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Bagian I. Pilih 2 soal dari soal-soal berikut ini : (bobot masing-masing soal  12.5%) 

1. Perusahaan garmen ABC yang memiliki pasar yang cukup luas di Asia Tenggara merencanakan untuk 

membuka pabrik baru di Indonesia.   Sebagian produk garmen yang dihasilkan nantinya akan diekspor 

ke beberapa negara di Asia Tenggara (mencakup 40% dari produksi), sedangkan sisanya adalah untuk 

pasar di Indonesia.  Perusahaan garmen ABC merupakan salah satu perusahaan yang padat karya 

(memerlukan banyak tenaga kerja) dan memerlukan sumber air yang cukup banyak untuk proses 

produksinya.  Pabrik garmen juga seringkali dikhawatirkan dapat mencemari lingkungan melalui 

limbah sampingan proses produksi.  Berdasarkan beberapa karakteristik pabrik garmen di atas, 

sebukanlah beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan perusahaan ABC dalam mencari lokasi 

pabrik yang baru di Indonesia.  Berdasarkan pemahaman anda mengenai beberapa daerah di 

Indonesia, sebutkan 3 alternatif daerah di Indonesia yang anda anggap cukup sesuai untuk menjadi 

alternatif lokasi pabrik garmen yang baru.  Jelaskan alasan anda. 

 

2. Jika anda diminta merancang tata letak fasilitas, data apa yang terpenting yang harus diketahui terlebih 

dahulu dan sebutkan dan jelaskan mengenai urutan tiga disain apa saja yang harus dilakukan terlebih 

dahulu sebelum melakukan disain fasilitas. Sebutkan salah satu prosedur perancangan tata letak 

(sumber:Apple, Meyer, Tompkins, Muther) dan jelaskan kaitannya dengan prinsip tata letak dan ke 

empat disain di atas serta data yang diperlukan untuk perancangan. 
 

3. Jelaskan kelebihan dan keterbatasan/asumsi pemanfaatan teknik Diagram String, Multi Product 

Process Chart (MPPC), From To Chart (FTC) dan Triangular Flow Diagram (TFD) untuk kegiatan 

analisis aliran material.  
 

4. Berkaitan dengan kegiatan material handling pada gudang barang jadi pabrik yang menghasilkan 

produk jadi berupa kemasan dan wadah/tempat yang terbuat dari plastik, dimana produk jadi akan 
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dipacking dalam kardus-kardus yang diletakkan di rak-rak dengan ketinggian rak hingga 15 meter, 

jawab pertanyaan berikut : 
Jelaskan pemanfaatan prinsip-prinsip material handling dan dasar pemilihan peralatan material 

handling yang tepat. Peralatan material handling apa saja yang dibutuhkan untuk material handling 

pada gudang tersebut ? 

 

 

Bagian II. Pilih 3 soal dari soal-soal berikut ini : (bobot masing-masing soal 25%) 

Soal Perencanaan Lokasi 

1. Distributor dari pabrik X merencanakan untuk merelokasi gudang yang ada sekarang ke suatu lokasi 

yang lebih dekat ke konsumen.  Konsumen  dari distributor X tersebar di empat kota.  Koordinat 

lokasi dan perkiraan jumlah penduduk pada keempat kota dimana konsumen berada ditunjukkan 

pada tabel di bawah ini : 

 

Kota Populasi (juta orang)  Koordinat (X,Y) (miles) 

1 6 (1,7) 

2 4 (6,2) 

3 3 (8,5) 

4 5 (12,4) 

 

a. Tentukan koordinat gudang yang baru dengan menggunakan metode analisa pusat gravitasi. 

b. Gudang yang sekarang berlokasi pada koordinat (9,6).  Manakah yang lebih baik lokasi yang 

sekarang dibandingkan lokasi baru yang diperoleh pada soal a di atas berdasarkan metode load 

distance ? 

 

Soal Routing Sheet 

2. Suatu Perusahaan memproduksi komponen P yang melalui 4 operasi menggunakan 3 mesin (A, B dan 

C). Produksi yang diinginkan 3000 unit per minggu. Satu minggu 5 hari kerja dan 1 hari sebanyak  

18 jam kerja efektif (3 shift). Jam lembur hanya bisa diberikan pada hari Saptu 12 jam per minggu jika 

diperlukan. Sehingga pembulatan mesin mempertimbangkan hal tersebut. Untuk Komponen P urutan 

operasi, waktu baku, % cacat, efisiensi dan reliabilitas mesin sebagai berikut: 

 

Operasi Mesin % cacat Waktu Baku Efisiensi Reliabilitas 

O-1 A 3% 5 menit 90% 95% 

O-2 B 10% 4 menit 85% 90% 

O-3 C 6% 3 menit 95% 85% 

O-4 B 5% 5 menit 85% 90% 

 

Hitung 

a. Waktu yang tersedia,  jumlah yang harus disiapkan dan produk dengan efisiensi dan jumlah 

mesin teoritis A, B dan C (10) 

b. Jika pada operasi O-2 dan O-4  di mesin B,  65% dari skrapnya dapat didaur ulang,  berapa 

jumlah yang harus disiapkan dan produk dengan efisiensi serta jumlah mesin teoritis A, B dan C 

(7.5%). 

c. Jika komponen P dirakit dengan 2 komponen Q dan pada operasi O-3 di mesin B cacat dapat di 

daur ulang sebanyak 80%. 

 

Operasi Mesin % cacat Waktu Baku Efisiensi Reliabilitas 

O-5 A 3% 4 menit 90% 95% 

O-6 C 5% 3 menit 95% 85% 

O-7 B 8% 2 menit 85% 90% 

A-1 bangku 0% 10 menit 95% 100% 

 

Berapa jumlah yang harus disiapkan dan produk dengan efisiensi dan jumlah mesin teoritis A, B 

dan C (untuk kedua komponen) dan jumlah  bangku perakitan (7.5%).  
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Soal Analisa Aliran 

3. Industri manufaktur PT KOMPONEN memproduksi dan merakit empat komponen otomotif P, Q, R, 

S yang masing2 berat tiap komponen P = 0,5 kg, Q = 0,2 kg , R = 0,4 kg dan S = 0,5 kg. Komponen2 

tsb dirakit menjadi produk moving part PQRS menurut susunan 2P + 4Q + R + 3S sebanyak 10 unit 

per jam.Saat ini semua komponen diproduksi dengan menggunakan mesin dengan susunan mesin M1, 

M2, M3, M4, M5, M6. 

 

Urutan proses produksi setiap komponen adalah sbb. : 

 

Komp. P :  M1-M3-M2-M4-M3-M5-M6 

Komp. Q : M1-M2-M4-M3-M2-M5-M6 

Komp. R : M1-M3-M4-M3-M2-M5-M6 

Komp. S : M1-M3-M2-M4-M3-M5-M6 

 

Berdasarkan data tsb. diatas Sdr diminta untuk melakukan analisa aliran yaitu menggunakan : 

a) Berdasarkan data berat, kebutuhan komponen dan volume produksi PQRS, hitung relative 

importance untuk tiap komponen (5%). 

b) Buatlah MPPC bila susunan mesin adalah M1, M2, M3, M4, M5, M6 dan M1, M3, M2, M4, M5, 

M6. Hitung efisiensi langkahnya dan jumlah backtracking (langkah mundur) dari kedua susunan 

mesin tsb (10%).  

c) FTC (From To Chart) berat komponen yang mengalir antar mesin yang memiliki tingkat efisiensi 

terbaik berdasarkan jawaban soal b. Bila backward diasumsikan = 2x forward, hitung nilai momen 

total dan efisiensi susunan mesin pada FTC yang dibuat (10%). 

 

Soal Material Handling. 

4. PT. Pijar menjalankan produksinya melalui area receiving, Departemen A, Departemen B, Departemen 

C, Departemen D dan Area Shipping.  Perusahaan memproduski 4 jenis produk yaitu P1, P2, P3 dan P4. 

Kebutuhan luas area masing-masing departemen adalah : Area Receiving = 9m
2
, Dept A = 16m

2
, Dept B 

= 25m
2
, Dept C = 16m

2
, dan Dept D = 9 m

2
, Area Shipping = 16m

2
. 

Data Material Handling adalah : 

Material Handling Daya angkut Biaya Material Handling 

Manual ≤ 40 kg Rp 5000/m  

hand truck 40 kg - 200 kg Rp 10000/m 

Forklift > 200 kg Rp 20.000/m 

 

Petunjuk pemindahan yaitu : 

a. Pemindahan dari Area Receiving ke departemen manapun harus dilakukan manual 

b. Pemindahan dari departemen D ke Area Shipping harus dilakukan manual. 

c. Pemindahan yang melebihi kapasitas peralatan material handling berarti memiliki frekuensi 

lebih dari satu. 

d. Pengangkutan material suatu produk pada alat pemindahan dapat digabungkan dengan 

produk lain asalkan tujuan departemen adalah sama. 

 

Urutan proses, berat dan jumlah produksi per jam untuk keempat produk tersebut adalah : 

 

Produk Urutan proses Produksi(unit/jam) Berat (Kg) 

P1 R-B-A-C-D-S 50 2 

P2 R-B-C-D-S 40 6 

P3 R-C-B-A-D-S 30 3 

P4 R-A-C-D-S 20 4 

 

Pertanyaan : 

Buat MHPS dan hitung total biaya material handling.  


