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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Banyaknya pembuat usaha khususnya di Sukabumi tidak menjadi jaminan 

atau tolak ukur bahwa perekonomian sudah berada pada tingkat yang baik. 

Sebaliknya sebuah usaha kecil harus diberikan perhatian lebih agar dapat maju 

dan berkembang. Banyak pelaku usaha yang tidak dapat memperbaharui usahanya 

dikarenakan keterbatasan ilmu dan pengalaman. Masalah utama para pelaku usaha 

kecil yakni tidak dapat memperbaiki kinerja perusahaan sehingga jika dibiarkan 

akan tertinggal oleh para pesaingnya yang lebih kompeten. Seperti halnya di Kota 

maupun Kabupaten Sukabumi yang mencari peluang dengan membuka bisnis-

bisnis baru mulai dari makanan, pakaian, peralatan rumah tangga dan sebagainya.  

Salah satunya usaha sandal atau sepatu yang berfungsi sebagai alas kaki 

dan sudah lama dikenal oleh masyarakat. Seiring majunya peradaban manusia, 

bentuk sendal pun berkembang pesat dimana fungsi awal sebagai pelindung kaki 

dari panas dan benda-benda tajam, kemudian sedikit bergeser menjadi dianggap 

sebagai penunjang penampilan seseorang. Alas kaki yang serasi dengan gaya 

berpakaian akan menambah rasa percaya diri orang yang memakainya. Hal ini 

berkembang terus mengikuti tren yang dinamis. Selain model dan bentuknya, 

sandal maupun sepatu juga bisa dibedakan untuk santai dan resmi. Dalam keadaan 

perekonomian saat ini, kebutuhan sandal dijadikan peluang sebagai sumber 

penghasilan. Para penjual sandal berlomba-lomba menghasilkan produknya sesuai 
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keinginan konsumen. Hal ini berkaitan erat dengan bagaimana pelaku usaha 

memproduksi produk sandal tersebut. 

Manajemen produksi sangat diperlukan bagi perusahaan, sebab 

manajemen produksi tidak hanya diperlukan untuk membuat produk saja 

melainkan juga mencakup kepada pengelolaan bahan baku yang diperoleh untuk 

mencapai tujuan produksi yang telah ditetapkan. 

Kegiatan produksi melibatkan pengubahan dan pengolahan berbagai 

macam sumber bahan mentah yang diubah menjadi barang bermanfaat untuk 

dijual salah satunya sandal. Bagian produksi dan operasi harus berusaha 

mewujudkan barang dalam konteks berikut: diproduksikan secara efektif dan 

efisien, mencapai tingkat produktivitas yang tinggi, dan dapat menciptakan barang 

yang bermutu. Dalam melaksanakan produksi dengan baik, maka diperlukan 

rangkaian yang akan membentuk suatu rancangan proses produksi. Salah satunya 

dengan menata pola produksi yang dibutuhkan sebuah perusahaan guna mencapai 

hasil yang diinginkan.  

Pentingnya perencanaan tata letak (layout) merupakan salah satu 

keputusan strategis operasional yang turut menentukan efektivitas operasi 

perusahaan dalam jangka panjang. Hal tersebut disebabkan adanya kelancaran 

arus produksi mulai dari penerimaan bahan baku, disiapkan dan diserahkan ke 

dalam pemrosesan sampai menjadi produk akhir. Keputusan membuat desain atau 

tata letak dari fasilitas produksi mencakup mesin-mesin, bahan baku, dan 

peralatan produksi lainnya dalam suatu tempat.  
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Rancangan tata letak produk atau layout product merupakan penataan 

fasilitas produksi yang diterapkan perusahaan secara berurutan mulai dari tahap 

awal hingga akhir. Bahan yang dibuat akan selalu melalui alur yang sama setiap 

proses hingga bahan tersebut menjadi barang jadi yang siap dijual. Alur seperti ini 

biasanya digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan banyak produk namun 

tingkat variatif nya yang rendah. Di dalam dasar pengaturan tata letak produk ini 

ada suatu yang harus terpenuhi yaitu keseimbangan beban. Hal ini berkaitan 

dengan penataan fasilitas produksi yang disusun secara berurutan harus memiliki 

kapasitas yang sama agar keseimbangan dalam produksi dapat tercapai. 

Usaha Kecil Menengah (UKM) Ezhar Sandals sesuai Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) Mikro: 503.17/696/10-22/MIKRO-DPMPTSP/2018, 

termasuk jasa dagangan utama produksi sandal. Lokasi pabrik terletak di Kp. 

Bantarkaret RT.01/05 Desa Lembursawah Kecamatan Cicantayan Kabupaten 

Sukabumi. Produk yang ditawarkan terdapat dua jenis yaitu sandal biasa dan 

sandal berhak tinggi. Semua proses produksi dari tahap awal hingga akhir masih 

mempergunakan fasilitas produksi atau mesin yang masih sederhana seperti mesin 

gerinda, mesin cemplong, mesin presss dan mesin jahit dibantu sumber daya 

manusia. Proses produksi dilakukan ditempat yang tidak terlalu luas serta 

dikerjakan secara berurutan terdiri 12 tahap mulai dari memberi lem pada bahan, 

pemotongan bahan, penomoran, penyablonan, membuat lubang tali, pemasangan 

tali jepit, pemasangan hak, pemasangan spons dasar, pemotongan sisi-sisi, 

pengepresan, finishing, dan terakhir pengemasan. Berikut data produksi UKM 

Ezhar Sandals Sukabumi:  
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Tabel 1.1 Data Produksi UKM Ezhar Sandals Per Oktober 2017. 

Minggu 

Ke 

Kota 

Konsumen 

Jenis 

Sendal 

Produksi Harga Per 

pasang 

Pendapatan 

1 Cianjur Sendal Biasa 
2000 

pasang 
Rp. 5.000 Rp.10.000.000 

2 Subang 
Sendal 

Tinggi 

600 

pasang 
Rp. 12.500 Rp. 7.500.000 

3 Karawang Sendal Biasa 
1800 

pasang 
Rp. 5.000 Rp. 9.000.000 

4 Pasar Pagi 
Sendal 

Tinggi 

600 

pasang 
Rp. 12.500 Rp. 7.500.000 

TOTAL Rp 34.000.000 

Sumber: Pemilik UKM Ezhar Sandals, tahun 2017. 

Berdasarkan data produksi per Oktober 2017 terlihat dalam kurun waktu 

satu bulan saja untuk sandal tinggi lebih sedikit dikarenakan kemampuan 

perusahaan yang belum bisa melebihi jumlah produksi saat ini. Sehingga beberapa 

hambatan yang dialami perusahaan berpengaruh pada hasil produksi dan 

pendapatan yang tidak maksimal.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis menemukan 

permasalahan atau hambatan tersebut terjadi pada tata letak fasilitas produksi 

Ezhar Sandals, dimana pemilik mempunyai keluhan pada pembuatan sandal tinggi 

yang proses pembuatannya lebih rumit dan memerlukan waktu lebih panjang 

dibanding sandal biasa. Setiap tahap kegiatan produksi memiliki waktu yang 

berbeda-beda dan tidak ada target waktu untuk menyelesaikan produk. Waktu 

yang berbeda-beda disini menjadi tanda adanya ketidakseimbangan beban 
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produksi sehingga menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu mengontrol 

proses produksi dari segi waktu. Hal ini berpengaruh pada hasil produksi dan 

pendapatan yang tidak optimal karena waktu kerja yang tersedia tidak di 

manfaatkan sebaik mungkin. Salah satunya tahap finishing yang lebih lama 

dibandingkan tahap lainnya karena mesin yang terdapat hanya satu unit serta 

bahan sendal dibiarkan menumpuk. Sehingga ketidakseimbangan beban produksi 

menjadi hambatan atau kendala dalam penyusunan layout. Dalam satu minggu 

dapat menghasilkan maksimal 600 pasang sandal tinggi. Padahal ada saja 

konsumen yang ingin memesan lebih dari jumlah tersebut. Jika perusahaan dapat 

menghasilkan lebih produk sendal tinggi maka pendapatan yang diterimapun bisa 

lebih besar dari sebelumnya. Upaya mengatasi hambatan tata letak berdasarkan 

produk ini, perusahaan harus memperhatikan waktu di setiap stasiun kerja, jika 

waktu produksi seimbang maka proses produksi akan berjalan lancar.  

Maka dari itu mengingat pentingnya penyusunan tata letak untuk 

mendukung kelancaran produksi pada UKM Ezhar Sandals dimana proses 

produksinya masih tidak beraturan sesuai standar serta agar dapat membantu 

menghasilkan produk lebih dari jumlah yang biasanya dengan waktu kerja yang 

ada namun dapat semaksimal  mungkin. Hal ini melatarbelakangi peneliti untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS TATA LETAK FASILITAS 

PRODUKSI BERDASARKAN RANCANGAN LAYOUT PRODUCT PADA 

EZHAR SANDALS SUKABUMI “. 
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1.1 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.1.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, diketahui bahwa produksi sendal tinggi 

belum memanfaatkan waktu kerja yang ada secara baik sehingga berdampak pula 

pada hasil produksi yang belum maksimal dikarenakan tata letak fasilitas produksi 

Ezhar Sandals yang secara berurutan mengalami hambatan dengan waktu yang 

terbuang dalam pengerjaan disebabkan tidak ada perhitungan waktu di semua 

stasiun kerja. Sehingga perusahaan harus memperhatikan waktu di setiap stasiun 

kerja agar tidak berbeda-beda, jika waktu produksi semua seimbang maka 

produksi akan berjalan lancar namun sebaliknya jika ada ketidakseimbangan 

beban, waktu pengerjaan antar stasiun kerja  atau di salah satu tahap produksi 

menjadi terhambat. Hal ini berdampak pada pemanfaatan waktu kerja dan hasil 

produksi yang tidak maksimal.  

Oleh karena itu penulis ingin menganalisis sejauh mana tata letak fasilitas 

produksi yang jika perusahaan menerapkan rancangan layout product sebagai 

upaya memperbaiki kendala untuk meminimalisasi waktu terbuang dalam 

produksi sehingga mencapai tingkat efisiensi yang baik. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut : 

1.2.2.1 Bagaimana tata letak fasilitas produksi yang diterapkan pada Ezhar 

Sandals Sukabumi ? 
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1.2.2.2 Bagaimana analisis tata letak fasilitas produksi berdasarkan rancangan 

layout product pada Ezhar Sandals Sukabumi ? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh dan 

mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan sehingga permasalahan yang 

dijabarkan diatas dapat digambarkan dengan jelas sebagai bahan penelitian skripsi 

yang merupakan salah satu syarat mengikuti ujian sidang sarjana guna 

menyelesaikan pendidikan pada program Studi Administrasi Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi sesuai dengan perumusan masalah, adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1.3.1.1 Untuk mengetahui tata letak fasilitas produksi yang diterapkan pada

 Ezhar Sandals Sukabumi. 

1.3.1.2 Untuk mengetahui tata letak fasilitas produksi berdasarkan rancangan 

layout product pada Ezhar Sandals Sukabumi. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini semoga dapat menghasilkan manfaat dan kegunaan secara 

praktis bagi perusahaan, untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan manajemen dalam menentukan kebijakan-kebijakan dimasa yang 

akan datang dan sekaligus merupakan sedikit sumbangan pemikiran penulis 

kepada decision maker perusahaan. Dan penulis mengharapkan dari hasil 

penelitian ini kelak dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk hal 
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yang sama dengan lebih mendalam lagi. Penelitiaan ini juga sebagai aplikasi dari 

ilmu-ilmu yang dipelajari penulis mendapatkan keilmuan di Program Studi 

Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

1.3.3 Kegunaan Praktis 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan ini, diharapkan dapat memberikan 

pemahaman, serta menghasilkan sumbangan pemikiran, diantaranya sebagai 

berikut : 

1.3.4 Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis 

dalam bidang ilmu produksi terutama mengenai tata letak fasilitas produksi yang 

tepat sesuai kebutuhan perusahaan. 

1.3.5 Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat membantu perusahaan memecahkan masalah dan 

sebagai bahan masukan yang bermanfaat dan berguna dalam hal menata tata letak 

yang baik. Dan semoga penelitiaan ini juga bisa menjadi sumber informasi yang 

positif untuk perusahaan di masa yang akan datang supaya dapat menjadi lebih 

baik.  

1.3.6 Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan bahan refensi dasar untuk 

melakukan penelitian serupa. Selain itu, diharapkan dapat memberikan informasi, 

pengetahuan, dan wawasan yang berkaitan dengan kemampuan perusahaaan 

memenuhi penataan tata letak yang tepat. 
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1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Usaha Kecil Menengah (UKM) Ezhar 

Sandals sesuai sesuai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro: 

503.17/696/10-22/MIKRO-DPMPTSP/2018, termasuk jasa dagangan utama 

produksi sandal. Lokasi pabrik terletak di Kp. Bantarkaret RT.01/05 Desa 

Lembursawah Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi. 

Sedangkan lamanya penelitian dilaksanakan terhitung dari bulan 

September 2017 sampai dengan bulan Juni 2018. Dimana selama penelitian itu 

terdapat tahap-tahap yang harus dilakukan oleh peneliti mulai dari tahap persiapan 

sampai dengan tahap pengujian. 

 

 



 
 

10 
 

Tabel 1.4  

Jadwal  Penelitian 

Kegiatan 

2017 2018 

Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tahap Persiapan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         

a.  Perizinan                                                                                         

b.  Penjajakan                                                                                         

c.  Studi Kepustakaan                                                                                         

d.  Pengajuan Judul                                                                                         

e.  Penyusunan Usulan Penelitian                                                                                         

f.   Penyerahan Usulan Penelitian                                                                                         

g.   Seminar Usulan Penelitian                                                                                         

Tahap Penelitian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         

a.   Observasi                                                                                         

b.   Wawancara                                                                                         

Tahap Penyusunan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         

a.   Pengumpulan Data                                                                                         

b.   Pengolahan Data                                                                                         

c.   Analisis Data                                                                                         

d.   Penyusunan Skripsi                                                                                         

Tahap Pengujian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         

a.  Penyerahan Skripsi                                                                                         

b.  Sidang Skripsi                                                                                         

c.  Perbaikan Skripsi                                                                                         
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