
 

 

 

BAB VII 

TATA LETAK PABRIK 

 

 

A. Lokasi Pabrik 

 

Penentuan lokasi pabrik adalah salah satu hal yang terpenting dalam 

mendirikan suatu pabrik. Lokasi pabrik akan berpengaruh secara langsung 

terhadap kelangsungan proses pabrik yang meliputi keberhasilan dan 

kelancaran produksi pabrik. Secara umum, lokasi pabrik sebaiknya dekat 

dengan sumber bahan baku, sumber air, jalan raya, berada di kota besar 

(terdapat unit perbengkelandanmenyediakantenagakerja yang memadai). 

Lokasi pabrik merupakan salah satu faktor yang penting dalam pendirian suatu 

pabrik. Pabrik kalium hidroksida direncanakan akan didirikan di daerah 

Kebomas,Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. 
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Gambar 7.1. Peta lokasi pabrik di kebomas ,Gresik Jawa timur 

 

Pemilihan ini dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan baik secara teknis 

maupun ekonomis, berdasarkan pertimbangan : 

 

 Tabel 7.1. Tabel pemilihan lokasi pabrik 

Faktor Primer Faktor Sekunder 

1. Sumber bahan baku 

2.Daerah pemasaran 

3. Transportasi 

1. Persediaan air  

2. Tenaga kerja 

3. Kondisi masyarakat dan keamanan  

4. Tanah 

5. Lingkungan 

6. Kebijakan pemerintah 

 

Banyak faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi pabrik. 

Faktorinidapatdibagimenjadi: 
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1.Pemasaran Produk 

Pabrik kalium hidroksida terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

dalam negeri.Karena sebagaian besar industri di Indonesia masih terpusat 

di pulau Jawa, maka pasar potensial adalah pulauJawa. 

 

2.Penyediaan Bahan Baku 

Bahan baku merupakan kebutuhan utama bagi kelangsungan produksi 

suatu pabrik sehingga penyediaan bahan baku sangat diprioritaskan. Bahan 

baku kalium kloridadirencanakan diperoleh dari impor luarnegeri. 

Pelabuhan yang ada di daerah Surabaya cukup dekat dengan lokasi pabrik. 

 

3.Sarana Transportasi 

Ketersediaan transportasi yang mendukung distribusi produk dan bahan 

baku baik melalui laut maupun darat. Sehingga daerah yang akan dijadikan 

lokasi pabrik haruslah menpunyai fasilitas transportasi yang memadai dan 

biaya untuk transportasi dapat ditekan sekecil mungkin. Di daerah 

JawaTimur, fasilitas transportasi sangat mendukung, seperti: jalan pantura, 

jalan tol Gresik-Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak-Surabaya,serta 

Pelabuhan Ketapang-Banyuwangi.Posisi kawasan industri yang strategis 

juga akan memudahkan transportasi laut, baik untuk kebutuhan 

pengiriman antar pulau maupun untuk ekspor. 
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4.Utilitas 

Persediaan air untuk kebutuhan pabrik di Gresik tersedia dalam jumlah 

yang cukup besar, karena daerah tersebut merupakan daerah yang cukup 

dekat dengan aliran sungai. 

 

Untuk kebutuhan seperti listrik dapat dipenuhi dari PLN, dengan adanya 

jaringan PLN transmisi Jawa-Bali dan generator diupayakan sendiri 

sedang kebutuhan air dipenuhi oleh pihak  pengelola kawasan industri 

Gresik terutama diperoleh dari sumber air sungai Bengawan Solo. 

 

5. Tenaga Kerja dan Tenaga Ahli 

Tenaga kerja di Indonesia tidak begitu sulit diperoleh, begitu juga di 

daerah ini, yang memiliki sumber daya manusia dalam berbagai tingkatan, 

baik tingkat sarjana, menengah ataupun buruh kasar maupun tenaga 

terampil. Jawa timur merupakan daerah industri yang tingkat kepadatan 

penduduknya tinggi.Selain itu juga terdapat universitas-universitas 

ternama sehingga tenaga kerja berpendidikan tinggi, menengah maupun 

tenaga terampil dapat tercukupi. 

 

6. Ketersediaan lahan yang memadai 

Pabrik yang didirikan harus jauh dari pemukiman penduduk agar tidak 

menimbulkan dampak negative bagimasyarakat dan lingkungan 

sekitarnya.Juga perlu dipilih lokasi pabrik yang masih memungkinkan 
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untuk pengembangan area pabrik.Hal ini berkaitan dengan kemungkinan 

pengembangan pabrik dimasa yang akan datang. 

 

 

B.  Tata Letak Pabrik 

Tata letak pabrik adalah tempat kedudukan dari bagian-bagian pabrik yang 

meliputi tempat bekerjanya karyawan, tempat penyimpanan bahan baku, dan 

produk yang saling berhubungan. Tata letak pabrik harus dirancang 

sedemikian rupa sehingga pembangunan area pabrik efisien dan proses 

produksi serta distribusi dapat berjalan dengan lancar, sehingga keamanan, 

keselamatan, dan kenyamanan bagi karyawan dapat dipenuhi. Selain peralatan 

proses, beberapa bangunan fisik seperti kantor, bengkel, klinik, laboratorium, 

kantin, pemadam kebakaran, tempat parkir, pos keamanan, dan sebagainya 

ditempatkan pada bagian yang tidak mengganggu lalu lintas barang dan 

proses. 

 

 Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan tata letak suatu 

pabrik antara lain: 

a. Letak peralatan produksi ditata dengan baik, sehingga memberikan 

kelancaran dan keamanan bagi tenaga kerja. Selain itu, penempatan alat-

alat produksi diatur secara berurutan sesuai dengan urutan proses kerja, 

berdasarkan pertimbangan teknik, sehingga dapat diperoleh efisiensi teknis 

dan ekonomis. 
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b. Letak peralatan harus mempertimbangkan faktor maintenance (perawatan 

dan pemeliharaan) yang memberikan area yang cukup dalam 

pembongkaran dan penambahan alat bantu. 

c. Alat-alat yang berisiko tinggi harus diberi ruang yang cukup sehingga 

aman dan mudah melakukan penyelamatan jika terjadi kecelakaan, 

kebakaran, dan sebagainya. 

d. Jalan di dalam pabrik harus cukup lebar dan memperhatikan faktor 

keselamatan manusia, sehingga lalu lintas dalam pabrik dapat berjalan 

dengan baik. Perlu dipertimbangkan juga adanya jalan pintas jika terjadi 

keadaan darurat. 

e. Letak alat-alat ukur dan alat kontrol harus mudah dijangkau oleh operator. 

f. Letak kantor dan gudang sebaiknya tidak jauh dari jalan utama. 

 

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tersebut, maka pengaturan tata letak 

pabrik Kalium hidroksida ini direncanakan sebagai berikut : 

1. Area proses 

Area proses merupakan pusat kegiatan proses produksi Kalium hidroksida. 

Daerah ini diletakan pada lokasi yang memudahkan suplai bahan baku dari 

tempat penyimpanan dan pengiriman produk ke area penyimpanan produk 

serta mempermudah pengawasan dan perbaikan alat- alat.  Pada area 

proses terdapat ruang kontrol yang akan mengontrol jalannya proses, unit 

penyimpanan bahan baku, unit penyiapan dan pemurnian bahan baku, unit 

proses (reaksi), unit pemurnian produk serta unit penyimpanan produk. 
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2. Area utilitas 

Area ini merupakan lokasi untuk menyediakan keperluan yang menunjang 

jalannya proses, berupa penyediaan air,penyediaan listrikdanpenyediaan 

bahanbakar. 

3. Area laboratorium 

Area ini merupakan lokasi untuk melakukan analisis terhadap kualitas 

bahan baku yang akan digunakan dan produk yang dihasilkan, serta 

melakukan penelitian dan pengembangan terhadap produk yang 

dihasilkan.  Oleh karena itu, daerah ini diletakkan dekat dengan daerah 

proses. 

4. Area maintenance (PemeliharaandanBengkel) 

Area ini merupakan lokasi untuk melakukan kegiatan pemeliharaan dan 

perbaikan peralatan pabrik berupa bengkel teknik dan gudang teknik.  

Daerah ini diletakkan di luar daerah proses karena adanya aktifitas di 

dalam bengkel yang dapat berakibat fatal bagi jalannya proses.  

5. Area Administrasi  (perkantoran) 

Area ini merupakan pusat kegiatan administrasi pabrik sehari-hari, baik 

untuk kepentingan dalam pabrik maupun luar pabrik. Daerah 

inimencakupkantorpusat, ruangserbaguna (GSG), kantin, musholla, klinik 

dan lapangan parkir.  Daerah ini diletakkan sedemikian rupa sehingga 

waktu perjalanan yang diperlukan oleh karyawan antar gedung dapat 

seminimal mungkin. 
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6. Area perluasan 

Area ini dimaksudkan untuk persiapan perluasan pabrik dimasa yang akan 

datang. Perluasan pabrik dilakukan karena peningkatan kapasitas produksi 

akibatnya adanya peningkatan produk. Selain itu area ini juga 

dimaksudkan untuk penanaman lahan. 

7. Poskeamanan 

Pos kemanan dapat diletakkan pada pintu masuk dan pintu keluar.  Pos 

keamanan ini diperlukan agar keamanan pabrik dapat terjaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.2. tata letak pabrik 

 

C. Prakiraan Areal Lingkungan 

Pabrik direncanakan didirikan diatas tanah seluas 29.000m
2
 dengan rincian 

pada tabel.7.1 berikut : 
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Tabel 7.2. Perincian Luas Area Pabrik Kalium Hidroksida 

Area Bangunan/Non 

Bangunan 

Luas (m
2
) 

Pos Keamanan 150 

Tempatparkir 350 

Kantor Pusat 2.000 

GSG 1.000 

Tempat Ibadah/musholla 250 

Kantin 150 

Klinik 100 

Pepustakaan 100 

Control Room 500 

Laboratorium 200 

Luas Pengembangan 15.000 

Jalan dan taman 2.000 

Bengkel 200 

Area proses 5.000 

Area Utilitas 2.000 

Total LuasLahan 

29.000 m
2
 

2,9 ha 
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Gambar 7.3. Tata Letak Alat Proses 

 

 

 

 

Unit Proses

RE-201

EV-202 EV-201

MT-

101

Unit Penyimpanan Produk

ST-301

Unit Penyimpanan Bahan Baku

ST-102 ST-101

Keterangan : 

1. ST-101 = Storage KCl   

2. ST-102 =Storage H2O   

3. RE-201 =Reaktor Elektrolisis  

4. EV-201= Evaporator efek I   

5. EV-202= Evaporator efek II  

6. MT-101 = Mixing Tank 

7. ST-301 = Storage KOH 


