
  

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

 Gudang merupakan salah satu unit terpenting yang harus dimiliki oleh 

suatu perusahaan guna menyimpan material atau barang yang diperlukan untuk 

melakukan sistem persediaan agar permintaan dapat diantisipasi dengan cermat. 

Menurut Yulianto (2018), gudang merupakan salah satu prasarana yang sangat 

penting dalam dunia industri yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan 

sementara dalam hal distribusi barang. Penempatan barang secara teratur dan 

efisien di dalam sebuah gudang merupakan sebuah kewajiban yang harus 

dilakukan oleh sebuah perusahaan ritel, manufaktur atau jasa ekspedisi untuk 

mempercepat proses pengiriman dan penerimaan barang. Gudang seharusnya 

mampu menampung barang yang disimpan dengan aman dan setidaknya 

mempunyai risiko yang sedikit. Gudang sebagai penunjang penting bagi proses 

lain, harapannya mempunyai pengaturan yang baik. Pengaturan yang baik pada 

gudang yang dimaksud ialah memiliki tata letak yang rapi, memiliki label pada 

masing-masing rak, barang atau bahan dikelompokkan berdasarkan kategorinya, 

dan penataan barang atau bahan mudah untuk dijangkau juga ingat oleh pekerja.  

PT United Tractors Semen Gresik (PT UTSG) merupakan salah satu anak 

perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. yang bergerak di bidang 

pertambangan bahan baku material semen.PT UTSG mempunyai bergerak pada 

bidang pertambangan, pendistribusian barang yang akan digunakan sebagai bahan 

baku semen. Pada prosedur tersebut memiliki Distribution Center (DC) yang 

mengelola tiga unit kerja yaitu penambangan batu kapur, penambangan silica, dan 

penambangan tanah liat yang terletak di Desa Kerek Sugihwaras Kabupaten 

Tuban. Saat ini, PT UTSG memiliki satu gudang penyimpanan sparepart dan satu 

gudang milik vendor. Berdasarkan kondisi existing, gudang yang digunakan untuk 

tempat penyimpanan barang (sparepart) milik PT UTSG masih belum teratur dan 

rapi, sehingga dapat menghambat proses pendistribusian barang.  
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Berdasarkan permasalahan pada gudang PT UTSG masih memiliki suatu 

kelemahan di gudang mengenai proses waktu pengambilan barang maupun proses 

bongkar muat. Oleh karena, itu perlu dilakukan perancangan tata letak gudang 

guna menghasilkan suatu gudang yang efektif dan efesien. Pengaturan gudang 

yang efektif bertujuan agar memudahkan dalam akses keluar masuknya barang 

atau bahan yang disimpan dalam gudang sesuai spesifikasi barang pada gudang 

PT UTSG. Pengaturan gudang dikatakan baik apabila barang atau bahan disimpan 

dan dipisahkan berdasarkan kategori-kategori tertentu, rak-rak dalam gudang telah 

memiliki label untuk masing-masing kategori barang atau bahan, pergerakan 

keluar masuknya barang atau bahan dapvat diketahui, dan mudah dijangkau oleh 

para pekerja. Selain itu, gudang yang bavvik juga harus memiliki tata letak yang 

mudah diingat oleh para pekerja agar mempercepat proses pengambilan dan 

peletakan barang atau bahan dengan sesuai. Sehingga, pengaturan gudang yang 

baik harusnya diperhatikan oleh perusahaan.  

Menurut Rahardjo (2017), tata letak gudang memegang peranan penting dan 

memiliki banyak dampak strategis bagi perusahaan. Tata letak mempengaruhi 

perusahaan dari segi kapasitas, aliran material, fleksibilitas, biaya, kualitas 

lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Pengaturan gudang sangat diperlukan 

untuk menghindari kerugian-kerugian yang bisa terjadi pada perusahaan. 

Perancangan tata letak gudang dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa 

metode. Masing-masing metode tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan dan 

dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan. 

Beberapa metode tata letak gudang, di antaranya ialah metode dedicated 

storage, randomized storage, class based storage, dan shared storage. Pada 

metode dedicated storage, tempat yang disediakan untuk setiap produk tidak 

dapat digunakan untuk penyediaan produk yang lain. Sedangkan, pada metode 

randomized storage, tidak ada penempatan lokasi khusus untuk suatu produk 

sehingga, barang yang akan datang ditempatkan di tempat sembarang yang 

terdekat dengan pintu masuk dan pintu keluar gudang. Selain itu, terdapat metode 

class based storage yang merupakan gabungan dari metode dedicated storage dan 

randomized storage dimana pada metode ini produk dibagi menjadi beberapa 

kelas dan selanjutnya ialah metode shared storage dimana metode ini digunakan 



  

3 
 

untuk mengatasi dedicated storage dan randomized storage dengan mengenali 

dan memanfaatkan perbedaan lama waktu penyimpanan pallet tertentu yang 

menetap di gudang. Dari keempat macam metode yang telah dijelaskan, dapat 

diketahui bahwa metode tata letak gudang yang terbaik ialah metode shared 

storage karena pada metode shared storage, lokasi produk dapat disesuaikan pada 

tempatnya dengan cara mengetahui kapan produk akan masuk dan kapan produk 

akan keluar. 

 Menurut Ilham dalam jurnal  Yohanes (2018), metode shared storage 

merupakan metode pengaturan tata letak ruang gudang dengan menyusun area-

area penyimpanan berdasarkan kondisi luas lantai gudang, kemudian diurutkan 

area yang paling dekat sampai area yang terjauh dari pintu keluar-masuk I/O. 

Sehingga, penempatan barang yang akan segera dikirim diletakkan pada area yang 

paling dekat dan begitu seterusnya. Perancangan tata letak gudang dengan 

menggunakan metode shared storage mengambil keuntungan dari perbedaan 

waktu penyimpanan. Untuk menerapkan metode ini sebelumnya harus 

mengetahui waktu kapan produk akan masuk dan kapan akan keluar, sehingga 

lokasi produk yang keluar dapat diisi oleh produk yang akan masuk 

(Prasetyaningtyas, 2013). Selain itu, shared storage bisa dianggap sebagai sistem 

pemindahan barang yang cepat terhadap suatu produk (Ekoanindiyo, 2011). 

Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki pengaturan tata letak gudang 

pada PT UTSG dengan menggunakan metode shared storage. Dengan adanya 

perbaikan pengaturan tata letak gudang ini diharapkan dapat menciptakan gudang 

yang tertata rapi. Sehingga, dapat memudahkan para pekerja dalam mengelola 

barang yang ada pada gudang tersebut. Selain itu, juga dapat memperlancar proses 

keluar masuknya barang atau bahan yang tersimpan dalam gudang tersebut.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pada penelitian ini didapatkan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Berapa jarak tempuh material handling memindahkan barang saat proses 

bongkar muat ? 
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2. Bagaimana desain tata letak gudang yang efektif dan efisien untuk PT UTSG 

dengan menentukan jarak terdekat? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan pada penelitian ini antara 

lain adalah : 

1. Mengetahui jarak tempuh material handling memindahkan barang saat proses 

bongkar muat. 

2. Mengatur sistem tata letak gudang menggunakan metode shared storage di 

gudang PT United Tractors Semen Gresik (PT UTSG). 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut : 

 1. Bagi Perusahaan 

  Sebagai bahan pertimbangan proses dalam merubah tata letak gudang PT 

UTSG agar aktivitas pergudangan semakin optimal dan maksimal. 

 2. Bagi Pembaca 

  Sebagai tambahan referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

yang berkaitan dengan bidang manajemen pergudangan khusunya yang terkait 

dengan perancangan tata letak gudang baik bagi para mahasiswa yang 

membutuhkan acuan untuk penelitian yang sejenis maupun bagi kalangan umum. 

 

1.5. Ruang Lingkup 

 Pada penelitian ini terdapat ruang lingkup agar pembahasan penelitian 

tidak melebar dari topik permasalahan.  

 

1.5.1.  Batasan Masalah 

 Batasan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya meneliti gudang penyimpanan PT United Tractors Semen 

Gresik (PT UTSG) dan bukan gudang untuk vendor. 
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2. Pada penelitian ini tidak memperhitungkan biaya dan bahan. 

 

1.5.2 Asumsi 

 Asumsi pada penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1.  Tidak ada perubahan kondisi existing perusahaan selama penelitian. 

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