
Penanganan Bahan 1 

PERPINDAHAN BAHAN 

(MATERIAL HANDLING) 

1. Pengertian, Lingkup, Definisi, Manfaat 

2. Material Handling, hubungannya  dengan 
Perencanaan fasilitas 
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Sebuah ilustrasi  

Dalam suatu perusahaan, penanganan bahan mencakup  : 

 25% tenaga kerja 

 55% space perusahaan 

 87% waktu produksi 

 15-70% total cost 

 Cost reduction 

        Quality improvement ( 3-5% rusak) 

      

Bersaing  : minimasi 

   eliminasi 
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Contoh Kasus  

    Kebijakan minimasi penanganan bahan yang dilakukan 

oleh GE Electric dalam meredesain fasilitas dishwasher  

 

 

 

 

 

Ukuran Performance Sebelum Sesudah 

Unit cost (index) 

Inventory turns 

Rejects Rates 

Output/pekerja 

No. of time unit handled 

 

100 

13 

10% 

100 

27 

70 

25 

3% 

133 

3 
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• Komponen penting 
dalam perancangan 
fasilitas 
berhubungan erat 
dengan fungsi 
perancangan 
layout  

Sistem 
Penanganan 

Bahan 
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Lingkup Tataletak Fasilitas (1) 

Facilities Design (Meyers dan Stephens, 2000) 

 

 Lokasi pabrik dan rancangan bangunan 

 Layout pabrik 

 Penanganan bahan 
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Lingkup Tataletak Fasilitas (2) 

Facilities Planning (Tompkins, dkk, 1996)  
 

Facilities Planning 

1. Facilities location  

2. Facilities design  

• Facility systems design  

• Layout design  

• Handling systems design  
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Pengertian Perpindahan Bahan (1) 

Masalah dalam proses produksi adalah  
Bergeraknya material sejak diterima,  

selama proses, sampai produk jadi 
 

 
Perlu  

pemindahan  
bahan  

(material  
handling) 
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Pengertian Perpindahan Bahan (2) 

 Sering dianggap tidak penting, kenyataannya 
banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam 
pemindahan material 

 Pada sebuah pabrik, kegiatan pemindahan 
bahan menyerap : 
 sekitar 25% tenaga kerja 

 55% dari seluruh ruangan 

 87% proses produksi 

 menggunakan 15% - 70% biaya produksi 

 3% - 5% produk rusak 

 Pengurangan biaya, pengurangan produk 
rusak 
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Definisi 

1. Material handling adalah ilmu dan seni 

memindahkan, menyimpan, melindungi, 

dan mengontrol/ mengawasi material.  

2. Material handling merupakan penyediaan 

material dalam jumlah yang tepat, pada 

kondisi yang tepat, pada waktu dan tempat 

yang tepat, pada posisi yang tepat, pada 

urutan yang tepat, dengan biaya yang tepat 

dan menggunakan metode yang tepat.  
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Definisi Material Handling … ilmu 

ILMU PENGETAHUAN 

o Menyangkut metode engineering yang 

terdiri atas: 

a.Mendefinisikan masalah 

b.Mengumpulkan & menganalisis data 

c.Alternatif solusi 

d.Evaluasi alternatif 

e.Memilih & mengimplemetasikan 

alternatif 
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Definisi Material Handling … seni 

Material Handling   Seni 

 

o Masalah MH tidak dapat secara eksplisit 

diselesaikan semata-mata dengan formula. 

Model matematika  
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Definisi Material Handling … perpindahan 

PERPINDAHAN 

• Perpindahan material membutuhkan waktu dan tempat 

• Perpindahan material membutuhkan kesesuaian: 

  - ukuran 

  - bentuk 

  - berat 

  - kondisi material dengan lintasan 

  - analisis  frekuensi getaran 
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Definisi Material Handling … penyimpanan 

PENYIMPANAN 
  Penyangga operasi 

  Memudahkan pekerjaan manusia dan mesin 

  Hal-hal yang perlu dipertimbangkan: 

Ukuran 

Berat 

Kondisi dan kemampuan tumpukan material 

Keperluan untuk mengambil dan menempatkan material 

Keperluan mengambil dan menempatkan material 

Kendala bangunan (beban lantai, kondisi lantai dll) 
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Definisi Material Handling … perlindungan 

PERLINDUNGAN 

 Pengawasan 

 Pengepakan 

 Pengelompokan Material 
untuk melindungi 
kerusakan 

 Dirancang untuk 
meminimasi pengawasan 
dan biaya 
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Definisi Material Handling … pengawasan 

PENGAWASAN 
 a. Pengawasan Fisik 
 

   Pengawasan yang berorientasi pada 
    susunan dan jarak penempatan 

     antar material  
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b. Pengawasan Status Material 
 

Pengawasan tentang lokasi, jumlah,tujuan, 
kepemilikan, keaslian dan jadwal material 
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Definisi Material Handling … material 

MATERIAL 

 Sistem penanganan tergantung pada 
bentuk material (gas, cair dan padat) 
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Tujuan Pemindahan Bahan (1) 

1. Menjaga atau mengembangkan 
kualitas produk, mengurangi 
kerusakan 

2. Meningkatkan keamanan dan 
memberikan perlindungan 
terhadap material 
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Tujuan Pemindahan Bahan (2) 

3. Meningkatkan produktivitas 
• Material mengalir pada garis lurus 

• Material berpindah dengan jarak 
sependek mungkin 

• Perpindahan sejumlah material pada satu 
waktu 

• Mekanisasi penanganan material 

• Otomatisasi penanganan material 
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Tujuan Pemindahan Bahan (3) 

4. Meningkatkan tingkat penggunaan 
fasilitas 

• Meningkatkan penggunaan bangunan 

• Pengadaan peralatan serbaguna 

• Standarisais peralatan MH 

• Integrasikan dalam satu sistem 

• Peralatan sesuai kebutuhan, program 
pemeliharaan preventif 

5. Sebagai pengawasan persediaan 


