


Pendahuluan

• Algoritma terkomputer merupakan alat yang 
sangat ampuh baik untuk membuat 
perbandingan pilihan susunan wilayah 
kegiatan dalam batasan kriteria yang terpilih 
dan data yang tersedia.



Keuntungan

1.
• Perhitungan dapat dilakukan lebih cepat.

2.
• Mampu menyelesaikan masalah yang kompleks.

3.
• Proses perancangan lebih ekonomis

4.
• Mempertimbangkan aliran antar departemen.

5.

• Aliran antar departemen dapat dicatat:

• a. Kuantitatif From to Chart

• b. Kualitatif  Relationship Chart.



Macam-macam Program Komputer



Klasifikasi program berdasarkan aliran
input:

- CRAFT

- COFAD

Kualitatif

- CORELAP

- ALDEP

-
BLOCPLAN

Kuantitatif

- PLANET

kuantitatif

& kualitatif



CRAFT 
(Computerized Relative Allocation of Facilities)

• Mempertukarkan lokasi kegiatan pada tata 
letak awal untuk menemukan pemecahan 
yang lebih baik berdasarkan aliran bahan.

• Pertukaran selanjutnya membawa ke arah 
tata letak yang mendekati biaya minimum 
(sub optimum)



Input of Craft

1. •From To Chart

2. •Cost Matrix

3. •Distance (determined)

4. •Initial Layout



Prosedur Craft

1. 
• menghitung hasil kali aliran, biaya pemindahan, dan jarak antar 

pusat kegiatan.

2. 
• mempertimbangkan pertukaran lokasi dan menguji perubahan 

dua arah atau tiga arah. 

3.
• Dilakukan pertukaran yang menyebabkan pengurangan ongkos 

yang paling besar, dan menghitung ongkos total yang baru. 

4.
• Proses ini diulang sampai tidak ada lagi pengurangan ongkos 

yang berarti. 



Keuntungan CRAFT
1. Memungkinkan penetapan lokasi khusus

2. Bentuk masukan dapat beragam

3.Waktu komputer pendek

4. Mempunyai arti matematis

5.Dapat digunakan untuk tata letak kantor

6. Dapat memeriksa pekerjaan sebelumnya

7. Biaya dan penghematan tercetak



Keterbatasan CRAFT

• Menuntut penyesuaian oleh tangan (hasil tidak dapat langsung 
dipergunakan)

• Program cenderung mempunyai jarak penglihatan pendek, tidak 
dapat menemukan jawaban terbaik dengan hanya mengubah dua 
atau tiga departemen

• Pengubahan departemen harus : (1) berukuran sama, (2) 
berdekatan satu sama lain dan (3) berbatasan dengan departemen 
yang sama

• Memerlukan kejelasan struktur data masukan
• Rancangan huruf sulit
• Tidak menghasilkan tata letak awal
• Lebih baik disusun kembali
• Kaitan yang tidak diharapkan tidak diperhitungkan
• Terbatas sampai 40 departemen

Menuntut penyesuaian oleh tangan (hasil tidak dapat langsung dipergunakan)

Program cenderung mempunyai jarak penglihatan pendek

Pengubahan departemen harus : (1) berukuran sama, (2) berdekatan satu sama 
lain dan (3) berbatasan dengan departemen yang sama

Memerlukan kejelasan struktur data masukan

Rancangan huruf sulit

Tidak menghasilkan tata letak awal

Lebih baik disusun kembali

Kaitan yang tidak diharapkan tidak diperhitungkan

Terbatas sampai 40 departemen



• Menggunakan data aliran antar departemen, menghitung biaya 
denda yang dikaitkan dengan menjauhkan departemen-
departemen. 

• Mencetak tata letak dalam bentuk tak beraturan. 
• Program ini berusaha mempertahankan bentuk departemen 

dalam bentuk bujur sangkar, untuk menghindari bentuk 
memanjang. 

• Namun departemen yang agak kecil mungkin muncul tidak 
dalam bentuk yang diinginkan. 

• Planet memberikan kemungkinan lambang dua karakter untuk 
digunakan dalam menggambarkan satuan luas tata letak akhir. 

• Planet akan memecah tata letak menjadi beberapa bagian dan 
mencetaknya pada halaman berurutan.



Input Planet

informasi departemen

informasi aliran barang



Keuntungan PLANET

Berdasarkan peta dari-ke

Menggunakan ongkos pemindahan

Membutuhkan interaksi antara komputer dan rekayasawan untuk melatih 
penilaiannya
Dapat diterapkan pada tiap persoalan yang mencakup gabungan antara kegiatan 
yang dapat dinilai dengan angka

Dapat menetapkan lokasi kegiatan tertentu dan ciri serta bangunan

Tidak ada teta letak masukan yang dibutuhkan 

Mencetak biaya penanganan tiap hubungan kegiatan ditambah biaya pemindahan 
total

Menggunakan istilah pabrik biasa dan data pabrik biasa sebagai masukan

Memungkinkan memilih pemilihan dan penempatan departemen



Keterbatasan PLANET

Terutama berguna bagi tata letak produksi (tidak bagi 
departemen pelayanan)

Memerlukan penerapan dan percobaan nyata 

Data masukan yang membutuhkan penataan (tetapi tidak 
lebih dari yang biasa dibutuhkan oleh tata letak biasa)



CORELAP 
(Computerized Relationship Layout Technique)

• Menempatkan kegiatan yang paling berkaitan kemudian 
secara progresif menambahkan kegiatan-kegiatan lain 
berdasarkan kegiatan yang diinginkan dan menurut aturan 
yang dibutuhkan. 

• Ini berlangsung sampai semua kegiatan telah ditempatkan. 
• Mencetak tata letak fasilitas dalam bentuk tak beraturan. 

Baik kegiatan mandiri maupun tata letak total tidak dalam 
bentuk persegi yang praktis sehingga diperlukan 
penyesuaian lebih lanjut agar tata letak dapat 
dipergunakan. 

• Setiap nomor kegiatan pada hasil cetak menunjukkan 
bagian tertentu dari kebutuhan ruang total kegiatan 
tersebut.



Input CORELAP

1
• hubungan kedekatan dengan huruf-hidup 

(A, I, U, E, O lihat Peta keterkaitan kegiatan)

2
• ruangan untuk tiap kegiatan

3
• perbandingan maksimum panjang 

terhadap lebar bangunan



Prosedur CORELAP

1.
• menghitung kegiatan-kegiatan yang paling sibuk pada tata 

letak. 

2.

• Jumlah dari keterkaitan kedekatan kegiatan dengan 
kegiatan lain dibandingkan, dan kegiatan dengan jumlah 
tertinggi (TCR) diletakkan pertama pada matriks tata letak. 

3.

• Dipilih sebuah kegiatan yang harus dekat dengannya dan 
ditempatkan sedekat mungkin. Kegiatan ini diberi tanda A, 
I, O , U dan X



Keuntungan CORELAP

Mudah dijalankan dalam komputer

Membentuk tata letak baru

Batasan masukan dan hasilan sama

Berdasarkan peta keterkaitan

Setiap langkah dapat dilihat selama pengembangan tata letak

Sebagian besar keterkaitan diperhatikan dengan baika



Keterbatasan CORELAP

Tidak dapat menentukan lokasi kegiatan tetap

Tidak menghitung biaya

Terbatas sampai 45 departemen

Bentuk tata letak yang tidak tertib



ALDEP 
(Automated Layout Design Program)

• Memilih dan menempatkan kegiatan pertama secara acak. 
• Kegiatan berikutnya menurut ukuran yang dibutuhkan, 

dipilih dan ditempatkan: (a) menurut kedekatan yang 
diinginkan atau (b) secara acak jika tidak ada keterkaitan 
yang berarti. 

• Tata letak lainnya dibuat dan diberi angka.
• Mencetak tata letak yang dicakup dalam sebuah batasan 

daerah persegi, meskipun kegiatan mandiri cenderung 
berbentuk tak beraturan, kegiatan ditempatkan atau 
diletakkan secara tegak merentang. 

• Seperti dengan program lain, setiap nomor kegiatan 
menunjukkan bagian luas total kegiatan tertentu.



Input ALDEP

1
• hubungan kedekatan dengan huruf-hidup 

(A, I, U, E, O lihat Peta keterkaitan kegiatan)

2
• ukuran tiap kegiatan

3
• penggambaran bangunan



Prosedur ALDEP

1.

• menggunakan hubungan yang disukai untuk menghitung nilai dari satu 
rangkaian tataletak yang dibangun secara acak.

2.

• Teknik pemilihan acak yang disesuaikan, digunakan untuk membentuk tata 
letak pilihan.

3.
• Kegiatan pertama dipilih dan ditempatkan secara acak.

4.

• Data keterkaitan diteliti untuk mendapatkan kegiatan yang mempunyai kaitan 
erat pada yang pertama.

5.
• Kegiatan kedua ini diletakkan berdekatan dengan yang pertama.

6.
• Prosedur ini dilanjutkan sampai semua kegiatan telah ditempatkan. 



Keuntungan ALDEP

Dapat menetapkan lokasi khusus dalam batas ruang yang tersedia

Pemecahan dalam wilayah yang telah ditentukan

Mengembangkan banyak pilihan

Sangat memperhatikan keterkaitan

Mempunyai kemampuan beraras banyak



Keterbatasan ALDEP

Biaya pemindahan tidak dihitung 

Hubungan tak diharapkan (X) tidak diperhatikan

Metode penelitian masih ditanyakan

Kesulitan dalam menilai proses produksi

Tatanan tuntutan ruang tidak diperhitungkan 

Terbatas sampai 53 departemen



Contoh  Denah Asal



Contoh Hasil CORELAP



Contoh Hasil ALDEP



Contoh Penilaian CRAFT dengan Hasil 
ALDEP


