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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Pada era ini persaingan antar industri sangat ketat, setiap 

perusahaan di tuntut harus menghasilkan produk yang baik dan 

berkualitas. Untuk menghasilkan produk yang baik dan berkualitas 

bergantung dalam proses produksi. Pada produksi juga memiliki 

kendala dari proses maupun waktu. Dari hasil observasi di PT.X 

penelitian ini akan membahas tentang perancangan layout . 

Pada PT.X memiliki kendala pada tata letak pabrik yang 

menyebabkan keterlambatan pada target pemesanan, yang disebabkan 

karena letak ruang salah satu bagian pembentukan produk sangat jauh 

harus naik dan turun tangga, kendala lainnya adalah setiap ruangan 

produksi memiliki target pembuatan setiap bagiannya jika salah satu 

pada bagian kurang atau cacat juga dapat menghambat pembuatan 

produk. Jika ada produk cacat dan ada yang kurang maka akan 

dilebur, dan dilakukan pembuatan ulang. Dengan keadaan ini dapat 

menyebabkan adanya rute atau jalur perjalanan yang bolak-balik. 

Dari hasil pengamatan pada PT.X diusulkan perbaikan lay-

out, dengan merancang letak ruang mesin produksi secara urut dan 

sesuai dengan tahap proses produksi, agar proses produksi dapat 

berjalan dengan baik dan tidak terjadi keterlambatan target 

pemesanan. 
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Berdasarkan keadaan tersebut yang telah diuraikan diatas, 

maka pokok permasalahan yang ada adalah “Memperbaiki layout di 

PT.X ”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Bagaimana merancang tata letak di PT.X yang sesuai dengan 

proses produksi agar mengurangi keterlambatan target pemesanan ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah dapat 

melakukan perancangan yang sesuai dengan alur proses produksi dan 

agar tidak terjadi keterlambatan target pemesanan. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut: 

BAB I :   Pendahuluan 

Pada bab ini dijelaskan tentang latar 

belakang penelitian, perumusan masalah, 

tujuan, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LandasanTeori 

Bab ini berisi tentang teori dasar yang 

berhubungan dengan penelitian. 

BAB    III : Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang langkah - 

langkah yang akan dilakukan dalam 

penelitian. 

BAB IV : Pengumpulan Dan Pengolahan Data 
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Bab ini berisi tentang cara pengumpulan data 

dan pengolahan data berdasarkan dari 

pengambilan data yang didapatdan yang 

sudah diperoleh dari pengolahan data. 

BAB V : Analisa Data 

   Bab ini berisi tentang analisa dan hasil 

interpretasi dari pengolahan data yang 

diperoleh dari penelitian. 

BAB VI : Kesimpulan 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari 

penelitian yang telah dilakukan dan saran 

yang dapat digunakan sebagai masukan bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

 


