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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Gudang merupakan fasilitas yang digunakan untuk menyimpan barang agar 

proses permintaan dan penawaran muncul sebuah keseimbangan, selain itu 

dirancang agar mencapai target tingkat pelayanan dengan total biaya serendah-

rendahnya (Wibowo, 2012).  Gudang dan Distribution Center adalah dua tempat 

yang memiliki fungsi yang sama ialah sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga ada 

perbedaan berdasarkan sumber/asal dari produk. Distribution Center merupakan 

tempat penyimpanan barang jadi yang berasal dari berbagai pemasok untuk 

disimpan dan didistribusikan ke konsumen akhir dengan kualitas yang terjaga. 

Distribution Center memiliki aktivitas salah satunya ialah kegiatan material 

handling, kegiatan tersebut merupakan aktivitas perpindahan barang dari satu 

tempat ke tempat lainnya.  

Aktivitas material handling merupakan salah satu kegiatan yang tidak boleh 

diabaikan, karena aktivitas material handling memiliki biaya pergudangan cukup 

besar yang akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapatnya Frazella, E.H. (dalam Nurrisa, 2013) yang menyatakan bahwa 

aktivitas material handling menggunakan total biaya perusahaan sekitar 15% - 

70%. Biaya tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat meminimalkan melalui 

adanya perbaikan tata letak penyimpanan barang.  Tata letak penyimpanan yang 

memiliki kriteria baik adalah tata letak yang memungkinkan barang yang disimpan 

dapat terjangkau oleh karyawan dan mempunyai jarak perpindahan yang pendek.  

PT. Midi Utama Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan bergerak di 

bidang ritel dengan sistem transaksi penjualan barang atau jasa kepada konsumen 

akhir dalam bentuk satuan untuk dikonsumsi secara pribadi. PT. Midi Utama 

Indonesia Tbk cabang Pasuruan pada bulan maret 2022 mempunyai jumlah toko 

sebanyak 190 toko dan 1 toko Alfamidisuper dengan meliputi wilayah seluruh jawa 

timur dan madura. Perusahaan ini memiliki Distribution Center yang dalamnya 
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terbagi  menjadi 2 bagian yaitu Distribution Center Regular dan Distribution 

Center Fresh. Salah satu yang membedakan dari kedua Distribution Center tersebut 

ialah produk item yang disimpan dan proses handling, Distribution Center Fresh 

menyimpan produk yang termasuk item food yang cara penyimpanannya 

menggunakan suhu rendah untuk menjaga kualitas dari produk. Didalam 

Distribution Center terdapat 6 departemen yaitu departemen Coklat, Frozen, 

Chiller¸ Buah Lokal, Buah Impor, Bumbu Dapur dan Bad Stock (BS). 

Layout DC Fresh Departemen Chiller saat ini ditunjukkan pada Gambar 1.1 

dan sedangkan untuk data rata-rata material keluar masuk gudang pada bulan 

Januari 2022 sampai Mei 2022 ditunjukkan pada Tabel 1.1.  

Gambar 1. 1 Layout Eksisting DC Fresh Departemen Chiller 
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Tabel 1. 1  Data Rata-rata Material In-Out Pada Bulan Januari-Mei 2022 
No Item  Rata-rata In / bln Rata-rata Out/bln Total Frekuensi 

1 CIMORY YOLITE TAYO 4X70ML 584 510 1.094 

2 GREENFIELDS FRS MILK 500ML (5H) 708 711 1.419 

3 GREENFIELDS FRESH MILK 1L (5H) 442 433 875 

4 GREENFIELDS CHOCOMALT 500ML(5H) 720 696 1.416 

5 KIN FRESH MILK CHOCO 950ML 569 555 1.124 

6 KANZLER SINGLES HOT 65G (55) 39.912 34.817 74.729 

7 MILK LIFE ESL PURE 1L 763 767 1.531 

8 CIMORY YOG LYCHEE PET 240/250ML 2.299 2.377 4.676 

9 CIMORY YOG BBERRY PET 240/250ML 4.195 5.213 9.408 

10 CIMORY YOG STR PET 240/250ML 3.744 4.725 8.469 

... ... ... ... ... 

92 CINCAU MADU 250 GR 584 450 1.034 

93 KIMBO SOSIS KOREAN HOT&SPC 60G 2.678 2.654 5.332 

94 KIMBO SOSIS SAPI SERBAGUNA 3'S 1.704 1.324 3.028 

95 MY KOKI LIDAH BUAYA 750 G 558 527 1.085 

96 CIMORY SQUEEZE YOG BWN SGR 120G 1.800 1.585 3.385 

Jumlah 330.397 306.308 636.705 
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Berdasarkan Gambar 1.1  dan Tabel 1.1 untuk penempatan barang yang ada di DC 

Fresh Departemen Chiller belum memperhatikan adanya frekuensi perpindahan 

barang. Produk yang memiliki frekuensi perpindahan tinggi masih diletakkan jauh 

dari pintu keluar masuk barang sehingga akan mengakibatkan karyawan harus 

menempuh jarak perjalanan yang jauh berulang-ulang untuk proses penyimpanan 

dan pengambilannya. Maka hal tersebut akan menjadi problem bagi perusahaan 

karena adanya pemborosan jarak material handling yang ada pada gudang. Contoh 

untuk jenis item produk KANZLER SINGLES HOT 65G (55) yang tertera pada 

Tabel 1.1 memiliki frekuensi perpindahan cukup tinggi dalam kurun waktu 5 bulan 

yaitu sebesar 74.729 kali, tetapi secara eksisting jenis item produk tersebut 

diletakkan pada rak nomer 6, memiliki jarak total dari pintu in out ialah sekitar 14,2 

m.  

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai kebijakan 

penyimpanan barang dengan metode class based storage. Penelitian dari  Koransih 

(2013) berlokasi di PT. Filtrona Indonesia Surabaya yang bertujuan untuk 

memperbaiki penempatan barang di gudang penyimpanan. Permasalahannya 

terdapat penyimpanan barang yang belum diperhatikan salah satunya ada barang 

yang bersifat fast moving harus menempuh perjalanan jauh untuk proses 

pengambilan dan penyimpanannya. Kebijakan untuk memecahkan solusi 

menggunakan metode class based storage policy dengan pengelompokannya 

didasarkan pada popularity.  Selanjutnya ada penelitian dari Sofyan (2015) dalam 

penelitiannya memiliki tujuan untuk menilai efisiensi suatu perusahaan dari 

penyimpanan produk jadi pada gudang CV. Vicha Argho dengan menggunakan 

metode dedicated storage dan class based storage. Bentuk blok saat ini 

menyebabkan aksesibilitas dari produk menjadi berkurang, sehingga penelit i 

mengusulkan sistem slot untuk memudahkan operator dalam mengingat lokasi 

penyimpanan produk. Penelitiannya dilakukan berdasarkan peringkat slot dan jarak 

terdekat antar pallet sehingga dapat diketahui jarak dan waktu aktivitas gudang 

pada layout eksisting. Hasil dari penelitian dinyatakan bahwa layout yang 

menggunakan metode class based storage memiliki jarak perpindahan dan waktu 

aktivitas paling besar memangkas waktu dan jarak dari eksisting.  
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Usulan perbaikan yang berdasarkan permasalahan pada DC Fresh  

Departemen Chiller ini disarankan menggunakan Metode Class Based Storage. 

Metode ini sangat cocok dengan  perusahaan yang menyimpan banyak jenis produk 

dalam satu gudang. Selain itu metode ini lebih fleksibel dari metode yang lain yaitu 

dengan cara membagi tempat penyimpanan produk ke dalam beberapa class 

berdasarkan jenis dan karakteristik barang, serta dapat mengurangi jarak tempuh 

oleh operator pada saat proses penyimpanan dan penarikan barang. Setelah 

mendapatkan layout yang memperhatikan adanya nilai throughput, maka akan 

dihitung jarak material handling. Layout yang menghasilkan jarak material 

handling terkecil maka akan terpilih sebagai layout usulan terbaik untuk DC Fresh 

pada Departemen Chiller. Kemudian dari layout usulan terbaik akan dibandingkan 

kembali dengan layout sekarang. Maka penelitian ini memiliki tujuan untuk 

memberikan rekomendasi kepada perusahaan dalam pembaharuan sistem tata letak 

rak penyimpanan produk yang memperhatikan adanya frekuensi perpindahan 

barang dan jenis barang, nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam perbaikan gudang oleh perusahaan PT. Midi Utama Indonesia Tbk Cabang 

Pasuruan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat dan dipaparkan, maka rumusan 

masalah bisa diangkat sebagai berikut : 

1. Bagaimana usulan perbaikan tata letak penempatan produk yang 

memperhatikan frekuensi perpindahan dan aksesibilitas karyawan? 

2. Berapa jumlah jarak perpindahan terkecil diantara beberapa layout yang 

diusulkan? 

3. Manakah jarak perpindahan layout usulan terpilih dan layout eksisting yang 

memiliki nilai terkecil? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui usulan perbaikan tata letak penempatan produk yang 

memperhatikan frekuensi perpindahan dan aksesibilitas karyawan. 

2. Untuk mengetahui jumlah jarak perpindahan terkecil diantara beberapa 

layout yang diusulkan. 

3. Untuk mengetahui jarak perpindahan terkecil antara layout usulan terpilih 

dan layout eksisting. 

1.4 Ruang Lingkup 

1.4.1  Batasan Masalah  

Batasan masalah yang dibuat bertujuan untuk menghindari adanya 

penyimpangan dalam penelitian. Berikut beberapa aspek batasan masalah pada 

penelitian ini: 

1. Analisis pada penelitian ini hanya berfokus pada perbaikan tata letak rak 

penempatan produk di proses order picking, bertempat pada departemen 

chiller di distribution center fresh PT. Midi Utama Indonesia Tbk cabang 

Pasuruan. 

2. Tidak membahas biaya yang ditimbulkan akibat perubahan tata letak rak 

penyimpanan. 

3. Bentuk dimensi produk  

4. Volume pada Distribution Center fresh tetap. 

5. Material handling menggunakan container kecil dan besar. 

6. Perhitungan data penerimaan dan pengeluaran produk dimulai dari Januari 

2022 – Mei 2022 

1.4.2 Asumsi 

Berikut beberapa asumsi yang digunakan pada penelitian ini, antara lain: 

1. Tidak ada penambahan jenis produk lain selama penelitian berlangsung. 

2. Jumlah crew atau operator tetap. 

3. Kecepatan yang digunakan material handling tetap. 

4. Tidak ada waktu tunggu pada aktivitas gudang. 
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1.4.3 Manfaat 

 Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini, antara lain: 

1. Dapat dijadikan rekomendasi dalam perbaikan sistem tata letak 

penyimpanan produk pada distribution center fresh. 

2. Dapat dijadikan refensi dan wawasan baru bagi pembaca. 

  


