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ABSTRAK 

 

Adanya peningkatan kapasitas, menuntut perusahaan untuk terus meninjau kembali produktivitas yang telah dicapai. 

Salah satu metode untuk mengetahui seberapa efektif dari suatu proses, salah satunya dengan meninjau kembali terhadap 

desain fasilitas dan proses. Peninjauan proses tersebut kemudian dirumuskan dalam pemetaan Value Stream Mapping (VSM). 

Kondisi proses saat ini digambarkan dalam current state map, kemudian ditentukan perbaikannya dengan future state map. 

Dari data VSM tersebut, metode perbaikannya dengan melakukan peninjauan ulang fasilitas.Unsur fasilitas yang ditinjau 

adalah tata letak pabrik (plant layout) sebagai tata cara pengaturan fasilitas pabrik untuk mendukung kelancaran proses 

produksi. Jarak tempuh material handling yang terlalu jauh menyebabkan aktivitas dan produktivitas menurun dan 

mempengaruhi biaya pemindahan bahan. 

Dengan merancang ulang tata letak fasilitas, diharapkan rancangan alternatif tata letak dapat tepat sasaran. Perancangan 

ulang tata letak dalam penelitian ini menggunakan metode Systematic Layout Planning (SLP) dilanjutkan dengan  

implementasi terhadap rancangan  tata letak. Berdasarkan hasil implementasi pertama, maka didapatkan hasil peningkatan 

yang signifikan, namun masih belum memenuhi target. Sehingga kiranya perlu kembali merancang tata letak sebagai usulan 

kedua. Dari hasil implementasi usulan kedua, kapasitas meningkat sesuai target dengan penambahan investasi mesin.  

 

Kata kunci : Kapasitas, Produktivitas, Value Stream Mapping, Material Handling, Systematic Layout Planning. 

 

 

1. Pendahuluan 
1.1  Latar Belakang 

 

Semakin meningkatnya perkembangan industri di 

dunia ini dengan berbagai macam jenis bisnis yang ada, 

memberikan semangat untuk selalu bersaing antar 

industri/perusahaan. Semangat tersebut memacu setiap sektor 

industri untuk selalu menawarkan suatu inovasi terhadap 

produk yang dipasarkannya, baik bagi industri di luar 

maupun di dalam negeri. Dengan inovasi yang terus menerus, 

akan membawa sektor industri terus berkembang. Salah satu 

sektor industri yang terus berkembang pesat diantaranya 

industri manufaktur.  

 Menurut Heizer & Render (2006), suatu perusahaan 

manufaktur merupakan suatu unit proses yang mengolah 

sumber daya input menjadi output dengan transformasi 

tertentu. Dalam proses inilah terjadi penambahan nilai atas 

sumber daya sehingga secara ekonomis output yang 

dihasilkan mempunyai nilai lebih jika dibandingkan sebelum 

di proses. Salah satu tujuan lainnya adalah untuk dapat 

menciptakan dan memberikan produk yang berkualitas bagi 

para konsumen. Untuk mencapai harapan dan tujuan tersebut 

harus didukung oleh banyak faktor dalam pelaksanaannya. 

 Salah satu industri manufaktur  yang terus 

berkembang di dunia ini adalah industri otomotif, termasuk 

di Indonesia. Begitu pesatnya industri ini, membuat banyak 

perusahaan luar untuk terus mengembangkan investasinya di 

negara kita, baik pada industri  otomotif kendaraan roda 

empat maupun roda dua. Jika melihat permintaan pasar, 

bahwa tingkat  produksi kendaraan roda dua lebih tinggi 

dibandingkan roda empat. Untuk menjaga kesetabilan proses 

produksi, maka perusahaan – perusahaan sebagai pihak 

ATPM, terus meningkatkan inovasi-inovasi serta 

meningkatkan kapasitas produksi dengan jaringan perusahaan 

– perusahaan vendor. 

 Perusahaan – perusahaan vendor dari perusahaan 

ATPM diantaranya perusahan brake system. PT. Y sebagai 

salah satu vendor perusahaan yang bergerak dalam penyedian 

spare part OEM roda 4 dan roda 2, khususnya dalam 

pembuatan  produk brake system dan casting part, maka juga 

harus terus meningkatkan kapasitasnya sesuai permintaan 

customer. Karenanya perusahaan perlu terus selalu 

melakukan inovasi – inovasi baru dan juga aktif untuk 

meningkatkan produktivitasnya. Hal ini juga sebagai salah 

satu untuk menjaga performance perusahaan di depan 

customer maupun  penilaian pasar secara umum. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

1. Bagaimana kondisi produktivitas saat ini?  

2. Apa saja permasalahan yang terjadi dalam pencapaian 

produktivitas? 

3. Bagaimana analisis dan perbaikan untuk meningkatkan 

kapasitas?  

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kondisi produktivitas saat ini?  

2. Untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dalam 

pencapaian produktivitas? 

3. Melakukan analisis dan perbaikan produktivitas terhadap 

desain fasilitas dan proses saat ini, untuk meningkatkan 

kapasitas dengan metode value stream mapping dan 

systematic layout planning 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Perusahaan dapat mengetahui efektivitas sebuah desain 
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fasilitas yang tepat, desain proses yang efesien dalam 

meningkatkan produktivitas, sehingga target kapasitas 

produksi atau manufaktur dapat di perbaiki dengan 

signifikan. 

2. Metode yang dipakai dalam penelitian ini, diharapkan 

dapat menjadi salah satu referensi dalam memperbaiki 

produktivitas dalam upaya peningkatan kapasitas. 

 

2. Tinjauan Pustaka 
 Salah satu unsur dalam hal peningkatan produktivitas, 

adalah peninjauan kembali desain fasilitas dan layout. 

Menurut Taghavi & Murat (2011), bahwa unsur-unsur proses 

dapat menjadi mesin, pusat-pusat kerja, semua departemen, 

area penyimpanan dll. Penempatan yang baik dari fasilitas 

akan memberikan kontribusi efisiensi keseluruhan operasi. 

 Filho (2005) menunjukkan bahwa sistem produksi yang 

efisien dapat diperoleh dengan menggabungkan empat 

variabel: teknologi manufaktur terbaru, tata letak fasilitas 

dioptimalkan, tenaga kerja terlatih dan termotivasi, dan 

manajemen yang tepat. Secara umum ada empat tipe tata 

letak, yaitu : 

1 Tata letak produk (product layout) 

2 Tata letak proses (process layout) 

3 Tata letak lokasi tetap (fixed location layout) 

4 Tata letak group technology (group technology layout). 

 

 

Gambar 1. Langkah – langkah dasar SLP (Ailing ,2009) 

 

 Menurut Heizer & Render (2004) ada lima perangkat 

dalam mengukur proses antara lain :  

a. Diagram alir (flow diagram) merupakan suatu skema 

atau gambaran dari perpindahan bahan, produk atau 

orang. Diagram ini membantu dalam pemahaman, 

analisis, dan komunikasi sebuah proses. 

b. Pemetaan fungsi waktu adalah diagram alir, tetapi 

dengan ditambahkan waktu pada sumbu horizontalnya. 

Jenis analisis ini memungkinkan pengguna untuk 

mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan 

dalam hal langkah tambahan, pengulangan, dan 

keterlambatan yang tidak perlu. 

c. Satu variasi dari pemetaan fungsi waktu adalah 

pemetaan aliran nilai (Value stream mapping) yang 

lebih di kenal dengan istilah VSM. Namun pemetaan 

aliran nilai ini mengambil bentuk yang lebih lebar di 

mana nilai ditambahkan (dan tidak ditambahkan) pada 

keseluruhan proses produksi, termasuk rantai pasokan.  

d. Diagram proses (process chart) menggunakan simbol, 

waktu dan jarak untuk mendapatkan cara yang obyektif 

dan terstruktur untuk menganalisis dan mencatat 

berbagai aktivitas yang membentuk sebuah proses. 

Diagram ini memusatkan perhatian pada aktivitas 

penambahan nilai. Dengan mengidentifikasi semua 

operasi yang menambah nilai, dapat ditetapkan 

prosentase nilai tambah pada aktivitas nilai total. 

e. Perencanaan pelayanan (service blueprinting) 

merupakan teknik analisis proses yang memusatkan 

perhatian kepada pelanggan dan interaksi penyedia 

layanan dengan pelanggannya. 

 

Gambar 2. Contoh bagan Value stream mapping (Wikipedia) 

 

3. Metodologi Penelitian 
 Variabel di dalam penelitian ini adalah desain fasilitas 

dan desain proses sebagai variabel bebas (Independent 

Variable), sedangkan untuk variabel terikatnya (Dependent 

Variable) adalah kapasitas dan produktivitas. Objek 

penelitian yang diambil adalah sebagai salah satu bentuk 

research development dalam memperhatikan fasilitas yang 

diberikan perusahaan.  

 Subyek yang akan diteliti adalah area Die shop PT X, 

sebagai  langkah dalam  upaya peningkatan kapasitas dengan 

meninjau kembali pengaturan desain fasilitas dan desain 

proses, sehingga produktivitas lebih optimal dan kapasitas 

meningkat. Penelitian mengenai desain fasilitas dan desain 

proses ini, dilakukan pada semester satu dan dua ditahun 

2016.  

1. Desain Fasilitas, yaitu menjelaskan alur urutan proses, 

waktu yang dibutuhkan dalam proses secara keseluruhan 

dari aliran material dan aliran informasi. Indikatornya 

adalah Urutan proses pembuatan produk, waktu yang 

dibutuhkan dalam proses, pembagian aliran material, 

menggunakan metode Value Stream Mapping. 
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2. Desain Layout yaitu menjelaskan jenis tata letak yang 

diterapkan dalam proses produksi manufaktur dengan 

menyatukan seluruh fasilitas area ruangan dan fasilitas 

mesin dan peralatan. Indikatornya adalah tipe tata letak 

mesin dan peralatan, material handling, fasilitas area 

bangunan, fasilitas mesin dan peralatan. Sedangkan 

metode yag digunakan adalah Systematic Layout 

Planing. 

3. Kapasitas indikatornya adalah rancangan jadwal 

produksi, output hasil produksi, cycle time proses dan 

mesin. 

 Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

secara garis besar terbagi atas beberapa tahapan yang masing 

– masing tahapan menggunakan metode tersendiri. Tahapan 

– tahapan pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Tahapan identifikasi dan pengukuran kapasitas 

Untuk mengetahui hal – hal yang mempengaruhi 

peningkatan kapasitas, dengan menggunakan metode 

pendekatan identifikasi adalah sebagai berikut: a) 

Menggambarkan peta forecast produksi pada semester 

awal, b) Mengevaluasi target manufaktur dies yang 

tercapai, c)Menentukan target kapasitas manufaktur 

dengan pendekatan target sebelumnya. 

2. Tahapan identifikasi proses manufaktur 

Untuk melakukan rancangan ulang terhadap proses , 

maka metode yang diambil dalam penelitian 

menggunakan metode Value stream mapping (VSM). a) 

Menentukan produk yang akan menjadi model dalam 

peta proses, b) Mengumpulkan data terkait waktu yang 

dibutuhkan uuntuk tiap proses, c)Membuat peta aliran 

keseluruhan proses meliputi aliran material dan aliran 

informasi sehingga membentuk current state map. 

3. Tahapan perancangan ulang tata letak (Layout) 

Untuk melakukan perancangan ulang tata letak, 

penelitian menggunakan metode Systematic Layout 

Planning (SLP). a) Menentukan pemilihan tipe tata letak 

atau layout, b) Menentukan kegiatan produksi secara 

keseluruhan, c) Melakukan analisis material dari bahan 

baku hingga produk akhir, d) Melakukan pendekatan 

hubungan aktivitas antar line – line dalam satu section 

departemen, e) Melakukan pendekatan terhadap 

hubungan ruangan dalam sebuah diagram, f) Membuat 

rancangan alternative tata letak, g) Implementasi 

rancangan tata letak. 

4. Tahapan perancangan ulang proses 

Tahap selanjutnya adalah mengevaluasi hasil dari curent 

state map dan implementasi rancangan ulang tata letak, 

antara lain : a) Mengevaluasi produktivitas hasil 

implementasi rancangan ulang tata letak, b) Membuat 

usulan perbaikan terhadap proses, jika ditemukan hasil 

kapasitas belum sesuai dengan yang ditargetkan, c) 

Membuat usulan future state map, d) Implementasi hasil 

usulan. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 
4.1 Current State Map 

Current state value stream mapping dibuat berdasarkan 

pengumpulan aliran material dan informasi yang telah 

dilakukan di awal penelitian serta cycle time yang telah 

dihitung terlebih dahulu. Sesuai perhitungan data diatas, 

maka kondisi proses saat ini dapat digambarkan dengan 

current state map, untuk melihat lebih detail gambaran 

proses secara umum. Dalam gambar dibawah ini 

menunjukkan proses produksi dengan durasi masing-

masing kegiatan dan waktu tunggu antara workstation. 

Sesuai data proses yang ada, maka dapat digambarkan 

peta proses saat ini : 

 

 
 

Gambar 3 Current State Map 

Adapun proses yang teridentifikasi sebagai waste yang 

tidak memberi nilai tambah (NVA), sesuai gambar 

current state map antara lain adalah : (1) Proses 

machining block dengan menggunakan mesin CNC, 

perlu ditinjau ulang untuk dipindahkan prosesnya. (2) 

Proses EDM yang terbatas pada kapasitas, sekiranya 

perlu juga dilakukan peninjauan ulang terhadap cycle 

time mesin. 

4.2 Future State Map 

 Future state value stream mapping adalah kondisi ke 

depannya suatu proses setelah dilakukan perbaikan-

perbaikan. Dari analisis kondisi current state map yang ada, 

maka dibuat usulan rancangan perbaikan proses, dengan 

target pemindahan proses machining block, yang sebelumnya 

diproses di mesin CNC, dipindahkan ke mesin konvensional. 

Kemudian yang kedua adalah target pengurangan cycle time 

proses di mesin EDM. 

 
Gambar 4 Future State Map 

Perhitungan future state value stream mapping dihitung 

dengan mengurangi nilai non value added. Nilai non value 

added terbesar terdapat pada proses machining block dan 

proses EDM, sehingga lead time pada kedua proses tersebut 

harus diturunkan. Adapun perbandingan Lead time pada 

current state map dengan future state map adalah sebagai 



 

berikut : 

1. Proses machining block pada current state map 

menunjukkan, bahwa proses tersebut dilakukan diatas 

mesin CNC dengan waktu 38 jam. Dengan target 

kapasitas minimal 20 unit dies sebulan, maka dapat 

dihitung, bahwa 38 jam dikalikan 20 sama dengan 760 

jam. Dengan melihat cycle time proses machining 

roughing dan machining finish sebesar 245 jam, maka 

760 jam proses machining block sama dengan 3 unit 

proses roughing dan finish. Atau dengan kata lain, 

dengan menghilangkan proses machining block, maka 

produktivitas manufaktur dies pada mesin CNC dapat 

ditingkatkan sebesar 3 unit dies.  

2. Proses machining block sebesar 38 jam, merupakan 

proses yang tidak memberikan nilai tambah atau non 

value added (NVA). Oleh karenanya dalam future state 

map, untuk menghasilkan nilai tambah atau value add 

(VA) dalam peningkatan kapasitas, maka proses 

machining block diatas mesin CNC dipindahkan ke 

mesin konvensional. Selain memberikan VA, proses 

diatas mesin konvensional lebih murah dari segi biaya 

proses, meskipun dengan jumlah jam yang sama.  

3. Proses NVA kedua adalah pada proses EDM, yang pada 

kondisi current state map, cycle time proses mencapai 

125 jam. Sedangkan untuk menambah VA terhadap 

peningkatan kapasitas, maka strategi proses di EDM 

diubah , sehingga cycle time dapat diturunkan menjadi 

87,5 jam, atau turun sekitar 37,5 jam. Upaya untuk 

menghilangkan loss time tersebut yang diharapkan 

memberikan efek terhadap proses secara keseluruhan, 

terutama pada efektivitas dan produktivitas mesin, maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan perbaikan 

perancangan ulang tata letak di area die shop PT Y. Oleh 

karenanya analisis selanjutnya terkait dengan 

perancangan ulang tata letak dengan menggunakan 

metode systematic layout planning, sebagai metode 

untuk melihat kembali pengaturan tata letak yang 

disesuaikan dengan jenis proses dan jenis pekerjaan yang 

dilakukan dilingkup area die shop.  

Perancangan ulang tata letak tentunya juga akan memberikan 

nilai tambah atau Value Added (VA) pada proses yang lain, 

dikarenakan area die shop menyatu dengan area seksi yang 

lain di departemen engineering PT Y.  

 

4.3 Systematic Layout Planning 

Untuk melakukan perbaikan terhadap tata letak saat ini, maka 

metode yang digunakan adalah dengan systematic layout 

planning. Berdasarkan informasi gambar 5 dibawah ini, ada 

beberapa permasalahan yang dapat dijabarkan : 

1. Total jarak material handling adalah sebesar 119 meter 

untuk satu kali proses.  

2. Pergerakan material handling kurang efektif dan 

dimungkinkan crossing, dikarenakan letak area yang 

kurang teratur. 

3. Pergerakan material yang memungkinkan crossing 

dipengaruhi oleh letak area penyimpanan atau storage. 
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Gambar 5 Aliran material Sebelum Perbaikan 

 

 Hubungan kedekatan antara setiap aktifitas akan 

dijelaskan melalui Activity Relationship chart (ARC) dan 

Activity Relationship Diagram (ARD). 

 
Gambar 6 Analisis Activity Relationship Chart 

Berdasarkan Gambar 6, dapat disimpulkan beberapa hal : 

1. Kelompok ruangan atau area di departemen technical 

terdiri dari 10 grup area berdasarkan jenis prosesnya. 

2. Diagram diatas menjelaskan keterkaitan antar ruangan 

dan antar proses 

3. Ruangan desain memiliki tingkat keterkaitan yang paling 

tinggi terhadap ruangan atau area yang ada 

 Sebagai hasil dari ARC maka data yang didapat 

selanjutnya akan dimanfaatkan untuk penentuan letak 

masing-masing departemen tersebut, yaitu menggunakan 

Activity Relationship Diagram (ARD). 

 



 

 
Gambar 7 Analisis Activity Relationship Diagram 

Berdasarkan gambar 7, dapat disimpulkan beberapa hal : 

1. Ruang Desain Memiliki keterkaitan diantara ruangan 

atau area lain 

2. Data diatas akan memudahkan dalam evaluasi terhadap 

luasan yang dibutuhkan. 
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Gambar 8 Aliran material layout baru 

Dari gambar diatas, dapat disimpulkan beberapa hal : 

1. Dengan perubahan layout, memberikan dampak 

pengurangan pada aliran material. Total aliran material 

setelah adanya perbaikan sebesar 104 meter, sebelumnya 

119 meter. 

2. Aliran material lebih teratur saat distribusi ke line 

3. Crossing saat distribusi material dapat dihindari dengan 

adanya pengelompokan mesin, dibanding layout 

sebelumnya. 

 

5. Kesimpulan 
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan perubahan proses dan perubahan layout mesin, 

maka produktivitas dapat meningkat sekitar 50%, dan 

total jarak aliran material saat proses dapat turun sebesar 

13%, Total jarak aliran material semula adalah 119 

meter dan setelah perbaikan layout menjadi 104 meter. 

2. Perubahan layout yang cukup besar dilakukan pada area 

mesin CNC, area mesin EDM, area mesin konvensional 

serta area penyimpanan material 

3. Untuk area penyimpanan menjadi dua area yaitu area 

incoming dan area delivery yang terletak didekat pintu 

masuk gedung, sebelumnya area menjadi satu dan 

bertempat ditengah – tengah gedung. 
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