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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini tidak bisa dipungkiri bahwa dunia bisnis sangat 

mendominasi sistem perekonomian baik di Indonesia maupun 

mancanegara. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin pesat 

menyebabkan persaingan pasar yang semakin ketat. Persaingan pasar yang 

ketat ini menuntut adanya rancangan penjualan dan orang-orang yang 

terlibat seperti halnya ritel. Sedangkan perkembangan pasar ritel modern 

yang semakin menjamur ke berbagai sudut kota penjuru tanah air 

Indonesia menyebabkan persaingan perusahaan ritel berinteraksi 

semakin ketat guna meraih keunggulan dalam memasuki pasar 

kompetitif. 

Menurut jurnal yang dipaparkan oleh Atik Makrifah dan Wahyu 

Prasetyo tentang “Penerapan Warehouse Management System Dalam 

Meminimalkan Resiko Angka Kehilangan Barang Pada Hypermart 

Karawaci” (2016), bahwa gerai ritel di Indonesia terus mengalami 

peningkatan yang positif dalam 10 tahun terakhir, baik ritel tradisional 

maupun ritel modern yang mencapai 765 ribu gerai. Pertumbuhan 

tersebut di dominasi oleh ritel tradisional sebanyak 750 gerai atau 

meningkat sebesar 42% dan ritel modern sebanyak 16 ribu gerai atau 

meningkat sebesar 400%. Prospek perkembangan ritel dan pusat belanja 

dinilai semakin membaik jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi 

Indonesia yang mencapai rata-rata 6% per tahun dengan konsumsi 

domestik mencapai 54,56% dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

Besarnya konsumsi domestik didorong oleh besarnya jumlah penduduk 

Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa dengan struktur penduduk 

dibawah 39 tahun yang mencapai 60%, serta penduduk kelas menengah 

yang mencapai 45 juta jiwa pada 2014. Terkait hal ini, distribusi 

memiliki peranan penting dalam menyalurkan barang dari produsen 

melalui para ritel guna mencukupi kebutuhan konsumen.  
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Pada kegiatan bisnis terutama di bidang produksi atau industri 

sering ditemui istilah gudang, yang merupakan fasilitas khusus bersifat 

tetap yang dirancang guna membantu mencapai target tingkat pelayanan 

yang baik dengan meminimumkan total biaya. Gudang menjadi suatu 

sistem logistik dari sebuah perusahaan yang berfungsi untuk menyimpan 

produk dan menyediakan informasi mengenai status serta kondisi barang 

yang disimpan sampai barang tersebut akan di display pada area 

penjualan. Sistem penyimpanan dalam gudang diperlukan karena tidak 

semua produk yang dihasilkan dapat dijual secara langsung, sehingga 

menyebabkan perlunya tempat penyimpanan dengan sistem yang baik. 

Penataan letak penyimpanan yang baik berpengaruh terhadap kelancaran 

kegiatan operasi gudang dan aktifitas vital lainnya di dalam gudang. 

Pengaturan tata letak yang optimal akan berkontribusi terhadap kelancaran 

seluruh aktivitas (Zhenyuan dkk, 2011). Storage assignment merupakan 

metode yang dapat digunakan dalam penentuan produk pada suatu lokasi 

penyimpanan di gudang. Penentuan lokasi penyimpanan produk yang tepat 

menjadi tantangan bagi pengelola gudang, karena banyaknya produk yang 

disimpan memiliki pola permintaan yang berbeda. 

Permasalahan terkait storage assignment juga seringkali terjadi di 

PT.XYZ. PT. XYZ merupakan perusahaan distributor dengan melayani 

beberapa jenis produk dagang yang meliputi kebutuhan pokok dan 

keperluan rumah tangga. PT.XYZ melayani pembelian untuk retailer dan 

customer secara cartoon maupun unit. 

Berdasarkan kondisi di lapangan, ada beberapa permasalahan yang 

dihadapi oleh PT XYZ. Permasalahan pertama, kapasitas yang dimiliki 

gudang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga terjadi penurunan 

kapasitas gudang yang sebenarnya. Hal ini ditinjau dari permintaan 

pelanggan yang sering tidak terpenuhi akibat gudang kekurangan stock. 

Permasalahan kedua, masih belum mampu mengoptimalkan penataan 

operasional gudang yang dimiliki. Meskipun layout gudang sudah 

ditetapkan berdasarkan pembagian divisi masing-masing, namun seiring 

dengan pertambahan jenis dan jumlah item maka tata letak gudang saat ini 
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menggunakan randomized storage, dimana peletakan produk ditempatkan 

berdasarkan lokasi rak/lantai mana yang kosong seperti di jalur material 

handling. Hal ini menyebabkan akses material handling menjadi 

terhambat, sehingga berdampak terhadap waktu pelayanan. Permasalahan 

ketiga, order picking yang dilakukan dalam operasional gudang masih 

dilakukan secara acak akibat dari randomized storage, sehingga produk 

yang memiliki waktu kedatangan lebih awal tidak dikeluarkan terlebih 

dahulu. Akibatnya, sering ditemui produk cacat dan expired sehingga 

harus dilakukan mutasi dan pembakaran produk. Permasalahan keempat, 

pada proses bongkar (unloading) seringkali memakan waktu yang lama, 

hal ini dikarenakan keterbatasan resource dan berdampak pada akses 

pelayanan ketika ada permintaan mengingat gudang PT. XYZ yang hanya 

menggunakan satu pintu untuk I/O. Oleh karena itu, PT. XYZ ingin 

memperbaiki kebijakan penyimpanan sekaligus menerapkan order picking 

dengan mempertimbangkan FIFO. FIFO ialah pendekatan yang 

mengasumsikan bahwa unit yang terjual adalah unit yang terlebih dahulu 

masuk. Namun, adanya ketidakpastian kedatangan, permintaan, dan 

penerapan prinsip FIFO menuntut perlunya perpindahan produk dalam 

gudang. Perpindahan tersebut berpengaruh terhadap waktu order picking, 

penggunaan material handling, dan juga biaya operasional gudang. 

\ 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kondisi Gudang Penyimpanan 

 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Meilinda (2017), 

dilakukan simulasi storage assignment pada produk semen. Hal ini untuk 

mengetahui pemakaian block di gudang objek penelitian berdasarkan jumlah 

semen yang datang dan keluar. Tidak hanya itu, pada penelitian ini juga diberikan 

usulan penentuan banyaknya perpindahan produk semen, dimana semen sendiri 
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memiliki umur simpan yang pendek sehingga perlu dilakukan perpindahan 

berkala untuk menghindari semen yang mengeras.  

Pada tugas akhir ini, objek amatan yang akan diteliti adalah produk fast 

moving yakni minuman, dimana penyimpanan AMDK meskipun terdapat tanggal 

kadaluarsa pada kemasan, namun warna, citarasa, atau aroma pada air dapat 

berubah jika disimpan terlalu lama. Hal ini dimaksudkan agar dapat dikonsumsi 

dengan segar, bersih, serta berkualitas baik. Tugas akhir ini sekaligus 

mengembangkan penelitian sebelumnya, diantaranya adalah untuk mengetahui 

stock optimal yang perlu dipertimbangkan perusahaan dalam mengelola 

persediaan, penentuan letak produk guna menghindari randomized storage, serta 

melakukan simulasi untuk mengetahui waktu antrian saat proses bongkar dengan 

mempertimbangkan lokasi produk dan FIFO. Serta skenario perbaikan dengan 

melakukan uji coba terhadap perubahan jumlah resource yang digunakan saat 

proses bongkar. Hasil akhir dari pengerjaan tugas akhir diharapkan dapat 

memberikan solusi optimal serta improvement bagi perusahaan sehingga dapat 

memperlancar jalannya kegiatan proses bisnis perusahaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berapa stock optimal yang diperlukan oleh PT. XYZ ? 

2. Bagaimana penentuan letak produk pada PT. XYZ untuk menyelesaikan 

permasalahan randomized storage? 

3. Bagaimana pengaruh jumlah resource terhadap waktu proses bongkar pada PT. 

XYZ dengan mempertimbangkan storage assignment dan FIFO? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan stock optimal yang diperlukan oleh perusahaan PT. XYZ 

menggunakan metode min-max. 

2. Menentukan letak produk pada PT. XYZ berdasarkan turn over ratio untuk 

menyelesaikan permasalahan randomized storage. 
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3. Mengetahui pengaruh jumlah resource terhadap waktu proses bongkar dengan 

mempertimbangkan storage assignment dan FIFO melalui simulasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diambil dari implentasi ini adalah : 

1. Bagi Perusahaan 

a) Diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk penentuan 

storage assignment guna menunjang operasional bisnis perusahaan.  

b) Sebagai bentuk sumbang saran sekaligus referensi bagi perusahaan terkait 

yang bersifat akademis serta bahan tambahan bagi kepustakaan. 

2. Bagi peneliti 

a) Memperoleh gambaran secara langsung dengan membandingkan teori yang 

diterima selama perkuliahan dengan penerapan di perusahaan. 

b) Meningkatkan kreatifitas mahasiswa dan membina sikap mental untuk 

menghadapi dunia kerja yang sebenarnya kelak. 

3. Bagi pihak lain 

a) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penelitian 

selanjutnya dengan mengembangkan pengetahuan tentang stock, penentuan 

storage assignment, sekaligus dampak/peran resource dalam proses 

unloading. 

b) Sebagai referensi terutama bagi adik-adik tingkat prodi Teknik Logistik 

UISI. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang spesifik dan terarah, maka ruang 

lingkup permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Batasan Penelitian 

Diperlukan pembatasan masalah untuk mengarahkan penelitian ini agar 

lebih mendetail dan sesuai dengan judul serta tujuan penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pengamatan dan pengambilan data difokuskan pada produk fast moving. 

2. Data yang digunakan yaitu pada bulan Maret 2020. 
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3. Produk yang disimpan dalam 1 rak adalah untuk 1 jenis produk. 

1.5.2 Asumsi 

Adapun asumsi yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Tidak ada perubahan kondisi existing gudang selama penelitian. 

2. Tidak ada penambahan atau pengurangan item produk selama penelitian 

berlangsung. 

3. Kapasitas produk yang disimpan di gudang tidak memperhatikan produk 

return. 

4. Waktu yang diperlukan saat proses penyimpanan dan pengambilan 

adalah sama. 

 

 

 

 

 


