
 

 

 

 

 
 

 
1.1 Latar Belakang 

4BAB I 

PENDAHULUAN 

Indonesia  memiliki   kekayaan   sumberdaya   alam dalam sektor 

agroindustri. Menurut pendapat Bagus (2011), agroindustri menjadi penggerak utama 

perkembangan bisnis usaha sebagai peningkatan pembangunan negara yang menyebabkan tingginya 

persaingan pada masing-masing perusahaan. Ketatnya persaingan di Indonesia, maka setiap 

unit perusahaan dituntut untuk menjaga produktivitasnya. Berdasarkan pendapat Ningtyas (2018), 

salah satu strategi untuk menjaga produktivitas yaitu dengan melakukan perancangan tata letak 

pabrik. Salah satu unit usaha yang bergerak dibidang agroindustri dan memiliki permasalahan 

tata letak produksi adalah unit usaha kecil menengah Frizza yang memproduksi baglog jamur 

tiram. Permasalahan pertama yang terjadi pada produksi UKM frizza adalah adanya production 

line bottlenecksdengan dibuktikan kinerja pekerja yang tidak cekatan karena penempatan 

material dan penempatan tata letak fasilitas yang tidak sesuai. Berdasarkan kementrian Pertanian 

(2010), hal ini akan berpengaruh terhadap hasil panen kurang optimal karena media cepat 

busuk  sehingga berpengaruh  terhadap  produktivitas. Permasalahan 

ketiga adalah adanya long material flow lines dan backtracking pada proses pemindahan serbuk kayu ke 

departemen pencampuran. Berdasarkan Kementrian Pertanian (2010), hal ini berpengaruh terhadap material 

handling dan mempengaruhi kualitas serbuk kayu sengon seperti tercampurnya kerikil minyak dan hewan 

lainnya. Permasalahan selanjutnya adalah adanya spoilage of product during handling yang dibuktikan 

dengan adanya kerusakan produk pada saat proses pencetakan yang disebabkan tekanan pencetakan pekerja 

yang tidak terkontrol karena tidak terdapat pengawasan terhadap tenaga kerja. Berdasarkan Kementrian 

Pertanian (2010), kerusakan material akan berpengaruh terhadap kualitas produk. Permasalahan selanjutnya 

adalah adanya poor space utilization, hal ini akan berpengaruh terhadap penempatan material yang 

terbatas dan masuknya sinar matahari yang tidak  terkontrol. Padahal 

sesungguhnya, berdasarkan pendapat Kementrian Pertanian (2010), kondisi ruang inkubasi harus minimum 

cahaya matahari yakni mencapai 28-30C. Selain itu, permasalahan yang ada pada UKM Frizza 

adalah rehendling material, larges inventoris, poor space utilization, excessive handling of 

materials dan kecelakaan kerja pada proses produksi sehingga berdampak pada permintaan 

konsumen yang tidak terpenuhi. 
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dengan usulan yang lebih tertata, efisien, alur produksi yang teratur dan menciptakan jarak 

perpindahan minimal. Pada ruang produksi yang sudah berjalan namun belum maksimal tersebut 

perlu adanya pengembangan re- layout tata letak fasilitas. Tata letak fasilitas yang tepat untuk 

perbaikan rancangan lay-out untuk produksi log jamur di UKM Frizza yaitu menggunakan metode 

ALDEP (Automated Layout Design Program). Kelebihan dari metode algoritma ALDEP

 jika dibandingkan dengan metode algorima  yang lain  adalah 

menghasilkan beberapa rancangan perbaikan tata letak dan menghasilkan tata letak baru tanpa 

memandang tata letak yang sudah ada. Selain itu, pemilihan metode ALDEP karena dapat 

menghasilkan keterkaitan antar departemen kerja, jarak perpindahan dan alur 

 produksi. Perancangan tata letak fasilitas menggunakan metode ALDEP 

terbagi menjadi 2 prosedur, meliputi prosedur pemilihan dan penempatan. Kemudian akan 

didapatkan layout dan akan dilakukan perhitungan score minimum pada masing-masing layout. 

Berdasarkan latar belakang yang disajikan, maka dari itu perlu adanya perbaikan/re-layout 

pada unit usaha kecil menengah Frizza untuk dapat memenuhi permintaan konsumen, meminimasi 

biaya produksi dan memberi kenyamanan saat proses produksi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi tata letak produksi log jamur UKM Frizza saat ini? 

2. Bagaimana layout produksi berdasarkan metode ALDEP? 

3. Berapa ongkos material handling di UKM Frizza pada layout produksi baru dengan 

menggunakan metode ALDEP? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kondisi tata letak produksi log jamur UKM Frizza saat ini, 

2. Untuk mendapat rancangan layout usulan menggunakan metode ALDEP, dan 

3. Untuk mendapatkan perhitungan ongkos material handling di UKM Frizza pada layout 

produksi baru dengan menggunakan metode ALDEP. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Dapat mengidentifikasi kondisi tata letak produksi yang berjalan pada UKM Frizza 

pada saat ini, 

2. Sebagai bahan pertimbangan pemilihan perencanaan tata letak fasilitas bagi 

perusahaan. 

3. Memperoleh tata letak fasilitas usulan yang dapat meminimalkan jarak dan biaya 

2 



 

 

material handling. 

4. Sebagai referensi untuk berbagai pihak yang ingin melakukan penelitian tata letak 

fasilitas produksi. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis 

memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Batasan tersebut 

antara lain: 

1. Metode ARC digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan tata letak 

fasilitas sebelum memastikan tata letak yang terbaik. 

2. Metode yang digunakan sebagai pengelolaan data yaitu menggunakan metode ALDEP. 

3. Penelitian dan perhitungan hanya dilakukan pada departemen produksi log jamur UKM 

Frizza. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2021-Juli 2021, dengan 

mengambil objek penelitian pada produksi baglog usaha kecil menengah Frizza 

yang beralamatkan di Jl. RA Kartini No 29 Sukorejo, Kecamatan Bungah, 

Gresik, Jawa Timur. 

3.2 Kerangka Kerja 

 

Kerangka kerja yang disusun dalam penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan agar semua langkah kerja dapat dilakukan secara sistematis, terstruktur 

dan jelas. Kerangka kerja yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 
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