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Abstrak
Laboratorium Jurusan Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha merupakan fasilitas
yang digunakan untuk menunjang kegiatan proses belajar-mengajar. Berdasarkan hasil
pengumpulan data, diketahui adanya permasalahan yang menyangkut kenyamanan pengguna
laboratorium dan keamanan fasilitas laboratorium.
Metode yang digunakan dalam pemecahan masalah yang dihadapi, adalah mencari hubungan
antar ruang laboratorium, kemudian menentukan derajat kedekatan ruangan berdasarkan
intensitas hubungan antar ruang yang digambarkan dalam Activity Relationship Chart.
Setelah itu, menyusun tata letak ruangan yang digambarkan melalui Activity Relationship
Diagram dengan kriteria nilai penalty terendah. Metode ini cocok digunakan untuk
menentukan layout berdasarkan kebutuhan kedekatan antar ruang, serta data yang digunakan
adalah data kualitatif. Kemudian, untuk merancang kembali tata letak dalam masing-masing
ruang laboratorium, digunakan metode kaizen – 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan
Shitsuke) dan prinsip office layout dalam memberikan suasana yang nyaman dan aman.
Metode ini cocok untuk dilakukan karena dilaksanakan secara bertahap dan dapat secara
terus-menerus dilakukan pembaharuan.
Salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan tata letak usulan adalah
diperolehnya penghematan luas lantai yang akan dialokasikan untuk memperluas beberapa
ruangan yang dirasa perlu untuk masa mendatang. Di samping itu, tata letak yang diusulkan
akan meningkatkan kemudahan pengawasan keamanan fasilitas dengan berkurangnya pintu
masuk yang perlu dikunci.
Kata Kunci: tata letak fasilitas, laboratorium, luas lantai, activity relationship chart, kaizen,
5S, office layout
Abstract
Laboratory is one of the facilities to support the teaching-learning process for Industrial
Engineering Department in Universitas Kristen Maranatha. Based on data gathered, it is
found out that there are issues concern with comfort of laboratory users and the safety of
laboratory facilities.
Methods used in this research: finding the relation between each laboratory room, then
defining the degree of proximity based on the intensity of relationship of each room that is
shown in Activity Relationship Chart. After that, writer arranged rooms layout with Activity
Relationship Diagram by the lowest penalty. For redesigning layout in each room, writer used
kaizen-5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke) and the principle of office layout to
create a comfortable and safe environment for users. These methods are suitable since it is
implemented gradually and could continuously improve the system.
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One of the benefits from implementing the proposed layout is savings of space area which will
be allocated to expand several rooms that in the future will be necessary. Besides, the
proposed layout will increase the ease of supervising the safety of facilities,as the number of
entry doors in each laboratory which needs to be locked is decreased.
Keywords: facilities layout, university laboratory, space area, activity relationship chart,
kaizen, 5S, office layout

1. Pendahuluan
Teknik Industri (TI) merupakan salah satu program studi yang berada di bawah Fakultas Teknik
Universitas Kristen Maranatha (UKM) dan berdiri sejak tahun 1985. Ilmu yang dipelajari dalam TI
ini sangat aplikatif, dan untuk menunjang pemahaman yang lebih mendalam mengenai ilmu yang
dipelajari secara teoritis, maka dilaksanakan kegiatan praktikum yang diselenggarakan di
laboratorium.
Melihat pentingnya fungsi laboratorium, maka faktor kenyamanan menjadi hal yang penting untuk
diperhatikan agar pihak-pihak yang berkaitan, yakni mahasiswa, dosen pengajar, para asisten
laboratorium, serta para staf yang bertugas merasa nyaman. Namun menurut hasil wawancara
pendahuluan yang didapat, laboratorium TI UKM saat ini masih dirasakan kurang nyaman. Sebagai
contoh adalah kurangnya pencahayaan di laboratorium, bau yang kurang sedap dari toilet, debu di
tempat-tempat yang tertutup, dan penuhnya ruangan dengan barang-barang yang jarang/hampir
tidak pernah digunakan lagi dan menghalangi masuknya cahaya yang diakibatkan oleh
inventarisasi yang belum dilakukan dengan baik seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Selain
itu, tingkat penggunaan untuk beberapa ruangan dan fasilitas dalam laboratorium cukup rendah,
yakni hanya beberapa minggu dalam 1 semester per tahun.

Gambar 1. Dokumentasi Penelitian Pendahuluan

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agra Andhyka Chandra, Rino Andias Anugraha, dan
Muhammad Iqbal dari Universitas Telkom pada tahun 2014 mengusulkan perancangan tata letak
fasilitas Laboratorium Proses Manufaktur dengan menggunakan pendekatan systematic layout
planning. Penelitian tersebut menggunakan algoritma BLOCPLAN dalam perancangan tata letak
fasilitas dalam ruang laboratorium dan pendekatan ergonomi dalam menciptakan lingkungan fisik
yang tepat untuk kegiatan praktikum di Jurusan Teknik Industri Universitas Telkom. Adapun
lingkungan fisik yang diperhatikan adalah pencahayaan, kebisingan, dan suhu ruangan.
Dibandingkan dengan penelitian tersebut, penelitian ini merancang masing-masing laboratorium
menggunakan metode sederhana yakni dengan Activity Relationship Chart. Kemudian masingmasing laboratorium disusun secara keseluruhan dalam rangkaian dengan mempertimbangkan
tingkat utilisasi masing-masing ruangan secara keseluruhan. Selain itu, untuk menentukan
kebutuhan fasilitas di masing-masing ruang menggunakan fasilitas eksisting yang masih dapat
digunakan dengan baik. Penelitian ini juga mempertimbangkan lingkungan fisik dalam penempatan
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fasilitas dalam masing-masing ruangan tetapi tidak menciptakan lingkungan fisik tertentu seperti
dalam penelitian Agra A. Chandra dkk.
Penelitian ini menggunakan beberapa batasan agar ruang lingkup penelitian tidak menjadi terlalu
luas. Dalam perancangan tata letak, faktor lingkungan fisik yang diperhatikan hanya mencakup
pencahayaan, bau-bauan, ventilasi, dan sirkulasi udara. Kemudian, Ruang Tata Usaha
Laboratorium, Perpustakaan, Laboratorium Proses Manufaktur, dan Ruang Laboratorium
Komputer yang baru dibangun/direnovasi tidak dibahas. Peneliti melakukan observasi selama
bulan April hingga Mei 2014 dan perancangan dilakukan berdasarkan kurikulum 2011.
Pengarsipan laporan praktikum dilakukan untuk periode 5 tahun. Selain itu, peneliti tidak
melakukan analisis untuk biaya implementasi rancangan usulan, dan untuk 5S yang keempat
(Shitsuke) dan kelima (Seiketsu), karena implementasinya dilakukan dalam jangka waktu panjang
dan membutuhkan tata cara dan kedisiplinan diri pengguna dalam merawat dan menggunakan
fasilitas dalam ruangan yang disediakan.
Peneliti juga menggunakan asumsi untuk mengatur keadaan dalam penelitian ini, dimana kondisi
aktual senantiasa berubah. Adapun asumsi yang digunakan meliputi: kapasitas ruangan
laboratorium (Ruang Praktikum, Ruang Asistensi dan Ruang Asisten) saat ini tidak berubah,
jumlah mahasiswa yang mengikuti praktikum berjumlah 120 orang, dan tebal laporan praktikum
untuk Laboratorium Statistika Industri = 1 cm, tebal laporan Laboratorium Sistem Produksi = 0.5
cm, serta tebal laporan Laboratorium APK&E = 2 cm.
Dengan batasan dan asumsi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai
berikut: mengidentifikasi kekurangan tata letak fasilitas laboratorium TI UKM saat ini, kemudian
memberikan usulan rancangan tata letak fasilitas yang sebaiknya diterapkan di laboratorium TI
UKM saat ini, dan yang terakhir, mengemukakan manfaat yang diperoleh Jurusan TI UKM dengan
menerapkan rancangan tata letak yang diusulkan. Dengan hasil penelitian yang didapat, peneliti
berharap agar pengguna laboratorium di masa mendatang merasa nyaman selama menghabiskan
waktu yang dapat dikatakan cukup banyak di laboratorium.

2. Tinjauan Pustaka
2.1 Perencanaan Tata Letak Fasilitas
Tata letak dengan metode ilmiah yang melibatkan pertimbangan teknis, ekonomis, serta kenyaman
mulai diteliti dan diformulasikan pada era terjadinya revolusi industri. Tata letak didefinisikan
sebagai “mendesain posisi elemen fisik suatu aktivitas yang menghasilkan suatu gambar desain
tersebut” (Apple, 1990). Tata letak fasilitas juga merupakan alat untuk menganalisis, membentuk
konsep, merancang, dan mewujudkan sistem bagi pembuatan arang dan jasa. Kegiatan perancangan
fasilitas berhubungan dengan preancangan susunan unsur fisik suatu lingkungan (Apple, 1990).
Dapat disimpulkan, tata letak adalah pengorganisasian fasilitas fisik perusahaan untuk
mengefisienkan penggunaan peralatan, material, manusia dan sumber daya (Meyers, 1993).
Tata letak (layout) atau pengaturan dari fasilitas produksi dan area kerja yang ada adalah suatu
masalah yang sering kita jumpai dalam dunia industri. Tata letak pabrik (Plant Layout) atau tata
letak fasilitas (Facilities Layout) dapat didefinisikan sebagai tata cara pengaturan fasilitas-fasilitas
pabrik guna menunjang kelancaran produksi.
Tujuan perencanaan tata letak:
1. Pemanfaatan fasilitas dan peralatan dengan optimal, terutama bagi perusahaan yang tidak
memiliki lahan atau bangunan yang luas
2. Aliran manusia dan material menjadi lancar
3. Pemakaian ruang dengan efisien, dalam arti memudahkan pergerakan bahan dan manusia
4. Memberi ruang gerak yang cukup, untuk kelancaran dan kenyamanan operasional perusahaan
5. Biaya investasi dan produksi yang rendah
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6.
7.
8.
9.

Fleksibilitas untuk perubahan
Keselamatan kerja
Suasana kerja yang baik
Penggunaan tenaga kerja dan persediaan yang efisien

2.2 Tata Ruang Kantor (Office Layout)
Tata ruang kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan dalam penggunaan ruang
secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor
fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak (Terry,
1988). Tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan
pada luas lantai (Littlefield dan Peterson, 1956).
Tata ruang kantor disusun berdasarkan aliran pekerjaan kantor sehingga perencanaan ruangan
kantor dapat membantu para pekerja dalam meningkatkan produktivitas. Selain itu pengaturan tata
ruang kantor yang baik akan memberikan keuntungan-keuntungan, diantaranya:
 Mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai, karena berjalan mondar-mandir
yang sebetulnya tidak perlu.
 Menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan.
 Memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai tertentu dapat
dipergunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya.
Para ahli ilmu jiwa berpendapat bahwa lokasi fisik atau tata ruang tempat orang bekerja
mempunyai pengaruh terhadap sikap, produktivitas dan pergaulannya dengan orang lain.
Tujuan dari menata ruang kantor adalah:
1. Mencegah penghamburan tenaga dan waktu pelaksanaan kerja. Dengan tata ruang kerja yang
baik memungkinkan pekerjaan akan semakin cepat dan lancar, tata ruang kantor yang baik
membuat setiap bagian pekerjaan yang ada di suatu kantor akan saling berhubungan secara
cepat. Tentu saja ini akan menghemat tenaga dan waktu.
2. Menjamin kelancaran proses pekerjaan. Tata ruang kantor yang sudah terencana dengan baik
membuat para pegawainya bekerja sesuai dengan susunan ruangan kantor tersebut, serta
pengawasan terhasap pekerjaan dapat berlangsung dengan baik. Maka, jika tata ruang kantor
baik, maka pasti akan medukung proses pekerjaan.
3. Memungkinkan pemakaian ruangan secara efisien. Bayangkan jika pengaturan kantor semrawut
maka dapat dipastikan ruanganan akan sumpek dan akan mempengaruhi kinerja para
pegawainya, sebaliknya jika tata ruang kantor dirubah sedemikian rupa, maka penggunaan
ruangan akan efisien, rungan kosong pun dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
4. Mencegah para pegawai lain menganggu atau terganggu. Jika meja-meja disusun secara rapi,
lemari juga disusun berdasarkan keperluan, begitu juga berbagai barang lain diatur sedemikian
rupa, maka akan memperlancar jalannya kinerja pegawai.
5. Menciptakan kenyamanan bekerja bagi para pegawai. Dengan segala perubahan tata ruang
kantor yang rapi, teratur, nyaman, bersih, maka akan menambah semangat dan kenyamanan
bagi para pekerja yang ada didalamnya.
6. Memberikan kesan yang baik bagi para pegawai.
7. Memberikan kesan yang baik bagi para tamu.
2.3 Activity Relationship Chart (ARC)
Menurut Apple (1990), Activity Relationship Chart atau peta keterkaitan kegiatan merupakan
teknik ideal untuk menggambarkan keterkaitan antara setiap kelompok kegiatan/departemen yang
saling berkaitan. Peta ini berguna dalam:
1. Penyusunan urutan pendahuluan bagi Flow-To Chart (FTC)
2. Lokasi nisbi dari pusat atau departemen dalam satu kantor
3. Lokasi kegiatan dalam satu usaha pelayanan
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4.
5.
6.
7.

Lokasi pusat kerja dalam operasi perawatan atau perbaikan
Lokasi nisbi dari daerah pelayanan dalam satu fasilitas produksi
Menunjukkan hubungan satu kegiatan dengan yang lainnya, serta alasannya.
Memperoleh satu landasan bagi penyusunan daerah selanjutnya

Peta keterkaitan kegiatan serupa dengan FTC, tetapi hanya satu perangkat lokasi saja yang
ditunjukkan. Kenyataan peta ini serupa dengan tabel jarak sebuah peta jalan; jaraknya digantikan
dengan huruf sandi kualitatif (skala prioritas), dan angka yang menunjukkan alasan bagi huruf
sandi tadi.
Skala Prioritas hubungan antar departemen merupakan skala yang digunakan untuk mengetahui
derajat kepentingan hubungan antar departemen, dimana kedekatan hubungannya dapat dilihat dari
alasan-alasan, yang diutarakan sebelumnya, seperti aliran komunikasi yang tinggi, aliran informasi,
dsb. Disini, semakin kuat alasannya, menunjukkan hubungan yang paling dekat. Adapun tanda dari
derajat kedekatan adalah sebagai berikut:
A : Hubungan mutlak diperlukan (untuk aktivitas yang dipertimbangkan saling berkelanjutan)
E : Hubungan sangat penting (untuk aktivitas yang dipertimbangkan saling berkelanjutan)
I : Hubungan penting (untuk aktivitas berdampingan)
O : Hubungan biasa/ umum (untuk aktivitas yang mempunyai hubungan biasa)
U : Hubungan tidak penting (untuk hubungan geografis)
X : Hubungan tidak diinginkan (untuk hubungan yang tidak diharapkan terjadi)


Sandi warna kedekatan:
o A – Merah – Mutlak perlu
o E – Jingga – Sangat penting
o I
– Hijau – Penting
o O – Biru – Kedekatan biasa
o U – Tak berwarna – Tidak perlu/penting
o X – Coklat – Tidak diharapkan

2.4 Kaizen
Kaizen adalah suatu filosofi dari Jepang yang memfokuskan diri pada pengembangan dan
penyempurnaan secara terus menerus atau berkesinambungan dalam perusahaan bisnis. Kaizen
melibatkan pemodal, karyawan dan manajer semua lini dalam perusahaan untuk pengembangan
perusahaan ke arah yang lebih baik. Kaizen berasal dari Bahasa Jepang yaitu kai artinya perubahan
dan zen artinya baik.
Di Cina, kaizen bernama gaishan di mana gai berarti perubahan/perbaikan dan shan berarti
baik/benefit. Kaizen merupakan aktivitas harian yang pada prinsipnya memiliki dasar sebagai
berikut:
1. Berorientasi pada proses dan hasil
2. Berpikir secara sistematis pada seluruh proses
3. Tidak menyalahkan, tetapi terus belajar dari kesalahan yang terjadi di lapangan
Secara garis besar ada delapan kunci utama pelaksanaan just in time atau kaizen dalam kegiatan
industri, yaitu:
1. Menghasilkan produk sesuai dengan yang didasarkan pada permintaan pelanggan
2. Memproduksi dalam jumlah kecil
3. Menghindari pemborosan
4. Memperbaiki aliran produksi
5. Menyempurnakan kualitas produk
6. Orang-orang yang tanggap
7. Menghilangkan ketidakpastian
8. Penekanan pada pemeliharaan jangka panjang
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Dampak positif Kaizen adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang akan mampu menemukan masalah dengan cepat.
2. Setiap orang akan memberikan perhatian dan penekanan pada tahap perencanaan.
3. Mendukung cara berpikir yang berorientasi proses.
4. Setiap orang berkonsentrasi pada masalah-masalah yang lebih penting dan memdesak untuk
diselesaikan.
5. Setiap orang akan berpartisipasi dalam membangun sistem yang baru.
2.4.1 Kaidah 5S
5S adalah suatu metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara intensif yang berasal dari
Jepang yang digunakan oleh manajemen dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin
di lokasi kerja sekaligus meningkatan kinerja perusahaan secara menyeluruh.
Isi dari 5S antara lain:
1. 整理 (seiri), Ringkas, merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan
sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan
dalam aktivitas kerja.
2. 整頓 (seiton), Rapi, segala sesuatu harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan sehingga siap
digunakan pada saat diperlukan.
3. 清楚 (seiso), Resik, merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga
segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik.
4. 清潔 (seiketsu), Rawat, merupakan kegiatan menjaga kebersihan pribadi sekaligus mematuhi
ketiga tahap sebelumnya.
5. 躾け (shitsuke), Rajin, yaitu pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing pekerja dalam
menjalankan seluruh tahap 5S.
Penerapan 5S harus dilaksanakan secara bertahap sesuai urutannya. Jika tahap pertama (seiri) tidak
dilakukan dengan baik, maka tahap berikutnya pun tidak akan dapat dijalankan secara maksimal,
dan seterusnya.
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3. Metodologi Penelitian
Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini diperlihatkan dalam Gambar 2.
Mulai
PENELITIAN PENDAHULUAN
Observasi dan wawancara
IDENTIFIKASI MASALAH
PENETAPAN TUJUAN PENELITIAN
1. Menganalisis tata letak fasilitas laboratorium TI UKM saat ini.
2. Memperbaiki rancangan tata letak fasilitas laboratorium TI UKM saat ini.
3. Mengemukakan manfaat yang diperoleh Jurusan TI UKM dengan menerapkan
rancangan tata letak yang diusulkan.
STUDI PUSTAKA
1. Perancangan Tata Letak Fasilitas
2. Office Layout
3. Kaizen – 5S
PENENTUAN METODE PEMECAHAN MASALAH
1. Activity Relationship Chart (ARC)
2. Kaizen – 5S
PENGUMPULAN DATA
1. Data Umum Jurusan TI UKM
2. Denah laboratorium
3. Tata letak ruangan laboratorium
4. Aktivitas yang dilakukan di tiap ruangan
5. Kapasitas tiap ruangan
6. Jenis dan dimensi fasilitas fisik tiap ruangan
7. Jumlah mahasiswa per kelompok untuk masing-masing laboratorium
PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS
1. Menganalisis tata letak laboratorium saat ini.
2. Mengidentifikasi kebutuhan fasilitas dan luas lantai tiap ruangan.
3. Menentukan kebutuhan fasilitas fisik dan luas lantai yang dapat dipakai bersama.
4. Membuat Activity Relationship Chart (ARC)
5. Membuat Activity Relationship Diagram (ARD)
6. Menentukan lokasi ruangan yang dapat digunakan
7. Merancang tata letak fasilitas fisik tiap ruangan.
8. Menganalisis pemakaian ruangan kosong
9. Menganalisis keuntungan yang diperoleh institusi dengan usulan yang diajukan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Selesai

Gambar 2. Bagan Metodologi Penelitian
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4. Pembahasan
4.1 Analisis Tata Letak Laboratorium Saat Ini
Langkah awal dalam pengolahan data penelitian ini adalah melakukan analisis mengenai kondisi
masing-masing ruangan dalam laboratorium berdasarkan prinsip 3S (Seiri, Seiton, Seiso). Secara
umum, kondisi seiri belum terlaksana, terdapat banyak barang dan fasilitas yang tidak digunakan,
bahkan yang sudah rusak dalam ruang laboratorium. Kondisi seiton juga belum didapatkan pada
seluruh ruangan laboratorium, karena dengan banyaknya barang yang menumpuk tidak beraturan
maka proses pencarian menjadi sulit. Selain itu, sebagai contoh, Ruang Praktikum Lab. Statistika
Industri yang terlalu luas mengakibatkan sulitnya mendeteksi orang yang masuk dari pintu lain di
ruangan sebelah sehingga keamanan fasilitas menjadi kurang terjamin. Begitu juga dengan kondisi
seiso, dengan banyaknya barang tidak terpakai, maka banyak debu yang menumpuk.
Selain itu, peneliti juga menganalisis apakah luas lantai dan fasilitas fisik yang telah disediakan
sudah memenuhi kebutuhan masing-masing ruang. Secara umum, kondisi ruang laboratorium
belum sesuai dengan prinsip 3S dan memerlukan perbaikan.
4.2 Identifikasi Kebutuhan Fasilitas dan Luas Lantai Tiap Ruangan
Dari pendataan aktivitas yang dilakukan di masing-masing ruang laboratorium, peneliti
mengidentifikasi seluruh fasilitas fisik yang dibutuhkan beserta dimensinya dan menghitung
kebutuhan luas lantai. Dalam upaya meningkatkan pemanfaatan ruang dan fasilitas yang lebih baik,
peneliti mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan jenis ruangan dan fasilitas yang
sama ke dalam satu ruangan. Hasil perhitungan kebutuhan luas lantai ditampilkan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Perhitungan Kebutuhan Luas Lantai
No

1

2

3

4

Laboratorium

No
1
2
3
4

Ruangan

Praktikum/Asistensi
Asisten
Statistika
Arsip
Industri
Kepala Lab
Total
1 Praktikum/Asistensi
2 Asisten
Sistem
3 Arsip
Produksi
4 Kepala Lab
Total
1 Praktikum/Asistensi
2 Asisten
PTLF
3 Kepala Lab
Total
1 Asistensi
2 Asisten
3 Anthropometri
4 Penelitian Kerja Terpadu
APK&E
5 Iklim Panas
6 Iklim Dingin
7 Arsip
8 Kepala Lab
Total
Luas Laboratorium Total

Kebutuhan Luas Lantai
Luas (cm²)
Luas (m²)
633,600
63.36
505,200
50.52
121,200
12.12
86,400
8.64
1,346,400
134.64
428,400
42.84
448,200
44.82
86,400
8.64
86,400
8.64
1,049,400
104.94
496,800
49.68
426,600
42.66
86,400
8.64
997,493
99.75
717,600
71.76
384,600
38.46
1,287,975

128.80

83,313
71,052
157,800
86,400
2,788,740
6,182,033

8.33
7.11
15.78
8.64
278.87
618.20
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4.3 Penentuan Kebutuhan Fasilitas dan Luas Lantai yang Dapat Dipakai Bersama
Penentuan kebutuhan fasilitas dan luas lantai yang dapat dipakai bersama mempertimbangkan
waktu penggunaan ruangan beserta fasilitas fisik untuk tiap ruangan laboratorium. Untuk
meningkatkan penggunaan, melakukan penggabungan fasilitas fisik dan ruangan yang dapat
digunakan bersama. Ruangan yang digunakan bersama dapat dilihat pada Tabel 3.
4.4 Pembuatan Activity Relationship Chart (ARC)
Langkah berikutnya, peneliti membuat Activity Relationship Chart (ARC) berdasarkan hubungan
dan derajat kedekatan antar ruang dalam masing-masing laboratorium. Contoh ARC untuk
Laboratorium Statistika Industri ditunjukkan dalam Gambar 3.

1. Praktikum/ Asistensi

U
A
2,4

2. Asisten

A
1,3,4

3. Kepala Lab

E
U

O
3

UE

E
2

4. Arsip

Gambar 3. ARC Laboratorium Statistika Industri

Keterangan:
 Hubungan antara Ruang Praktikum/Asistensi dengan Ruang Asisten adalah adanya aliran
informasi yang cukup tinggi dari asisten kepada praktikan, dan asisten menggunakan kedua
ruangan tersebut untuk melakukan kegiatannya dengan frekuensi yang cukup tinggi pada
semester ganjil, sehingga lokasi kedua ruangan ini mutlak untuk didekatkan.
 Hubungan antara Ruang Praktikum/Asistensi dengan Ruang Kepala Laboratorium adalah
adanya pengawasan dari Kepala Laboratorium terhadap kegiatan yang berlangsung di Ruang
Praktikum/Asistensi dengan frekuensi yang sangat rendah, hanya sesekali jika dibutuhkan,
sehingga lokasi kedua ruangan ini tidak perlu terlalu dekat.
 Hubungan antara Ruang Asisten dengan Ruang Kepala Laboratorium adalah kepala
laboratorium melakukan pengawasan kepada asisten saat berada di ruangannya, kemudian
adanya komunikasi dan aliran informasi yang cukup tinggi antara asisten dengan kepala
laboratorium mengenai laboratorium, sehingga lokasi kedua ruangan ini mutlak untuk
didekatkan.
 Hubungan antara Ruang Asisten dan Arsip adalah adanya aliran informasi yang cukup tinggi
antar ruangan dalam proses penilaian untuk melakukan perbandingan laporan praktikum
dengan kemungkinan frekuensi yang tinggi, saat proses penilaian pada akhir semester ganjil.
Selain itu, ruangan ini juga digunakan untuk menyimpan peralatan-peralatan yang dibutuhkan
asisten, sehingga kedua ruangan ini sangat penting untuk didekatkan.
4.5 Pembuatan Activity Relationship Diagram (ARD)
Penentuan lokasi ruangan untuk masing-masing kegiatan laboratorium dilakukan dengan
mempertimbangkan hubungan antar ruang dalam masing-masing laboratorium yang digambarkan
dengan bantuan Activity Relationship Diagram (ARD). Contoh ARC untuk Laboratorium Statistika
Industri ditunjukkan dalam Gambar 4.
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A=2

3. R. Kepala Lab

A=2

A=1,3

1. Ruang Praktikum

E=4

2. R. Asisten

E=2

4. Ruang Arsip

Gambar 4. ARD Laboratorium Statistika Industri

Perhitungan Penalty ARD Laboratorium Statistika Industri ditunjukkan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Perhitungan Penalty ARD Laboratorium Statistika Industri

No.

Ruangan

1
2
3
4

Ruang Praktikum
Ruang Asisten
Ruang Kepala Laboratorium
Ruang Arsip

A
0
0
0
0

Penalty
E
X
0
0
0
0

0
0
0
0
Total

Total
Penalty
0
0
0
0
0

4.6 Penentuan Lokasi yang Dapat Digunakan
Peneliti melakukan pengalokasian dari ARD pada denah dengan ukuran sebenarnya (Area
Allocation Diagram) dengan mempertimbangkan luas ruangan yang tersedia, serta jenis pembatas
ruangan (tembok atau partisi) dalam menentukan lokasi ruang. Lokasi ditunjukkan dalam Gambar
5.
4.7 Perancangan Tata Letak Fasilitas Fisik Tiap Ruangan
Peneliti merancang tata letak fasilitas dalam setiap ruangan dengan memperhatikan kaidah kaizen5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke) dan prinsip tata letak ruang kantor. Tata letak
fasilitas dalam laboratorium ditunjukkan dalam Gambar 5.
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Gambar 5. Usulan Rancangan laboratorium
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4.8 Analisis Usulan Pemanfaatan Ruang Kosong
Berdasarkan hasil pengolahan, didapatkan beberapa ruangan kosong yang dapat digunakan dengan
beberapa pertimbangan. Berikut hasil analisis peneliti:
1. Ruang Praktikum PTLF dan Ruang Anthropometri saat ini dapat dijadikan sebagai Ruang
Visual dengan luas lantai yang lebih besar dari saat ini.
2. Ruangan yang saat ini digunakan sebagai Ruang Belajar dapat dimanfaatkan menjadi
Laboratorium Komputer ketiga untuk perencanaan jangka panjang Jurusan Teknik Industri,
dengan mempertimbangkan jumlah mahasiswa yang semakin bertambah dalam beberapa tahun
terakhir. Selain itu, lokasi ini juga berada di sebelah Laboratorium Komputer B dan berdekatan
dengan Tata Usaha Laboratorium yang bertugas untuk mengunci dan menjaga keamanan
Laboratorium Komputer.
3. Ruang Belajar dapat ditempatkan tepat di sebelah laboratorium komputer yang diusulkan di
atas, menempati ruang kosong di sebelah Laboratorium PTLF, dengan kapasitas yang sama
dengan saat ini.
4. Ruang Komputer Laboratorium Sistem Produksi dan ruangan disebelahnya dapat digunakan
sebagai ruang untuk asisten Laboratorium Perancangan dan Komputasi, dekat dengan Ruang
Praktikum, yakni Laboratorium Komputer A dan B.
5. Ruang Asisten Jaringan Komputer juga diperluas dengan bergesernya dinding pemisah antara
Laboratorium Sistem Produksi dengan Ruang Asisten, sehingga ruang tersebut menjadi lebih
leluasa.
6. Gudang Basement 1 dapat diperluas dengan cara menghilangkan tangga yang tidak lagi
digunakan untuk mendapatkan ruang yang lebih luas. Kardus bekas barang elektronik yang
disimpan, jika tidak diperlukan lagi sebaiknya dapat dikeluarkan atau jika masih dibutuhkan
dapat dilipat sehingga memberikan ruang untuk menyimpan barang lainnya.
7. Ruang kosong di sebelah ruang asisten APK&E usulan dialihfungsikan untuk toilet,
menimbang dinding luar ruangan tersebut berhubungan langsung dengan area terbuka sehingga
dapat dibuat jendela/ hawa keluar. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi bau yang kurang
sedap di dalam laboratorium.
8. Ruang yang saat ini digunakan sebagai Toilet dialihfungsikan menjadi gudang untuk
laboratorium basement 2, begitu juga untuk ruang yang saat ini digunakan sebagai Ruang
Koordinator Laboratorium Proses Manufaktur.
9. Ruang Arsip Jurnal Teknik Industri dapat dipindah ke lokasi ruang kosong di di sebelah timur
Ruang Iklim dengan pertimbangan arsip tugas akhir yang semakin bertambah setiap tahun.
10. Ruang kosong di sebelah Ruang Arsip yang diusulkan dapat digunakan sebagai Ruang Belajar
atau ruang untuk menunggu bagi mahasiswa di basement 2.
11. Ruang kosong di antara Ruang Belajaryang diusulkan dan Laboratorium Proses Manufaktur
dapat digunakan untuk pengembangan laboratorium di masa yang akan datang.
4.9 Analisis Perbandingan Tata Letak Saat Ini dan Tata Letak Usulan
Peneliti melakukan perbandingan tata letak saat ini dan tata letak usulan berdasarkan luas lantai,
tata letak fasilitas, dan prinsip Kaizen-3S. Hasil perbandingan ditampilkan dalam Tabel 3, Tabel 4,
dan Tabel 5.
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Tabel 3. Perbandingan Luas Lantai Saat Ini dan Usulan
No Laboratorium No

1

Statistika
Industri

1
2
3
4
5

1
2
3
2 Sistem Produksi
4
5

3

4

PTLF

APK&E

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8

Ruangan
Praktikum
Asistensi
Asisten
Arsip
Kepala Lab
Total
Praktikum/Asistensi
Asisten
Arsip
Kepala Lab
Peralatan
Total
Praktikum/Asistensi
Asisten
Arsip
Kepala Lab
Total
Asistensi
Asisten
Anthropometri
Penelitian Kerja Terpadu
Iklim Panas
Iklim Dingin
Arsip
Kepala Lab
Total

Luas Laboratorium Total
5

1 Visual
Lain-lain
2 Toilet
Luas Total Ruangan Lain-lain

Luas Total

Tata Letak Saat Ini
Luas (cm²)
Luas (m²)
1,272,780
127.28
444,564
44.46
772,520
77.25
162,053
16.21
160,425
16.04
2,812,342
281.23
569,420
56.94
608,498
60.85
675,675
67.57
1,853,593
185.36
502,313
50.23
403,380
40.34
91,800
9.18
997,493
99.75
670,463
67.05
329,709
32.97
502,313
50.23
1,936,440
193.64
89,250
8.93
94,500
9.45
349,200
34.92
112,800
11.28
4,084,674
408.47

Tata Letak Usulan
Luas (cm²) Luas (m²)
560,000

56.00

772,920
131,250
81,000
1,545,170
537,200
430,275
81,000
81,000
672,590
1,802,065
*
761,400
125,625
81,000
968,025
790,875
384,750

77.29
13.13
8.10
154.52
53.72
43.03
8.10
8.10
67.26
180.21
*
76.14
12.56
8.10
96.80
79.09
38.48

1,936,350

193.64

89,250
94,500
158,175
105,000
3,558,900

8.93
9.45
15.82
10.50
355.89

9,748,101

974.81

7,874,160

787.42

673,313
120,750
794,062.5

67.33
12.08
79.41

1,015,313
179,550
1,194,863

101.53
17.96
119.49

10,542,163

1,054.22

9,069,023

906.90

* Ruang Praktikum/Asistensi PTLF bergabung dengan Ruang Praktikum/Asistensi Statistika Industri.

Total luas lantai yang dibutuhkan untuk tata letak usulan adalah sebesar 787.42m2, sedangkan
untuk tata letak saat ini sebesar 974.81m2. Dengan demikian, terjadi penghematan luas lantai yang
dibutuhkan sebesar 187.39m2 atau 19.22%. Penghematan luas lantai tersebut sebagian (40.08m2)
dialokasikan untuk perluasan Ruang Visual dan penambahan Toilet.
Perluasan Ruang Visual perlu dilakukan dengan tujuan untuk menambah fungsi ruangan, dimana
tidak hanya digunakan untuk keperluan kegiatan laboratorium saja, tetapi juga dapat digunakan
untuk keperluan akademik lainnya, seperti seminar, studium generale yang membutuhkan kursi
sejumlah mahasiswa dalam satu angkatan (120 orang). Penambahan Toilet perlu dilakukan dengan
tujuan untuk menambah jumlah Toilet, dimana saat ini jumlah Toilet hanya 2, sedangkan jumlah
mahasiswa terus bertambah dan membutuhkan jumlah Toilet yang lebih banyak. Oleh karena itu,
jumlah Toilet dilipatgandakan.
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Tabel 4. Perbandingan Layout Saat Ini dan Usulan
Laboratorium

Saat Ini
- Ruang Praktikum dan Asistensi terpisah
- Ruang Arsip dan Penyimpanan terpisah
- Utilisasi Ruang Praktikum dan Asistensi rendah karena hanya
digunakan di semester ganjil saja

Statistika
Industri

Sistem
Produksi

PTLF

APK&E

Toilet

- Ruang Praktikum dan Asistensi digabung menjadi 1 ruangan
- Ruang Arsip dan Penyimpanan digabung menjadi 1 ruangan
- Utilisasi ruangan akan meningkat. Pada semester ganjil,
ruangan digunakan oleh Lab. Statistika Industri dan semester
genap digunakan oleh Lab. PTLF
- Efisiensi fasilitas akan meningkat, dan peletakkannya tidak
menghalangi masuknya cahaya

- Efisiensi untuk beberapa fasilitas rendah, karena banyak
fasilitas (lemari, meja) yang tidak digunakan dan menghalangi
jendela
- Untuk menuju Ruang Asisten harus melewati Ruang Asistensi - Untuk menuju Ruang Asisten hanya melewati pintu masuk
- Wastafel disediakan di Ruang Praktikum
- Wastafel disediakan di Ruang Asisten
- Luas total : 281.23 m²
- Luas total : 154.52 m²
- Jumlah ruangan : 5
- Jumlah ruangan : 4
- Terdapat 2 pintu masuk
- Terdapat 2 pintu masuk
- Arsip disimpan dalam Ruang Asisten
- Tidak terdapat ruang kepala laboratorium
- Luas total : 185.36 m²
- Jumlah ruangan : 3
- Terdapat 1 pintu masuk

- Ruang Arsip terpisah dari Ruang Asisten
- Terdapat ruang kepala laboratorium
- Luas total : 180.21 m²
- Jumlah ruangan : 5
- Terdapat 1 pintu masuk

- Letak Lab. PTLF (basement 2) dari area masuk cukup jauh
- Utilisasi Ruang Praktikum cukup rendah karena hanya
digunakan di semester genap saja
- Tidak terdapat wastafel di Ruang Asisten
- Luas total : 99.75 m²
- Jumlah ruangan : 3
- Terdapat 2 pintu masuk

- Letak Lab. PTLF ( basement 1) dari area masuk lebih dekat
- Utilisasi ruang praktikum akan meningkat. Pada semester
ganjil, ruangan digunakan oleh Lab. Statistika Industri dan
semester genap digunakan oleh Lab. PTLF
- Wastafel disediakan di Ruang Asisten
- Luas total* : 96.80 m²
- Jumlah ruangan : 4
- Terdapat 2 pintu masuk

- Tata letak meja dan kursi Ruang Asistensi belum menghadap
layar projector
- Ruang Asisten tidak cukup menampung jumlah asisten saat ini
- Ruang Arsip dengan Ruang Asisten berjauhan
- Efisiensi untuk beberapa fasilitas rendah, karena banyak
fasilitas (lemari, meja) yang tidak digunakan (Ruang Penelitian
Kerja Terpadu dan Anthropometri)
- Utilisasi Ruang Penelitian Kerja Terpadu dan Anthropometri
relatif rendah karena hanya digunakan di semester ganjil/genap
- Luas total : 408.47 m²
- Jumlah ruangan : 8
- Terdapat 8 pintu masuk

- Tata letak meja dan kursi Ruang Asistensi sudah menghadap
layar projector
- Ruang Asisten lebih luas
- Ruang Arsip berada di sebelah Ruang Asisten
- Efisiensi fasilitas akan meningkat, karena fasiitas dan barangbarang yang tidak digunakan akan dikeluarkan dari dalam
ruangan
- Utilisasi Ruang Penelitian Kerja Terpadu dan Anthropometri
relatif meningkat karena digunakan di semester ganjil dan
- Luas total : 355.89 m²
- Jumlah ruangan : 7
- Terdapat 6 pintu masuk

- Lokasi saat ini tidak memungkinkan adanya ventilasi ke area
luar sehingga sirkulasi udara kurang baik dan berbau
- Jumlah : 2

- Lokasi yang baru memungkinkan adanya ventilasi karena
berbatasan langsung dengan area luar
- Jumlah : 4

Ruang Visual - Kapasitas kursi : 62
Ruang Belajar

Usulan

- Hanya terdapat di basement 1

- Kapasitas kursi : 122 (dapat menampung satu angkatan)
- Terdapat di basement 1 dan 2 (dapat digunakan juga sebagai
ruang tunggu)

* Luas lantai untuk Ruang Praktikum/Asistensi PTLF dihitung dalam luas total Laboratorium Statistika
Industri.

Keterangan:
Lokasi Ruang Kepala Laboratorium APK&E tidak berubah, sehingga sebaiknya ruangan ini
dipasang exhaust fan yang mengarah ke lorong. Hal tersebut bertujuan agar sirkulasi udara di
dalam ruangan menjadi lebih baik.
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Tabel 5. Perbandingan Layout Saat Ini dan Usulan
Laboratorium

Ruangan

Praktikum

Saat Ini

- seiri : banyak lemari yang tidak digunakan

seiri: lemari yang tidak digunakan sudah dikeluarkan

-

seiton: jarak area meja praktikum dan ruang asisten sudah

Statistika
Industri

Asistensi

-

Gudang
Ruang Media
Praktikum/Asistensi Asisten
Ruang Komputer
Praktikum/Asistensi Asisten
Asistensi
Asisten

Sistem
Produksi

PTLF

Asisten
Anthropometri
APK&E

Penelitian Kerja
Terpadu
Iklim Panas
Iklim Dingin
Arsip

Usulan

jarak pintu masuk ke meja praktikum cukup jauh
seiton : jarak area meja praktikum dan ruang asisten
kurang berdekatan
seiso : debu menumpuk pada lemari
penempatan antar meja saling menempel dan
seiton :
posisinya berdekatan dengan tembok
seiri: terdapat lemari dan meja yang tidak terpakai -

seiton:
seiso:
seiri:
seiso :
seiri:
seiton:
seiri:
seiri:
seiton:
seiso:
seiri:
seiton:
seiton:
seiton:

- seiri:
-

seiton:
seiri:
seiri:
seiton:

- seiso:
- seiso:
- seiso:
- seiri:

penempatan fasilitas saling berjauhan
debu menumpuk pada lemari dan meja
terdapat monitor yang tidak terpakai
debu pada barang dalam rak terbuka

banyak barang tidak terpakai
barang tergeletak tidak beraturan di lantai
terdapat lemari yang tidak terpakai
terdapat meja-meja yang tidak terpakai
laporan dan barang menumpuk di atas meja
isi lemari bau, berdebu, menjadi sarang tikus
terdapat meja-meja yang tidak terpakai
penempatan meja-kursi terlalu berdekatan
laporan dan barang menumpuk di meja diskusi
letak meja belum menghadap layar projector
terdapat barang tidak terpakai yang disimpan
dalam lemari dan menumpuk di atas meja
laporan menumpuk di atas meja
terdapat lemari yang tidak terpakai
terdapat meja, lemari, barang tidak terpakai
sulit menjangkau fasilitas pada area tertentu
ruangan berbau, berdebu, menjadi sarang
nyamuk
ruangan berbau pengap
ruangan berbau pengap
terdapat barang elektronik yang tidak digunakan

- seiso: ruangan berbau dan berdebu

jarak pintu masuk ke meja praktikum dekat
berdekatan
seiso: lemari sudah dikeluarkan
penempatan antar meja tidak menempel satu sama lain
seiton :
dan posisi area asisten tidak berbatasan dengan tembok
seiri: barang yang tidak diperlukan sudah dikeluarkan

- seiton: penempatan fasilitas ditempatkan sesuai fungsinya
- seiso: lemari dan meja yang menyebabkan debu dikeluarkan
- seiri: barang yang tidak diperlukan sudah dikeluarkan
- seiso: *perlu adanya jadwal kebersihan yang rutin

- seiri: banyak barang tidak terpakai
- seiton: barang diletakkan dalam lemari yang disediakan
- seiri: barang yang tidak diperlukan sudah dikeluarkan
- seiri: barang yang tidak diperlukan sudah dikeluarkan
- seiton: laporan dan barang ditempatkan dalam lemari
- seiso: isi lemari bau, berdebu, menjadi sarang tikus
- seiri: barang yang tidak diperlukan sudah dikeluarkan

- seiton: penempatan meja-kursi tidak terlalu berdekatan
- seiton: barang memiliki tempat masing-masing
- seiton: letak meja sudah menghadap layar projector
- seiri: barang yang tidak diperlukan sudah dikeluarkan

- seiton: barang memiliki tempat masing-masing
- seiri: barang yang tidak diperlukan sudah dikeluarkan
- seiri: barang yang tidak diperlukan sudah dikeluarkan
- seiton: area kerja menjadi lebih luas
ruangan lebih sering dibuka dan barang yang
- seiso:
menyebabkan debu menumpuk sudah dikeluarkan
- seiso: *perlu adanya jadwal kebersihan yang rutin
- seiri: barang yang tidak diperlukan sudah dikeluarkan
- seiso:

pintu ruangan berasal dari Ruang Asisten,
memungkinkan untuk lebih sering dibuka dan dibersihkan

4.10 Analisis Penggunaan Partisi
Untuk mengimplementasikan hasil perancangan tata letak usulan, diperlukan perombakan dan
pemasangan partisi baru. Total panjang partisi yang perlu dibongkar adalah sepanjang 68.10 m,
dengan rincian ditampilkan dalam Tabel 6. Partisi yang perlu dipasang baru untuk tata letak usulan,
dapat dilihat pada Gambar 5, yang digambarkan melalui dinding yang diberi warna hijau. Total
panjang partisi yang perlu dipasang adalah sepanjang 100.65 m, dengan rincian ditampilkan dalam
Tabel 7.
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Tabel 6. Rincian Panjang Partisi yang Perlu Dibongkar

No

1

2
3

4
5

Bongkar
(cm)
480
480
1,320
Statistika Industri
235
400
730
Total
3,645
Sistem Produksi
360
485
PTLF
340
Total
825
715
APK&E
715
Total
1,430
Gudang
485
Total
6,745
Laboratorium

Tabel 7. Rincian Panjang Partisi yang Perlu Dipasang

No

1

2

3
4
5

Pasang
(cm)
1,200
1,200
1,200
700
Statistika
400
Industri &
PTLF
270
300
270
300
Total
5,840
300
270
Sistem Produksi
300
270
Total
1,140
715
APK&E
715
Total
1,430
Ruang Kosong
340
715
Toilet
600
Total
1,315
Total
10,065
Laboratorium
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4.11 Analisis Manfaat yang Diperoleh TI UKM dengan Usulan yang Diajukan
Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah menganalisis keuntungan yang dapat diperoleh
Jurusan Teknik Industri UKM dengan usulan yang diajukan. Manfaat yang dapat diperoleh dengan
penerapan tata letak yang diusulkan adalah sebagai berikut:
1. Pemanfaatan ruang menjadi lebih baik, seperti Ruang Praktikum dan Asistensi, yang hanya
memanfaatkan 1 ruangan yang sama, terdapat ruangan praktikum yang dapat digunakan
bersama. Selain itu, Ruang Penelitian Kerja Terpadu dan Anthropometri menggunakan 1
ruangan yang sama, sehingga luas lantai yang dibutuhkan lebih sedikit dan kegiatan
pembersihan ruangan juga menjadi lebih mudah dan dapat dilakukan dengan frekuensi yang
lebih sering.
2. Pemanfaatan fasilitas dalamlaboratorium lebih baik karena fasilitas yang tidak dibutuhkan tidak
berada lagi di dalam ruangan, sehingga dapat memperluas ruang gerak dan mempermudah
dalam proses pembersihan ruangan.
3. Terdapat ruang kosong yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan laboratorium di masa
mendatang.
4. Ruang Visual dapat menampung mahasiswa satu angkatan, karena luas lantai bertambah dan
kapasitas menjadi hampir 2x lipat. Ruangan ini juga dapat digunakan oleh jurusan untuk
mengadakan seminar-seminar. Selain itu, ruangan ini juga dapat dibagi menjadi 2 ruangan saat
dibutuhkan dengan penggunaan sekat yang dapat dibuka sewaktu-waktu.
5. Tata letak Ruang Asisten menjadi lebih baik dan asisten lebih mudah untuk melakukan
penilaian dan perbandingan laporan laboratorium karena Ruang Arsip untuk masing-masing
laboratorium terdapat di dalam Ruang Asisten.
6. Bau yang berasal dari toilet dapat dikurangi dengan ditempatkannya toilet pada posisi yang
memungkinkan adanya jendela ke area luar sehingga ventilasi menjadi lebih baik.
7. Pengawasan keamanan fasilitas lebih mudah karena jumlah pintu masuk yang perlu dikunci
berkurang untuk masing-masing laboratorium.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengumpulan, pengolahan data, dan analisis, didapatkan beberapa kesimpulan
sebagai berikut:
1. Kekurangan dari tata letak fasilitas laboratorium saat ini adalah:
 Pemanfaatan beberapa ruangan cukup rendah (hanya dipakai untuk 1 semester per 1 tahun).
 Pemanfaatan fasilitas dalam ruangan tertentu (khususnya Ruang Asisten, Ruang Penelitian
Kerja Terpadu, dan Ruang Anthropometri) cukup rendah (banyak lemari, meja, dan
barang-barang yang jarang/hampir tidak pernah digunakan lagi), sehingga hanya
memenuhi ruangan dan menghalangi masuknya cahaya.
 Dalam 1 laboratorium terdapat banyak pintu masuk (khususnya Laboratorium Analisis
Perancangan Kerja dan Ergonomi). Hal ini dapat menyulitkan pihak laboratorium untuk
mengontrol keamanan.
 Ruangan yang terlalu luas (Laboratorium Statistika Industri) sehingga sulit mendeteksi jika
ada orang yang masuk dari pintu alternatif ketika semua kegiatan terpusat di ruang yang
lain.
2. Dalam tata letak fasilitas yang diajukan oleh peneliti, dilakukan beberapa hal berikut:
 Menggabungkan beberapa fasilitas dan ruangan praktikum untuk Laboratorium Statistika
Industri dan APK&E yang dapat digunakan bersama-sama.
 Memperluas Ruang Visual, menimbang jumlah mahasiswa yang semakin meningkat dalam
beberapa tahun terakhir.
 Menambah toilet, Ruang Laboratorium Komputer, dan Ruang Belajar di basement 2.
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3. Manfaat yang dapat diperoleh dengan tata letak fasilitas yang diusulkan:
 Pemanfaatan ruangan dan fasilitas yang lebih baik.
 Pengawasan keamanan fasilitas lebih mudah dengan jumlah ruangan dan pintu masuk yang
berkurang, terutama untuk Laboratorium Statistika Industri dan Laboratorium Analisis
Perancangan Kerja dan Ergonomi.
5.2 Saran
Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
1. Jika Jurusan Teknik Industri ingin mengimplementasikan rancangan tata letak fasilitas usulan
ini, sebaiknya mempertimbangkan hal berikut:
 Dalam Ruang Belajar di basement 2 dipasang CCTV untuk tujuan keamanan.
 Projector dari Ruang Praktikum Statistika Industri sebaiknya dipindahkan ke Ruang
Asisten Statistika Industri, begitu juga dengan projector milik Laboratorium PTLF untuk
kepentingan pengembangan modul, kemudian ditambahkan 1 buah projector untuk
dipasang di Ruang Praktikum/Asistensi bersama milik Laboratorium Statistika Industri dan
PTLF.
 Pintu yang sudah tidak digunakan lagi sebaiknya ditutup dengan tripleks sehingga ruangan
menjadi lebih rapi dan teratur. Selain itu, jika di masa mendatang pintu tersebut masih
diperlukan dapat dibuka kembali.
 Dalam Ruang Visual dapat dipasang sekat pada tengah ruangan sehingga dapat dibuka atau
ditutup saat dibutuhkan sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan.
2. Untuk penelitian lanjutan di masa mendatang, sebaiknya dalam perancangan tata letak
dipertimbangkan beberapa hal berikut:
 Kemungkinan perubahan kurikulum
 Kemungkinan pertambahan kapasitas yang dibutuhkan
 Faktor keamanan fasilitas, dengan menambahkan CCTV
 Pengembangan fungsi laboratorium di masa mendatang, sehingga laboratorium dapat
berfungsi secara maksimal bagi pengguna laboratorium.
 Kebutuhan emergency exit di basement 1 dan basement 2 laboratorium untuk tujuan
keamanan dan keselamatan pengguna laboratorium saat terjadi bencana.
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