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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan pemain utama dalam 

kegiatan ekonomi di Indonesia. Masa depan pembangunan terletak pada 

kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. 

Berdasarkan data dari Pusat Badan Statistika Provinsi Jawa Timur tahun 2015 

mengenai jumlah industri besar dan sedang yaitu sebesar 6.672 Industri, dimana 

terdapat 1.843 Industri makanan dan 83 industri minuman. Saat ini perkembangan 

industri khususnya di bidang agroindustri mengalami peningkatan dengan 

banyaknya produk turunan yang diciptakan. Terdapat beberapa kondisi yang 

dihadapi pelaku usaha di bidang agroindustri menurut (Damanik, 2014) 

diantaranya produk-produk yang bervariatif, siklus hidup produk yang pendek, 

dan permintaan yang fluktuatif, sedangkan pelaku usaha dituntut agar tepat waktu 

sehingga membutuhkan strategi untuk meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi 

dalam penggunaan fasilitas yang nantinya akan berpengaruh pada kegiatan proses 

produksi.  Dalam tahapan pengembangan produk, perencanaan fasilitas produksi 

menjadi salah satu aspek penting yang berkaitan erat dengan efektifitas dan 

efisiensi kinerja produksi jangka panjang yang berdampak terhadap peningkatan 

produktivitas perusahaan.  

Secara umum, beberapa industri mengalami permasalahan atau kendala 

terkait tata letak fasilitas produksi. Tata letak fasilitas produksi merupakan 

pengaturan dimana manusia, mesin/peralatan dan bahan material bekerja secara 

bersamaan dalam satu kesatuan untuk tujuan tertentu (Heragu S. S., 2016) dalam 

(Rizal, 2019). Dalam suatu bisnis usaha, waste atau pemborosan merupakan 

sesuatu yang harus dihindari karena bersifat merugikan bagi perusahaan. Dalam 

bisnis usaha di bidang agroindustri, pemborosan tersebut tentunya menjadi 

ancaman dikarenakan dapat meningkatkan resiko kerusakan produk. Menurut 

(Susetyo J, 2010) sistem material handling yang kurang sistematis menjadi 
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masalah yang cukup besar dan mengganggu kelancaran terhadap proses produksi 

sehingga dapat mempengaruhi suatu sistem secara menyeluruh.  

UD. Kumala Jaya merupakan sebuah usaha kecil menengah yang 

bergerak di bidang perdagangan makanan krecek rambak. Krecek rambak 

merupakan salah satu produk pangan yang berasal dari bahan baku kulit sapi yang 

cukup banyak dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Unit usaha ini beralamat 

di Kauman, Bangsal Kec. Bangsal Kab. Mojokerto Jawa Timur, 61381. Dari data 

hasil produksi kerupuk rambak di Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 menurut 

Farida (2015) dalam Choirunnisa (2018) menunjukkan bahwa Desa Bangsal 

menempati peringkat pertama dengan kapasitas produksi tertinggi di Kecamatan 

Bangsal mencapai angka 2816,3 per tahun.  

UD. Kumala Jaya menempati area luas lahan sebesar 3000 m2 dengan 

kapasitas produksi mencapai 100 kg dan rata-rata per bulan +/- 500 kg. Luasan 

lahan dan kapasitas rata-rata produksi yang terpasang sebenarnya telah mencukupi 

kebutuhan luasan area produksi dari awal hingga akhir proses. Namun terdapat 

kendala terkait ketidaksesuaian tata letak fasilitas produksi di UD. Kumala Jaya 

yang diakibatkan oleh perancanaan tata letak yang kurang optimal dikarenakan 

terdapat departemen yang terpisah dengan lokasi bangunan pabrik utama, seperti 

pada departemen proses alup dan departemen pengemasan & penyimpanan 

produk akhir (finish good). Selain itu, juga terdapat gerakan berbalik arah (back 

tracking) seperti pada gudang bahan baku menuju proses perendaman dan proses 

pemasakan menuju proses pengeringan. Disamping itu, proses produksi krecek 

rambak membutuhkan waktu selama +/- 1 minggu hingga menjadi produk yang 

siap untuk dipasarkan. Fasilitas produksi yang diterapkan di UD. Kumala Jaya 

juga masih kurang optimal dikarenakan peralatan yang berkapasitas rendah 

dimana hal tersebut menimbulkan penumpukan material (bottleneck) selama 

proses produksi berlangsung seperti pada proses pemasakan kulit sapi. Terjadinya 

penumpukan material tersebut menimbulkan meningkatnya waktu tunggu dan 

delay oleh tenaga kerja karena harus menunggu material selesai diproses dalam 

stasiun kerja tertentu. Kemudian hingga saat ini pemindahan material di UD. 

Kumala Jaya dilakukan secara manual dengan bantuan tenaga kerja manusia. 
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Material handling merupakan sebuah kegiatan dalam mengangkut barang 

atau material dalam kegiatan produksi. Menurut (Nugroho, 2012) menyebutkan 

kegiatan perpindahan material diperkirakan membutuhkan waktu 60-80% dari 

total waktu produksi, jauh lebih besar dibanding proses pengolahan yang hanya 

sebesar 20-40%. Diperkirakan 3-5% dari seluruh bahan yang ditangani mengalami 

kerusakan. Dari pernyataan tersebut yakni aliran bahan yang tidak teratur dan 

banyaknya waste selama produksi berlangsung menyebabkan meningkatnya 

waktu produksi dan biaya produksi yang didominasi oleh biaya pemindahan 

material. Oleh sebab itu, perancangan ulang tata letak fasilitas penting dilakukan 

untuk mencapai efektifitas dan efisiensi kinerja produksi jangka panjang serta 

mengurangi kerugian akibat besarnya ongkos material handling (OMH). 

Dalam suatu bisnis usaha atau industri, yang memiliki tingkat permintaan 

(demand) yang tinggi, tata letak fasilitas produksi menjadi faktor penting yang 

perlu dilakukan mengingat aliran proses produksi yang efisien dapat lebih 

mempersingkat waktu produksi sehingga berdampak pada kecepatan respon 

produsen terhadap permintaan konsumen. Sebagian besar konsumen dlam 

melakukan pembelian produk mengutamakan aspek kualitas produk dan didukung 

oleh kecepatan respon dalam memenuhi permintaan tersebut sehingga harapannya 

dapat menjaga loyalitas antar pelaku usaha dan konsumen yang berdampak 

terhadap kepuasan dan keputusan pembelian berulang. Berdasarkan uraian 

beberapa permasalahan diatas, penulis bermaksud untuk melakukan riset dan 

mempelajari proses bisnis yang berlangsung di UD Kumala Jaya, khususnya pada 

topik yang berjudul “Evaluasi dan Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas 

Produksi Krecek Rambak Untuk Meminimasi Biaya Material Handling di UD. 

Kumala Jaya, Kab. Mojokerto”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kondisi awal tata letak fasilitas produksi krecek rambak di UD. 

Kumala Jaya?  
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2. Bagaimana kondisi tata letak fasilitas produksi krecek rambak setelah 

dilakukan perancangan ulang atau relayout? 

3. Berapakah optimalisasi yang diperoleh setelah dilakukan perancangan tata 

letak fasilitas produksi di UD. Kumala Jaya? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut didapatkan 

tujuan sebagai berikut: 

1. Melakukan evaluasi dan analisis kondisi awal tata letak fasilitas produksi 

krecek rambak di UD. Kumala Jaya. 

2. Melakukan perancangan ulang terhadap tata letak fasilitas produksi krecek 

rambak di UD. Kumala Jaya. 

3. Membuat rekomendasi tata letak fasilitas produksi yang optimal sehingga 

dapat memberikan jarak dan biaya material handling yang minimum pada 

UD. Kumala Jaya. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Memberikan bahan usulan yang dapat berguna bagi pengembangan bisnis 

usaha khususnya di UD. Kumala Jaya. 

2. Memberikan masukan dan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan 

yang didasarkan atas data yang diperoleh dari kajian penelitian. 

3. Menjadikan acuan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut. 

 

1.5 Luaran 

Penelitian ini diharapkan menghasilkan luaran berupa laporan skripsi 

yang dapat dilakukan pengembangan sehingga dapat memberikan informasi dan 

manfaat bagi mahasiswa, masyarakat, dan bisnis usaha yang terkait. 
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1.6 Batasan Penelitian 

Batasan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian dilakukan di ruang lingkup UD. Kumala Jaya pada bagian 

lokasi produksi krecek rambak yang berfokus pada proses material 

handling.  

2. Informasi yang didapat mengenai kesesuaian terkait hubungan kedekatan 

antar departemen dan perhitungan ongkos material handling, dari data 

tersebut akan dikembangkan sebagai bahan pertimbangan untuk tindakan 

perbaikan tata letak fasilitas.  
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