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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Industri manufaktur saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini 

menjadikan para pelaku industri manufaktur harus memiliki keunggulan dan kualitas yang 

mampu bersaing dengan perusahaan manufaktur lainnya. Tingkat kualitas yang baik akan 

mempengaruhi loyalitas kosumen. Setiap Industri manufaktur memiliki factor- factor yang 

berperan penting dalam bersaing di pasar diantaranya, pemenuhan permintaan, loyalitas 

dan kepuasan konsumen. Sehingga untuk mencapai aspek penting itulah setiap industri 

berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pada proses produksinya, 

terutama pada rencana produksi.  

Industri tempe merupakan salah satu industri yang bergerak dalam pengolahan biji 

kedelai yang difermentasi oleh bantuan kapang Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. 

Tempe pada umumnya berbentuk kotak padat memanjang dengan warna putih 

dipermukaannya serta memiliki bau yang khas. Permukaan putih pada permukaan tempe 

disebabkan oleh hasil fermentasi yang disebabkan kapang Rhizopus (Sekarmurti et al., 

2018). Industri tempe tergolong dalam usaha kecil menengah (UKM). Meski usaha ini 

tergolong dalam usaha kecil, namun usaha dapat meningkatkan dari segi pendapatan 

ekonomi masyarakat. Tempe merupakan makanan yang mengandung protein nabati, 

atioksidan yang baik untuk kesehatan. Disamping memiliki gizi yang baik untuk tubuh 

harga tempe sendiri juga terjangkau. Hal ini juga yang mendasari banyaknya permintaan 

konsumenn dalam konsumsi tempe. 

Arah dan tujuan keberhasilan produksi dapat dicapai, dengan persiapan yang 

tersistem dan terencana dengan baik. Salah satu persiapan yang perlu dilakukan untuk 

kelancaran proses produksi adalah dengan merancang tata letak suatu perusahaan dalam 

kasus ini yaitu home industry tempe. Perencanaan tata letak dapat penataan susunan 

bangunan yang akan digunakan agar sesuai dengan kegiatan perusahaan, pembagian dan 

penempatan ruang–ruang serta mesin atau peralatan kerja produksi. Penempatan tata letak 

fasilitas yang sesuai akan mempermudah jalannya proses industri dan juga dapat 

meminimalisir kecelakan kerja yang dialami oleh karyawan. Hal yang paling penting dari 



 

13 
 

perencanaan tata letak fasilitas yang sesuai adalah dapat meminimalisir ongkos material 

handling dan mampu meningkatkan efektifitas produksi. 

Tata letak fasilitas penting dalam suatu industri salah satunya adalah proses 

produksi. Karena nanti akan berpengaruh pada efektivitas waktu dan kelelahan 

pekerja.maka dari itu dengan adanya penerapan tata letak fasilitas yang sesuai akan mampu 

mengurangi lama waktu proses produksi dan tenaga  karyawan. Akibat yang ditimbulkan 

pada susunan tata letak yang tidak sesuai pada industri adalah backtracking dan akan 

berpengaruh pada waktu penyelesaian produk.  

Salah satu industri tempe di Kabupaten Gresik Jawa Timur terletak pada kecamatan 

Dukun di Desa Gedongkedoan. Di desa ini terdapat UKM home indutry dengan kapasitas 

produksi 80 – 160 Kg perharinya. Bahan baku kedelai yang digunakan UKM tersebut 

merupakan kedelai impor yang langsung diantarkan ke tempat industri. Kedelai 

didistribusikan oleh salah satu distributor kedelai yang ada di sekitar Kabupaten 

Lamongan. Tempe yang diproduksi oleh industri ini dipasarkan di daerah sekitar 

Kecamatan Dukun dan daerah sekitar Kecamatan Paciran Lamongan. Tempe diberi alas 

daun pisang dan dikemas dengan plastik. Tempe dari UKM tersebut memiliki rasa lebih 

gurih dan masa simpan yang lama. Hal ini menjadikannya sangat diminati oleh banyak 

konsumen.  Terlihat dari banyaknya pelanggan yang secara kontinyu membeli tempe hasil 

produksi dari UKM dan  habis dalam jangka waktu yang cepat.  

Permasalahan tata letak fasilitas dan departemen masuk dalam kelas permasalahan 

NP-hard (NonPolynomial hard) yang tidak dapat dipecahkan dalam waktu yang cepat. 

NonPolynomial hard adalah kelas kompleksitas yang digunakan untuk mengklasifikasikan 

masalah keputusan dengan  himpunan persoalan yang dapat diselesaikan oleh algoritma 

non-deterministik dalam waktu tertentu. Pada UKM yang diteliti sering terjadi adanya 

backtracking antara departemen satu dan departemen lain sehingga mengalami lambat 

bahkan gagalnya proses produksi. Dalam kurun kurang dari satu tahun ini adanya 

kecelakan kerja yang dialami oleh karyawan dalam contoh hal ini pada proses 

pengangkutan bahan baku ke proses perebusan yang jarak antara proses penyimpanan 

bahan baku iki harus melewati beberap departemen yang ada, sehingga mengakibatkan 

kurangnya efisein dan efektivitas dari tata letak pada industri tersebut. Kompleksitas 

permasalahan meningkat secara eksponensial terhadap jarak dan kedekatan antar 
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departemen. Semakin jauh jarak antara departemen maka semakin tidak efektif alur suatu 

perusahaan, hal ini menyebabkan suatu solusi yang tidak optimal (Tahir dkk., 2015). Maka 

dari itu peneliti akan melakukan evaluasi tata letak fasilitas dan perencaan tata letak 

fasilitas menggunakan algoritma CRAFT (Computerized Relative Allocation of Facilities 

Technique). Algoritma ini digunakan karena dapat mengefisiensi layout sehingga menekan 

biaya material handling. Algoritma craft dapat memberikan evaluasi tata letak produksi 

agar didapatkan tata letak yang lebih rapi dan lebih optimal dalam berjalanya suatu industri 

(Stephens dan Meyers, 2013). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana kondisi tata letak dan ongkos material handling yang diterapkan di UKM 

tempe tersebut  ? 

2. Bagaimana layout produksi berdasarkan algoritma CRAFT ? 

3. Bagaimana ongkos material handling pada di UKM tempe pak Ali dengan 

menggunakan algoritma CRAFT ? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas diperoleh tujuan  sebagai berikut : 

1. Mengetahui kondisi tata letak dan dan ongkos mataerial handling di yang diterapkan di 

UKM tempe tersebut.  

2. Mendapatkan usulan layout produksi berdasarkan algoritma CRAFT. 

3. Mendapatkan perhitungan ongkos material handling di UKM tempe pak Ali dengan layout 

baru berdasarkan algoritma CRAFT. 

 

1.4 Manfaat  

Manfaat dari penelitian ini adalah 

1. Dapat mengidentifikasi kondisi tata letak produksi di UKM tempe pak Ali. 

2. Sebagai pertimbangan pemilihan tata letak produksi bagi perusahaan. 
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3. Memperoleh usulan tata letak yang dapat meminimalisir jarak dan material handling 

1.5 Batasan Penelitian 

Berdasarakn tujuan diatas ditemukan batasan penelitian sebagai berikut : 

1. Menggunakan ARC untuk menentukan ususlan tata letak produksi yang terbaik. 

2. Algoritmayang digunakan yaitu algoritma CRAFT. 

3. Penelitian hanya dilakukan di UKM tempe pak Ali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


