkan. Hal ini 
berkaitan dengan fasilitas pendukung tenaga kerja agar merasa 
lebih nyaman, sehingga dapat bekerja secara optimal. 
     Layout Awal Unit Penyimpanan Bawang Merah Dengan 
Coumarin Box for Onion dapat dilihat pada Lampiran 7. Tata 
letak dan fasilitas rancangan unit penyimpanan bawang merah 
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memiliki kebutuhan luas sebesar 15 m2 untuk receiving, area 
sortasi sebesar 18 m2, area penimbangan sebesar 3 m2, 
Coumarin Box for Onion sebesar 25 m2. Apabila ditotal dengan 

area kosong untuk berpindah dan peralatan lain, ruang produksi 
memiliki total luasan sebesar 100 m2. Kebutuhan luasan yang 
berkaitan dengan proses produksi lainnya yaitu warehouse 
sebesar 300 m2, tempat Penampungan limbah sebesar 4 m2.  
Adapun fasilitas yang tidak berkaitan dengan proses produksi 
yaitu kantor memiliki kebutuhan luasan sebesar 80 m2, mushola 
16 m2, dan pos satpam sebesar 4 m2. Total keseluruhan area 
pabrik memiliki luas sebesar 688 m2. Tata letak awal masih 
kurang optimal, karena beberapa fasilitas terjadi backtracking, 
selain itu jarak beberapa antar fasilitas masih terlalu jauh. 
Misalnya yaitu dari bagian area sortasi ke area penimbangan, 
jaraknya yaitu sebesar 7 meter. Aliran ini harusnya terletak 
berdekatan, karena untuk mengurangi jarak perpindahan yang 
terlalu jauh dan juga dapat mengurangi beban kerja pekerja 
ketika memindahkan bawang merah dari area sortasi ke area 
penimbangan. Selain itu, penentuan tata letaknya hanya melihat 
kebutuhan luas masing-masing ruangan atau departemen. 
 
4.4 Perhitungan Material handling Layout Awal 
4.4.1 Jarak Material handling Layout Awal 
     Material handling dapat didefinisikan sebagai bahan atau 
material yang bergerak. Material handling dijadikan analisis 
untuk perbaikan  dalam bidang desain kerja dan ergonomi. Hal 
ini dikarenakan, material handling merupakan perpindahan 

bahan dari satu subjek ke subjek lainnya terutama jarak 
perpindahannya. Oleh karena itu, material handling merupakan 
bagian dari proses desain fasilitas dan peralatan (Tephens and 
Meyers, 2013). Perhitungan jarak material handling dilakukan 
untuk dasar dalam perhitungan Ongkos Material handling 
(OMH). Perhitungan jarak material handling dilakukan dengan 
menghitung jarak antar departemen meggunakan jarak 
rectilinear yaitu jarak diukur dengan mencari titik tengah 
departemen (center point of departement). Titik tengah 
departemen atau fasilitas dapat dilihat pada Tabel 4.2 
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Tabel 4.2 Data Koordinat Layout Awal 

No Nama Fasilitas Simbol 
Ukuran 

(m) 
X Y 

1 Ruang produksi     

Receiving   A1 3 x 5 23,5 7 

Area sortasi A2 6 x 3 22 3 

Area penimbangan A3 2 x 1,5 22,5 10,75 

Coumarin Box for 
Onion 

A4 5 x 5 17,5 9 

2 Warehouse B 15 x 20 7,5 11,5 

3 Penampungan 
Limbah 

C 2 x 2 31 1 

4 Kantor D 10 x 8 24 15,5 

5 Mushola E 4 x 4 17 13,5 

6 Pos Satpam F 2 x 2 31 3 

 
     Hasil nilai tengah dari masing-masing departemen digunakan 
untuk menghitung jarak perpindahan antar departemen. Jarak 
antar departemen dhitung dengan rumus: 
 
 
 
Penentuan jumlah frekuensi didasarkan pada jumlah ulangan 
dalam sehari yaitu sebanyak 5 kali dan dalam setahun unit 
penyimpanan ini hanya memproduksi selama 100 hari, sehingga 
dapat dikatakan jumlah frekuensi perpindahan selama satu 
tahun yaitu sebanyak 500 kali.  Momen perpindahan merupakan 
hasil dari perkalian antara jarak antar departemen dengan 
frekuensi perpindahan. Menurut  Sofyan dan Syarifuddin (2015), 
momen perpindahan material yang tinggi dapat dipengaruhi oleh 
susunan departemen yang kurang tepat, sehingga aktivitas 
kerja di perusahaan kurang efektif. Oleh karena itu, dalam 
sebuah industri momen perindahan merupakan salah satu 
indikator kelancaran proses produksi selain Ongkos Material 
handling. Hal ini dikarenakan, apabila nilai momen perpindahan 

semakin besar maka proses produksi terganggu, dan 
perusahaan akan merugi dalam hal produktivtas ataupun biaya 

d (ij) = lxi – xjl + lyi – yjl 
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yang dikeluarkan, sehingga perlu penekanan pada nilai momen 
perpindahan. Nilai jarak perpindahan, frekuensi perpindahan, 
dan total momen perpindahan layout awal dapat dilihat pada 
Tabel 4.3. 
 
Tabel 4.3 Jarak Perpindahan, Frekuensi Perpindahan dan Total 

Momen Perpindahan Layout Awal 

No 
Urutan 
Proses 

d (ij) 
(m) 

Frekuensi 
Perpindahan 

Momen 
Perpindahan (m) 

Per 
Hari 

Per 
Tahun 

Per 
Hari 

Per 
Tahun 

1 A1-A2 5,5 5 500 27,5 2.750 

2 A2-A3 8,25 5 500 41,25 4.125 

3 A3-A4 6,75 5 500 33,75 3.375 

4 A4-B 20,5 5 500 102,25 10.250 

Total 205 20.500 

 
Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh nilai total momen perpindahan 
per hari sebanyak 205 m, sedangkan untuk momen 
perpindahan per tahun sebanyak 20.500 m. Nilai tersebut masih 
tergolong tinggi, sehingga perlu analisis lebih lanjut untuk 
mengurangi nilai momen perpindahan pada unit penyimpanan 
bawang merah dengan Coumarin Box for Onion.  

 
4.4.2 Ongkos Material handling (OMH) Layout Awal 
     Ongkos Material handling (OMH) ditentukan dengan nilai 
material handling per meter, jarak perpindahan antar fasilitas, 

dan frekuensi perpindahan antar fasilitas. Nilai OMH per meter 
diperoleh dari penjumlahan biaya yang dikeluarkan untuk 
tenaga kerja, perawatan mesin dan biaya utilitas seperti listrik 
dan air, kemudian dibagi dengan total momen perpindahan. 
Biaya yang dikeluarkan untuk 3 tenaga kerja yang terdiri dari 2 
operator produksi dan 1 serabutan sebesar Rp 30.000.000 per 
tahun dengan rincian Rp 2.500.000 per bulan untuk masing-
masing tenaga kerja dan waktu produksi selama 4 bulan.  Biaya 
untuk perawatan mesin sebesar Rp 5.690.317 per tahun, 
diperoleh 5% dari harga perlatan yang terpasang yaitu sebesar 
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Rp 113.806.356 . Biaya untuk utilitas sebesar Rp 12.259.157 
per tahun. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh OMH per 
meter sebesar Rp 2.338,999 per meter. 

 

OMH per meter =
                                                           

                       
 

 = 
                                           

      
 

  = 
              

      
 

  = Rp 2.338,999 per meter 
 
     Nilai OMH per meter yang telah diketahui, kemudian 
digunakan untuk menghitung nilai OMH per tahun. Nilai OMH 
pertahun diperoleh dengan mengkalikan total jarak perpindahan 
selama setahun dengan niali OMH per meter. Menurut Pailin 
(2013), nilai OMH berbanding lurus dengan nilai momen 
perpindahan. Hal ini berarti apabila nilai momen perpindahan 
besar, maka nilai OMH juga besar, sehingga diperlukan 
perbaikan untuk memperkecil nilai momen perpindahan dan nilai 
OMH agar proses produksi berjalan efisien. Nilai OMH dapat 
diperkecil dengan memperkecil jarak perpindahan antar fasilitas 
atau menyusun departemen agar lebih dekat satu sama lain.  
 
OMH per tahun layout awal = Jarak perpindahan x OMH per 

    meter 
    = 20.500 x Rp 2.338,999 
    = Rp 47.949.479,5 
 
     Material handling merupakan kegiatan yang tidak mengubah 
bentuk atau nilai dari barang yang dipindahkan, jadi apabila 
semakin besar OMH maka biaya yang dikeluarkan perusahaan 
juga semakin besar biaya produksi perusahaan. Hal ini 
dikarenakan material handling merupakan bagian dari proses 
produksi, jadi apabila biaya produksi ingin ditekan, maka salah 
satu cara yang dapat dilakukan yaitu mengurangi Ongkos 
Material handling (OMH). Berdasarkan perhitungan di atas, 
diperoleh nilai OMH per tahun pada layout awal yaitu sebesar 
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Rp 47.949.479,5. Hal ini berarti biaya yang dikeluarkan 
perusahaan unit penyimpanan bawang merah dengan Coumarin 
Box for Onion untuk pemindahan dari satu fasilitas ke fasilitas 

lain tanpa menambah nilai tambah bawang merah yaitu sebesar 
Rp 47.949.479,5. 
 
4.5 Pembuatan Layout Usulan 
4.5.1 Activity Relationship Chart (ARC) 
     Proses pembuatan Activity Relation Chart (ARC) didasarkan 
pada tahapan proses produksi dan keterkaitan hubungan antar 
fasilitas. Hubungan antar fasilitas tersebut dilihat dari beberapa 
faktor, seperti hubungan keterkaitan karena aliran bahan, 
peralatan yang digunakan, terletak dalam satu area, organisasi,  
peralatan yang digunakan, tenaga kerja yang sama, informasi 
yang digunakan sama, dan keterkaitan lingkungan.  Menurut 
Grabot et al. (2014), Activity Relationship Chart (ARC) 
dikembangkan berdasarkan aktivitas yang ada. Kebutuhan 
ruangan diukur untuk setiap fasilitas, dan ARC dapat dijadikan 
sebagai dasar penentuan keterkaitan hubungan antar ruang.  
     Berdasarkan ARC yang dapat dilihat pada Lampiran 8, 
dapat diketahui hubungan antar fasilitas yang terdapat pada unit 
penyimpanan bawang merah dengan Coumarin Box for Onion. 
Fasilitas area sortasi dengan timbangan, timbangan dengan 
Coumarin Box for Onion, Coumarin Box for Onion dengan 
warehouse memiliki hubungan  mutlak berdekatan karena 
alasan urutan aliran kerja. Fasilitas-fasilitas tersebut 
dikelompokkan berdasarkan derajat kedekatan yaitu mutlak 
perlu berdekatan. 
     Fasilitas receiving dengan area sortasi memiliki hubungan 
sangat penting berdekatan karena alasan urutan aliran kerja. 
Fasilitas receiving dengan timbangan memiliki hubungan sangat 
penting berdekatan karena alasan menggunakan space area 
yang sama. Fasilitas area sortasi dengan penampung limbah 
memiliki hubungan sangat penting berdekatan karena 
menggunakan catatan yaitu limbah hasil area sortasi. Fasilitas-
fasilitas tersebut dikelompokkan berdasarkan derajat kedekatan 
yaitu sangat penting berdekatan. 
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     Fasilitas receiving dengan Coumarin Box for Onion, area 
sortasi dengan Coumarin Box for Onion, area sortasi dengan 
warehouse, timbangan dengan warehouse memiliki hubungan 
penting berdekatan karena alasaan menggunakan space area 
yang sama. Fasilitas receiving dengan kantor, area sortasi 
dengan kantor, timbangan dengan kantor, Coumarin Box for 
Onion dengan kantor, warehouse dengan kantor, kantor dengan 

mushola memiliki hubungan penting karena alasan derajat 
kontak personil sering dilakukan. Fasilitas-fasilitas tersebut 
dikelompokkan berdasarkan derajat kedekatan yaitu penting 
berdekatan. 
     Fasilitas warehouse dengan pos satpam, kantor dengan pos 
satpam, mushola dengan pos satpam memiliki hubungan 
kedekatan biasa karena alasan derajat kotak personil sering 
dilakukan. Fasilitas receiving dengan pos satpam memiliki 

hubungan kedekatan biasa karena alasan derajat kontak kerja 
sering. Fasilitas-fasilitas tersebut dikelompokkan berdasarkan 
derajat kedekatan yaitu kedekatan biasa. 
     Fasilitas receiving dengan penampung limbah memiliki 

hubungan tidak perlu berdekatan karena kemungkinan adanya 
bau tidak enak. Fasilitas receiving dengan mushola, area sortasi 
dengan mushola, timbangan dengan mushola, timbangan 
dengan mushola, Coumarin Box for Onion dengan mushola, 
warehouse dengan mushola, receiving dengan pos satpam, 
area sortasi dengan pos satpam, timbangan dengan pos satpam 
memiliki hubungan tidak perlu berdekatan karena alasan derajat 
kontak dengan personil. Fasilitas-fasilitas tersebut 
dikelompokkan berdasarkan derajat kedekatan yaitu tidak perlu 
berdekatan. 
     Fasilitas receiving dengan warehouse memiliki hubungan 
tidak diharapkan berdekatan karena alasan urutan aliran kerja. 
Fasilitas timbangan dengan penampung limbah, Coumarin Box 
for Onion dengan penampung limbah, warehouse dengan 
penampung limbah, penampung limbah dengan kantor, 
penampung limbah dengan mushola, penampung limbah 
dengan pos satpam memiliki hubungan tidak diharapkan 
berdekatan karena alasan kemungkinan adanya bau tidak enak. 
Fasilitas Coumarin Box for Onion dengan pos satpam memiliki 
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hubungan tidak diharapkan berdekatan karena alasan derajat 
kontak kerja. Fasilitas-fasilitas tersebut dikelompokkan 
berdasarkan derajat kedekatan yaitu tidak diharapkan 
berdekatan.Derajat kedekatan yang digunakan pada penelitian 
ini dapat dilihat pada Tabel 4.4 dan keterangan alasan dapat 
dilihat pada Tabel 4.5. 
 
Tabel 4.4 Derajad Kebebasan 

Derajad Kebebasan Warna 

A – Mutlak perlu Merah 

E – Sangat penting Jingga 

I – Penting Hijau 

O – Kedekatan biasa Biru 

U – Tidak perlu Tidak berwarna 

X – Tidak diharapkan Cokelat 

Sumber: (Chandra, 2011) 
 
Tabel 4.5 Keterangan Alasan 

No Keterangan Alasan 

1 Penggunaan catatan yang sama 
2 Menggunakan tenaga kerja yang sama 
3 Menggunakan space area yang sama (berdekatan) 
4 Derajat kontak personil yang dilakukan 
5 Derajat kontak kertas sering dilakukan 
6 Urutan aliran kerja 
7 Melaksanakan kegiatan kerja yang sama 
8 Menggunakan peralatan kerja yang sama 
9 Kemungkinan adanya bau, ramai, dll 

Sumber: (Chandra, 2011) 
 
4.5.2 Perhitungan Total Closeness Rating (TCR) 
     Total Closeness Rating (TCR) merupakan tingkat keterkaitan 

atau kedekatan antar fasilitas. Perhitungan TCR mengacu pada 
kedekatan hubungan pada Activity Relationship Chart (ARC). 
ARC dan perhitungan TCR digunakan untuk  melakukan 
perbaikan tata letak fasilitas untuk menghasilkan layout terbaik 
yang dapat digunakan sebagai solusi dari permasalahan yang 
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ada. Peringkat TCR adalah jumlah peringkat tertimbang antara 
departemen satu dengan departemen lainnya dalam tata letak. 
Nilai hubungan kedekatan total untuk setiap departemen yaitu 
dengan menggabungkan nilai-nilai skor hubungan keterkaitan 
dengan depatemen dari tata letak yang ada ditentukan (Khan 
and Tidke, 2013). Perhitungan TCR didasarkan pada 
keterkaitan hubungan antar fasilitas yang ada pada ARC. Nilai 
TCR untuk masing-masing fasilitas dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
      
Tabel 4.6 Total Closeness Rating (TCR) 

 
      
     Nilai TCR digunakan untuk menentukan pengalokasian 
fasilitas yang dianggap sebagai titik sentral. Cara 
pengalokasiannya yaitu dengan mengurutkan nilai TCR tertinggi 
sampai terendah. Nilai TCR tertinggi merupakan fasilitas yang 
dialokasikan. Departemen yang pertama kali di alokasikan 
adalah departemen yang memiliki nilai TCR tertinggi. Apabila 
terdapat dua departemen yang memiliki nilai sama maka dipilih 
salah satu departemen yang memiliki tingkat kedekatan A lebih 
banyak. Selanjutnya, departemen yang dialokasikan kedua 
adalah departemen yang memiliki tingkat hubungan A dengan 
departemen yang dialokasikan pertama, apabila tidak ada yang 
memiliki tingkat hubungan A maka memilih departemen yang 
memiliki tingkat hubungan E, I, O, U atau X. Departemen yang 
dialokasikan selanjutnya juga juga seperti tahap tersebut, yaitu 
melihat tingkat hubungan A, E, I, O, U dan X dengan 
departemen terpilih pertama, terpilih kedua, dan yang terakhir 
ditempatkan jika terdapat hubungan X dengan departemen 
terpilih pertama. Jika terdapat beberapa pilihan yang 
mempunyai hubungan yang sama, maka melihat dari nilai TCR 

Fasilitas
Fasilitas A E I O U X

TCR Order
Receiving Sortasi Penimbangan COBOI Warehouse Penampungan Limbah Kantor Mushola Pos Satpam 10 5 2 1 0 -10

Receiving E E I X U I U O 0 2 2 1 2 1 5 4

Sortasi E A I I E I U U 1 2 3 0 2 0 26 1

Penimbangan E A A I X I U U 2 1 2 0 2 1 19 2

COBOI I I A A X I U U 2 0 3 0 2 1 16 3

Warehouse X I I A X I U O 1 0 3 1 1 2 -3 6

Penampungan 

Limbah
U E X X X X X X 0 1 0 0 1 6 -55 9

Kantor I I I I I X I O 0 0 6 1 0 1 3 5

Mushola U U U U U X I O 0 0 1 1 5 1 -7 8

Pos Satpam O U U O O X O O 0 0 0 4 3 1 -6 7
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yang paling besar, jika masih sama melihat ukuran luas 
departemen terbesar (Setiyawan el al., 2017).  
     Berdasarkan Tabel 4.6 fasilitas area sortasi memiliki nilai 

TCR tertinggi sebesar 26, sehingga fasilitas tersebut yang akan 
dialokasikan utama atau sebagai departemen yang terpilih 
pertama. Departemen terpilih kedua dan selanjutnya akan 
melihat dari tingkat hubungan antar departemen. Terpilihnya 
fasilitas area sortasi sebagai departemen yang dialokasikan 
pertama karena fasilitas ini memiliki hubungan mutlak 
berdekatan dengan area penimbangan agar proses tenaga kerja 
yang akan melakukan penimbangan tidak memiliki beban kerja 
yang berat. Selain itu fasilitas area sortasi sangat penting 
berdekatan dengan penampungan limbah agar kotoran dari 
area sortasi dapat mudah dibuang ke area sortasi dan tidak 
membuat kotor ruang produksi. 
 
4.6 Analisis Menggunakan Software BLOCPLAN 90 
4.6.1 Jarak Material handling Layout Usulan 
     Analisa menggunakan software BLOCPLAN 90 dilakukan 
untuk menemukan layout usulan terbaik, berdasarkan 
pertimbangan yang ada. Input yang dimasukkan Software 
BLOCPLAN 90 yaitu jumlah departemen yang akan dirancang, 
nama masing-masing departemen beserta alasannya, dan 
keterkaitan hubungan antar departemen. Input yang 
dimasukkan pada Software BLOCPLAN 90 dapat dilihat pada 
Lampiran 9. Hasil analisa menggunakan software BLOCPLAN 
90 menunjukkan bahwa perhitungan TCR secara manual dan 
hasil software menunjukkan angka yang sama, bahwa area 
dengan simbol A2 merupakan area yang dialokasikan dalam 
membuat layout usulan terbaik. Hasil lain dari software ini yaitu 
bahwa dari 20 iterasi yang ada, layout 1 merupakan layout yang 
terpilih dengan nilai ADJ. SCORE sebesar 0,90; nilai REL_DIST 
SCORE atau R-Score sebesar 0,74; dan PROD MOVEMENT 
sebesar 0-1. Hasil analisis software BLOCPLAN 90 yang 
menghasilkan 20 iterasi dapat dilihat pada Tabel 4.7. Alasan 
layout 1 yang terpilih karena memiliki nilai REL_DIST SCORE 
atau R-Score tertinggi jika dibandingkan layout lainya. Hasil 
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Analisa Software BLOCPLAN 90 secara lengkap dapat dilihat 
pada Lampiran 10.  
     Material handling dapat didefinisikan sebagai bahan atau 
material yang bergerak. Material handling dijadikan analisis 
untuk perbaikan  dalam bidang desain kerja dan ergonomi. Hal 
ini dikarenakan, material handling merupakan perpindahan 
bahan dari satu subjek ke subjek lainnya terutama jarak 
perpindahannya. Oleh karena itu, material handling merupakan 
bagian dari proses desain fasilitas dan peralatan (Tephens and 
Meyers, 2013). Perhitungan jarak material handling dilakukan 
untuk dasar dalam perhitungan Ongkos Material handling 
(OMH). Perhitungan jarak material handling dilakukan dengan 
menghitung jarak antar departemen meggunakan jarak 
rectilinear yaitu jarak diukur dengan mencari titik tengah 
departemen (center point of departement). Titik tengah 
departemen atau fasilitas layout usulan dapat dilihat pada Tabel 
4.8.  
 
Tabel 4.7 Hasil Analisis 20  Iterasi Layout dengan Software 
BLOCPLAN 90 

LAYOUT 
ADJ. 

SCORE 
REL-DIST SCORES 

PROD 
MOVEMENT 

1 0,90 -1 0,74 -1 -551 -4 0-1 
2 0,84 -4 0,63 -7 -398 -8 0-1 
3 0,84 -4 0,63 -7 -398 -8 0-1 
4 0,65 -15 0,73 -10 -436 -7 0-1 
5 0,59 -16 0,50 -20 -2 -20 0-1 
6 0,84 -4 0,63 -7 -398 -8 0-1 
7 0,46 -20 0,52 -17 -80 -19 0-1 
8 0,70 12 0,58 12 -321 -14 0-1 
9 0,51 19 0,58 -14 -347 -11 0-1 

10 0,57 -18 0,58 -15 -264 -15 0-1 
11 0,80 -7 0,64 -5 -509 -5 0-1 
12 0,86 -2 0,68 -3 -632 -3 0-1 
13 0,74 -9 0,52 -18 -101 -17 0-1 
14 0,80 -7 0,64 -5 -509 -5 0-1 
15 0,70 -12 0,58 -12 -321 -13 0-1 
16 0,74 -9 0,60 -11 -342 -12 0-1 
17 0,86 -2 0,70 -2 -713 -1 0-1 
18 0,59 -16 0,55 -16 -193 -16 0-1 
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19 0,74 -9 0,68 -4 -697 -2 0-1 
20 0,70 -12 0,51 -19 -91 -18 0-1 

Tabel 4.8 Data Koordinat Layout Usulan 
No Nama Fasilitas Simbol Ukuran 

(m) 
X Y 

1 Ruang produksi     

Receiving A1 11,7 x 1,3 21,50 0,64 

Area sortasi A2 4,4 x 4,1 28,32 3,34 

Area penimbangan A3 0,7 x 4,1 25,78 3,34 

Coumarin Box for 
Onion 

A4 6,1 x 4,1 22,39 3,34 

2 Warehouse B 30,5 x 9,8 15,25 10,33 

3 Penampungan 
Limbah 

C 3,1 x 1,3 28,93 0,64 

4 Kantor D 19,4 x 4,1 9,68 3,34 

5 Mushola E 12,5 x 1,3 6,26 0,64 

6 Pos Satpam F 3,1 x 1,3 14,08 0,64 

 
     Hasil nilai tengah dari masing-masing departemen digunakan 
untuk menghitung jarak perpindandahan antar departemen. 
Jarak antar departemen dihitung dengan rumus: 
 
 
 
Penentuan jumlah frekuensi didasarkan pada jumlah ulangan 
dalam sehari yaitu sebanyak 5 kali dan dalam setahun unit 
penyimpanan ini hanya memproduksi selama 100 hari, sehingga 
dapat dikatakan jumlah frekuensi perpindahan selama satu 
tahun yaitu sebanyak 500 kali.  Momen perpindahan merupakan 
hasil dari perkalian antara jarak antar departemen dengan 
frekuensi perpindahan. Menurut  Sofyan dan Syarifuddin (2015), 
momen perpindahan material yang tinggi dapat dipengaruhi oleh 
susunan departemen yang kurang tepat, sehingga aktivitas 
kerja di perusahaan krang efektif. Oleh karena itu, dalam 
sebuah industri momen perpindahan merupakan salah satu 
indikator kelancaran proses produksi selain Ongkos Material 
handling. Hal ini dikarenakan, apabila nilai momen perpindahan 

d (ij) = lxi – xjl + lyi – yjl 



45 
 

semakin besar maka proses produksi terganggu, dan 
perusahaan akan merugi dalam hal produktivitas ataupun biaya 
yang dikeluarkan, sehingga perlu penekanan pada nilai momen 
perpindahan. Nilai jarak perpindahan, frekuensi perpindahan, 
dan total momen perpindahan layout usulan dapat dilihat pada 
Tabel 4.9. 
 
Tabel 4.9 Jarak Perpindahan, Frekuensi Perpindahan dan Total 

Momen Perpindahan Layout Usulan 

No 
Urutan 
Proses 

d (ij) 
(m) 

Frekuensi 
Perpindahan 

Momen 
Perpindahan (m) 

Per 
Hari 

Per 
Tahun 

Per 
Hari 

Per 
Tahun 

1 A1-A2 9,52 5 500 47,60 4.760 

2 A2-A3 2,54 5 500 12,70 1.270 

3 A3-A4 3,39 5 500 16,95 1.695 

4 A4-B 14,1
3 

5 500 70,65 7.065 

Total 147,90 14.790 

 
     Berdasarkan Tabel 4.9 diperoleh nilai total momen 
perpindahan per hari sebanyak 147,90 m, sedangkan untuk 
momen perpindahan per tahun sebanyak 14.790 m. Hal ini 
dapat dikatakan bahwa momen perpindahan untuk layout 
usulan unit penyimpanan bawang merah dengan Coumarin Box 
for Onion memiliki nilai lebih kecil dibandingkan layout awal. 
Berikut merupakan koreksi dari perhitungan jarak antar 
departemen berdasarkan layout awal dan layout usulan: 
 

Koreksi = 
    –    

   
 x 100% 

  = 
       –       

      
 x 100% 

  = 27,854% 
 
Keterangan:  

TM0 = Total momen perpindahan layout awal 
  TM1 = Total momen perpindahan layout usulan 
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Berdasarkan perhitungan, koreksi untuk jarak perpindahan yaitu 
sebesar 27,854%. Hal ini berarti layout baru mereduksi jarak 

antar departemen sebesar 27,854%. Hal ini menunjukkan 
bahwa, jarak antar departemen pada layout susulan sudah 
direduksi, sehingga diharapkan akan memperlancar jalannya 
produksi. 
 
4.6.2 Ongkos Material handling Layout Usulan 
     Nilai OMH berbanding lurus dengan nilai momen 
perpindahan. Hal ini berarti apabila nilai momen perpindahan 
besar, maka nilai OMH juga besar, sehingga diperlukan 
perbaikan untuk memperkecil nilai momen perpindahan dan nilai 
OMH agar proses produksi berjalan efisien. Nilai OMH dapat 
diperkecil dengan memperkecil jarak perpindahan antar fasilitas 
atau menyusun departemen agar lebih dekat satu sama lain. 
Jarak perpindahan yang semakin kecil, maka momen 
perpindahan menjadi lebih kecil dan nilai OMH akan semakin 
kecil (Pailin, 2013). Nilai OMH per meter diperoleh dari 
penjumlahan biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja, 
perawatan mesin dan biaya utilitas seperti listrik dan air, 
kemudian dibagi dengan total momen perpindahan. 
Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh OMH per meter 
sebesar Rp 3.095,792 per meter. Nilai OMH per meter yang 
telah diketahui, kemudian digunakan untuk menghitung nilai 
OMH per tahun. Nilai OMH pertahun diperoleh dengan 
mengkalikan total jarak perpindahan selama setahun dengan 
niali OMH per meter. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai 
OMH per tahun layout usulan sebesar Rp 34.593.795,210. 
 
OMH per tahun layout usulan = jarak perpindahan x OMH per  

meter 
    = 14.790 x Rp 2.338,999 
    = Rp 34.593.795,210 
 
Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai OMH per tahun layout 
usulan sebesar Rp 34.593.795,210. Hal ini berarti biaya yang 
dikeluarkan unit penyimpanan bawang merah dengan Coumarin 
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Box for Onion untuk pemindahan bahan tanpa menambah 
kualitas bawang merah sebesar Rp 34.593.795,210. Nilai 
tersebut lebih keceil dibandingkan dengan OMH layout awal, 
jadi apabila unit penyimpanan menerapkan layout usulan maka 
OMH dapat ditekan 
 
4.7 Perbandingan OMH Tata Letak Awal dan Tata Letak 

Usulan 
     Salah satu kriteria tata letak yang baik yaitu tata letak yang 
memiliki nilai Ongkos Material handling (OMH) yang kecil. Hal 
ini dikarenakan, semakin kecil nilai OMH maka jarak 
perpindahan akan semakin kecil, sehingga biaya operasional 
bisa ditekan dan dapat meningkatkan produktivitas. 
Berdasarkan perhitungan OMH pada layout awal dan layout 
usulan, diperoleh peningkatan efisiensi proses produksi pada 
layout usulan sebesar 27,854%. Adapun rumus untuk mencari 
efisiensi OMH yaitu sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
  OMH0 : Ongkos Material handling Layout Awal
  
  OMH1 : Ongkos Material handling Layout Usulan
  
 

Efisienesi OMH Layout usulan = 
         

    
 x 100 % 

     

  = 
                                  

               
 x  

     100% 
      = 27,854% 
 
     Efisiensi layout usulan sebesar 27,854% sudah mampu 
menekan OMH dari layout awal yang ada. Namun angka ini 
masih terlalu kecil apabila dibandingkan pengaturan tata letak 

Efisienesi OMH = 
𝑂𝑀𝐻  𝑂𝑀𝐻 

𝑂𝑀𝐻 
 x 100 % 
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lain yang juga menggunakan metode BLOCPLAN. Penelitian 
Setiyawan dkk (2016) menyatakan bahwa efisiensi layout 
usulan menggunakan metode BLOCPLAN sebesar 52,70%, dan 

sedangkan pada penelitian Pratama dkk (2015) menyatakan 
bahwa efisiensi layout usulan menggunakan metode 
BLOCPLAN sebesar 55%. Hal ini berarti OMH layout usulan 
pada unit penyimpanan bawang merah dengan Coumarin Box 
for Onion masih kurang optimal, karena pengurangan Ongkos 
Material Handling belum sepenuhnya mengurangi biaya material 
handling unit penyimpanan atau dengan kata lain biaya 
pemindahan bawang merah masih terlalu tinggi. Oleh karena itu 
masih memungkinkan pengurangan OMH, agar perusahaan 
tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk material handling 
yang tidak memberi nilai tambah pada bawang merah. 
 
4.8 Layout Usulan 
     Layout usulan perbaikan unit penyimpanan bawang merah 
dengan Coumarin Box for Onion memiliki tipe tata letak proses 
dengan pola aliran bahan odd angel. Layout usulan berdasarkan 
analisa menggunakan software BLOCPLAN 90 dapat dilihat 
pada Lampiran 11. Tipe tata letak layout usulan tetap 
berbentuk proses, dimana tipe ini mampu meningkatkan 
komunikasi dan kerjasama antar pekerja. Tata letak proses 
adalah pengaturan sumber daya yang dimiliki berdasarkan 
karakteristik proses dari sumber daya yang tersedia. Setiap 
departemen dalam tata letak proses umumnya disusun dalam 
kelompok fungsional, sehingga semua mesin yang digunakan 
diatur berdasarkan urutan prosesnya. Selain itu fasilitas yang 
memiliki peranan yang sama diletakkan dalam  satu dapartemen 
atau area. Kelebihan process layout yaitu lebih fleksibel, tingkat 
kerusakan mesin yang rendah, serta mesin yang tertentu dapat 
ditempatkan dengan mesin lain yang memiliki fungsi yang sama. 
Kelemahan process layout yaitu dapat mengakibatkan 
penumpukan persediaan apabila terjadi hambatan selama 
produksi, pengawasan operasional yang sulit, dan sudah tidak 
diterapkan pada perusahaan yang besar (Mahadevan, 2009). 
Pola aliran bahan odd angle merupakan pola yang tidak 
beraturan. Pola aliran ini dapat memberikan lintasan yang 
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pendek, sehingga umumnya digunakan saat area produksi yang 
digunakan kecil atau saat proses handling dilakukan secara 
mekanis (Habibi dkk, 2015). Selain keterbatasan area, 
penggunaan pola aliran bahan odd angel pada unit 
penyimpanan bawang merah dengan Coumarin Box for Onion 
yaitu peralatan yang digunakan mayoritas tidak dapat 
dipindahkan terutama alat Coumarin Box for Onion. 
     Perubahan yang kelihatan dari layout terbaru yaitu letak pos 
satpam dan penampungan limbah yang sangat berjauhan. Hal 
ini dilakukan untuk mencegah ketika ada tamu masuk ke area 
pabrik tidak terganggu dengan limbah yang ada. Selain itu, letak 
tempat area sortasi dan penampungan limbah lebih diperdekat, 
hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pembuangan 
kotoran hasil proses area sortasi. Letak mushola yang 
sebelumnya hanya berdekatan dengan bagian Kantor, pada 
layout usulan terletak di tengah-tengah bagian kantor dan 
bagian produksi, sehingga akan mempermudah tenaga kerja 
untuk melakukan ibadah. Dimensi fasilitas pada layout usulan 
juga memiliki perubahan. Dimensi receiving menjadi 11,7 x 1,3 

m. Dimensi area sortasi menjadi 4,4 x 4,1 m. Dimensi area 
penimbangan menjadi 0,7 x 4,1 m. Dimensi Coumarin Box for 
Onion menjadi 6,1 x 4,1 m. Dimensi warehouse menjadi 30,5 x 
9,8 m. Dimensi penampungan limbah menjadi 3,1 x 1,3 m. 
Dimensi kantor menjadi 19,4 x 4,1 m. Dimensi mushola menjadi 
12,5 x 1,3 m. Dimensi pos satpam menjadi 3,1 x 1,3 m. 
Perubahan dimensi ini merupakan hasil analisa dari software 
BLOCPLAN 90. Selain itu, nilai OMH layout usulan memiliki 
efisiensi sebesar 27,854% dibandingkan dengan layout awal. 
Hal ini berarti, tata letak pada layout usulan mampu 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi, 
sehingga apabila layout usulan ini diterapkan perusahaan akan 

mengurangi biaya penanganan bahan dan tenaga kerja akan 
lebih meningkat produktivitasnya. 
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BAB V PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
     Coumarin Box for Onion merupakan unit penyimpanan 
bawang merah yang menggunakan senyawa kumarin sebagai 
pengawet dalam perlakuan pascapanen pada bawang merah. 
Unit penyimpanan bawang merah dengan Coumarin Box for 
Onion memiliki kebutuhan luas sebesar 15 m2 untuk receiving, 
area sortasi sebesar 18 m2, area penimbangan sebesar 3 m2, 
Coumarin Box for Onion sebesar 25 m2. Apabila ditotal dengan 
area kosong untuk berpindah dan peralatan lain, ruang produksi 
memiliki total luasan sebesar 100 m2, warehouse sebesar 300 
m2, tempat penampungan limbah sebesar 4 m2, kantor sebesar 
80 m2, mushola 16 m2, dan pos satpam sebesar 4 m2. Nilai 
OMH per meter sebesar Rp 2.338,999 , sehingga nilai Ongkos 
Material handling (OMH) pada layout awal sebesar Rp 
47.949.479,5 dengan tipe tata letak process layout dan pola 
aliran bahan U-Shaped. Analisa untuk perbaikan tata letak 
menggunakan software BLOCPLAN 90 dengan 

mempertimbangkan kedekatan antar fasilitas dan luasan 
fasilitas. Layout usulan yang terbentuk berdasarkan perhitungan 
yaitu memiliki tipe tata letak process layout dan tipe aliran bahan 
odd angle. Nilai OMH layout usulan sebesar Rp 34.593.795,210, 
sehingga efisiensi yang dihasilkan dari layout usulan ini yaitu 
sebesar 27,854%. Hal ini berarti, tata letak pada layout usulan 
sudah mampu menekan OMH dan meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi proses produksi, namun masih kurang optimal. 
 
5.2 Saran 
     Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian di unit 
penyimpanan bawang merah dengan Coumarin Box for Onion 

yaitu apabila ditambah fasilitas pendukung lain, maka 
memerlukan pengaturan kembali. Selain itu layout usulan yang 
diberikan merupakan layout yang digunakan untuk 
meminimalkan jarak perpindahan dan Ongkos Material handling 

(OMH). Oleh karena itu, disarankan penelitian selanjutnya untuk 
mempertimbangkan biaya investasi pada layout yang diusulkan. 
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