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BAB I 

1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gudang merupakan bagian yang krusial untuk menjaga barang yang 

disimpan masih dalam kodisi yang baik. Gudang juga dapat didefinisikan sebagai 

tempat yang dibebani tugas menyimpan barang yang akan digunakan pada 

produksi atau pengiriman sesuai dengan jadwal (Aripin, 2015). Barang-barang 

yang disimpan dapat berupa barang yang mudah terbakar atau semua katagori dari 

raw material, barang setengah jadi mapun barang yang sudah jadi dimana barang 

itu telah siap untuk dipasarkan.  

Gudang diharapkan mampu mempung barang yang disimpan dengan aman 

dan mempunyai resiko yang sedikit. Tidak tertampungnya barang menjadi resiko 

yang paling sering dihadapi saat demand mengalami penurunan sedangkan supply 

masih tetap konstan. Gudang sebagai penunjang penting bagi produksi dan proses 

lain diharapkan mempunyai pengaturan yang baik untuk menghindari kerugian-

kerugian yang bisa terjadi pada perusahaan (Harjono dkk, 2011 ).  

Studi kasus yang diambil pada penelitian ini adalah PT. Koperasi Warga 

Semen Gresik (PT. KWSG) yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT 

Semen Gresik. PT. KWSG berkomitmen untuk mendominasi bisnis bahan 

bangunan di Asia Tenggara. Sebagai anak perusahaan, tentunya KWSG juga 

memiliki tujuan untuk menopang bisnis dari PT. Semen Gresik. 

PT. KWSG mempunyai beberapa unit usaha salah satunya adalah usaha 

perdagangan bernama V-Mart. PT. KWSG memiliki Distribution Center (DC) 

yang mengelola lima unit toko di tiga kota yaitu Gresik, Tuban dan Sidoarjo.  Dari 

hasil wawancara dengan Manajer Operasional Gudang DC, gudang ini memiliki 

kendala sistem pergudangan. gudang yang baru terbentuk dari tahun 2015 ini telah 

mencoba tiga metode yang berbeda untuk memperbaiki manajemen pergudangan 

mereka. Saat ini kondisi gudang yang memiliki lima ribu item ini mengalami 

kesulitan pada sistem FIFO (First In First Out) sehingga sebagian banyak bahan 
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retur dihasilkan disini. Barang retur yang dapat dikembalikan kepada supplier 

berkisar 60 juta rupiah per bulan. Sedangkan barang retur yang tidak bisa 

dikembalikan setiap bulan menyebabkan kerugian antara 750 ribu rupiah hingga 

satu juta rupiah. 

Kendala lain dari gudang DC ini adalah jumlah item yang banyak dengan 

luas penyimpanan barang yang belum ideal. Sehingga pengaturan perputaran 

barang menjadi strategi DC kali ini untuk meminimalkan probabilitas over 

capacity pada gudang DC. Jumlah item yang banyak dan luas yang belum ideal 

menyebabkan barang rusak, badhousekeeping dan resiko kecelakaan kerja karena 

ruang untuk aisle masih belum sesuai dengan material handling yang digunakan 

dikarenakan luas untuk asile masih banyak digunakan untuk tumpukan barang. 

Shared storage merupakan satu dari banyak metode untuk perbaikan sistem 

pergudangan khususnya perbaikan dari metode random dan dedicated. Kelebihan 

dalam metode ini adalah barang yang disimpan memiliki tempat yang tempat 

sehingga resiko barang rusak dan hilang akan berkurang. Metode ini juga berguna 

untuk meminimalkan jarak tempuh dari material handling yang digunakan dalam 

gudang. Metode shared storage cocok digunakan jika produk yang disimpan 

bermacam-macam jenisnya atau memiliki variasi tinggi. Metode ini diharapkan 

menjadikan gudang lebih rapih dengan manfaat yang telah disebutkan dan sebagai 

dasar untuk perancangan layout gudang guna membantu memperbaiki sistem  

pergudangan pada gudang DC PT. KWSG. Terdapat metode lain yang merupakan 

metode perbaikan random dan dedicated, yaitu metode class-based storage. 

Namun metode ini masih memiliki resiko kerusakan dan kehilangan barang 

karena metode penyimpanannya lebih condong ke arah random (Aripin, 2015). 

Penelitian sebelumnya mengenai perbaikan tata letak gudang yang 

dilakukan oleh Ilham (2009) meneliti tentang gudang ekspor pada PT. Hadi baru. 

Pada penelitian yang dilakukan, penulis juga menggunakan metode shared 

storage. Metode ini dinilai cocok untuk gudang yang memiliki variasi produk 

yang banyak. Hasil dari penelitian tersebut selain tata letak yang lebih baik, jarak 

tempuh rata-rata perbulan dari material handling juga berkurang 30,93% dari 

jarak tempuh aktual.  
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Penelitian ini membahas tentang optimasi kapasitas gudang dengan 

penerapan metode shared storage dengan memperhatikan kapasitas gudang, jenis-

jenis produk dan moving produk. Selain itu, perancangan ulang tata letak gudang 

ini diharapkan untuk memaksimalkan utilisasi luas lantai yang berada di gudang 

dan memperlancar semua proses penyimpanan gudang serta meminimalkan 

jumlah barang retur. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana merancang perbaikan tata letak gudang PT. KWSG 

menggunakan metode shared storage? 

2. Berapakah jarak tempuh material handling yang dapat dipangkas 

menggunakan metode shared storage? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana merancang perbaikan tata letak gudang PT. 

KWSG menggunakan metode shared storage. 

2. Untuk mengetahui berapakah jarak tempuh material handling yang dapat 

dipangkas menggunakan metode shared storage. 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bentuk kerjasama dan hubungan baik Departemen Manajemen 

Rekayasa UISI dan PT. KWSG 

2. Sebagai masukan bagi pihak perusahaan untuk perbaikan tata letak gudang 

agar aktivitas pergudangan semakin optimal. 

1.5 Ruang Lingkup 

1.5.1 Batasan 

Batasan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Penelitian ini hanya meneliti gudang Distribution Center PT KWSG unit 

usaha V-Mart Jl. Noto Prayitno No. 05, Sukorame, Kecamatan Gresik, 

Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121. 

2. Waktu dari pengamatan objek penelitian adalah bulan Maret tahun 2017 

sampai dengan bulan April tahun 2017 

3. Proses pengambilan barang tidak bisa mengambil lebih dari satu jenis 

barang lain pada saat perhitungan jarak tempuh. 

4. Biaya dan bahan tidak diperhitungkan pada penelitian ini. 

1.5.2 Asumsi 

Asumsi dalam penelitian ini adalah : 

1. Kondisi perusahaan tidak berubah selama penelitian 

2. Tidak ada perubahan ukuran dan jenis material handling selama penelitian 


