


Pendahuluan

• Tujuan dari tata letak fasilitas adalah untuk
meminimalkan biaya produksi. 

• Bagian dari biaya produksi pada proses
produksi adalah biaya penanganan bahan. 

• Penanganan bahan dapat diminimumkan, jika
jarak bahan ke produk dekat. 



Pusat Kegiatan Manufaktur:
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Jenis-jenis keterkaitan hubungan:

1. Antara dua kegiatan produksi

2. Antara kegiatan produksi dan kegiatan pelayanan
atau penunjang

3. Antara dua kegiatan pelayanan.



Faktor yang mempengaruhi
keterkaitan :

1
• Persyaratan khusus kegiatan tertentu atau departemen

2
• Sifat atau karakteristik (jenis, ukuran, bentuk, tidak. Dari lantai, dll)

3
• Tapak bangunan (lokasi, ukuran, topografi dll)

4
• Fasilitas luar (transportasi mode, parkir, utilitas, fasilitas tambahan)

5

• Perluasan (aliran produksi masa depan & tata letak perubahan, gang, 
lokasi, luas, dll)



Derajat keterkaitan kegiatan:

• mutlak perlu berdekatanA

• sangat penting berdekatanE

• penting berdekatanI

• Biasa/tidak ada masalahO

• Tidak PentingU

• mutlak berjauhanX



Alasan kedekatan:
Kedekatan Produksi: • 1. Urutan alur kerja

• 2. Penggunaan peralatan yang sama

• 3. Penggunaan catatan yang sama

• 4. Penggunaan ruang yang sama

• 5. Kebisingan, kotoran, asap, getaran, dll

• 6. Memfasilitasi penanganan bahan

• Kedekatan Personil: • 1. Penggunaan personil yang sama

• 2. Kontak urgensi

• 3. Derajat kontak pribadi

• 4. Jalur perjalanan normal

• 5. Kemudahan pengawasan

• 6. Melakukan pekerjaan yang sama

• 7. Preferensi personil

• 8. Gerakan personil (aliran lalu lintas)

• 9. Gangguan personil.

• Aliran informasi: • 1. Gunakan catatan umum

• 2. Derajat kontak dokumen

• 3. Gunakan peralatan komunikasi yang sama



Activity Relationship Chart

1. Identifikasi semua aktivitas signifikan layanan atau penunjang yang 
diperlukan untuk mendukung fungsi produktif utama dari perusahaan
terpisah ke dalam kategori [produksi, pelayanan (administrasi, produksi, 
personalia, bangunan fisik)]

2. Kumpulkan data tentang aliran material, informasi, personil, dll,
3. Tentukan faktor-faktor dan sub-faktor yang menentukan keterkaitan (aliran

material, peralatan, arus informasi, hubungan personil, hubungan fisik)
4. Siapkan bentuk ARC kosong
5. Masukkan kegiatan di bawah analisis menyusuri sisi kiri, urutan tidak

penting, meskipun mereka mungkin ditempatkan dalam urutan yang logis
6. Masukkan derajat keterkaitan, untuk setiap pasangan kegiatan, di dalam

kotak di persimpangan dari garis-garis, seperti surat (di atas) untuk mewakili
kepentingan relatif dari hubungan

7. Sejumlah kode (di bagian bawah) untuk menunjukkan alasan
8. Meninjau ARC dengan beberapa orang





Activity Relationship Diagram

1. Buatlah daftar kegiatan produksi, penerimaan, penyimpanan, 
pergudangan dan pengiriman

2. Menghitung biaya penanganan bahan
3. Merancang peta dari-ke
4. Merancang peta out flow – in flow 
5. Merancang ARD.
6. Merancang skala prioritas
7. Buatlah kartu dalam bentuk bujur sangkar, dan kemudian tuliskan

dalam kolom nama kegiatan dan kotak kegiatan dibawahnya.
8. Susun kartu yang dimulai dari receiving pada dasar sisi kartu. 

Dasar penyusunan didasarkan skala prioritas
9. Kembali ke langkah 2, sampai biaya material handling minimum.
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