
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya industri pada zaman modern ini dapat mempengaruhi 

proses pruduksi khususnya di pabrik, banyak faktor yang mendukung berjalannya 

sebuah proses produksi diantaranya bagian pergudangan (warehouse). Gudang 

merupakan salah satu bagian terpenting dalam aktivitas produksi, karena 

disanalah akan terjadi aliran barang. Gudang adalah tempat penyimpanan bahan 

baku, bahan jadi, material dan lain-lainnya. Tujuan dari sistem gudang adalah 

untuk menyimpan dan mengurus barang-barang yang siap untuk didistribusikan 

kepada pelanggan dengan tepat waktu. Gudang produk jadi bertanggung jawab 

atas penerimaan produk jadi dari lantai produksi, pengambilan pesanan 

pengiriman dan penyimpanan barang dengan rapi.  

PT. Perindustrian dan perdagangan bangkinang  (PT. P&P Bangkinang) 

merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri karet yang 

memiliki 14 departement produksi. P&P Bangkinang pada awalnya merupakan 

perusahaan yang hanya memproduksi lempengan karet namun seiring dengan 

berkembangnya teknologi pada saat ini perusahaan ini tidak lagi memproduksi 

lempengan karet tetapi sudah memproduksi karet setengah jadi yang dikemas 

kedalam pallet dan disimpan ke warehouse. Adapun produk yang diproduksi ialah 

karet setengah jadi SIR 10 dan SIR 20. 

            Berdasarkan Observasi awal pada departemen warehouse terdapat dua 

jenis karet yaitu SIR 10 dan SIR 20 dalam bentuk shring box dan metal box yang 

ditempatkan pada satu area warehouse (gudang bahan jadi). Hal ini terjadi karena 

awalnya gudang ini digunakan untuk penyimpanan produk lempengan karet, 

tetapi pada saat ini gudang tersebut di gunakan untuk penyimpanan karet setengah 

jadi yang disimpan kedalam pallet. Produk karet setengah jadi yang dimuat ke 

pallet tentu saja akan membutuhkan ruang dalam peletakannya sehingga hal ini 

tentu saja sangat mempengaruhi kapasitas warehouse dalam penyimpanan produk. 
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Berikut ini dapat dilihat layout PT. Perindustrian dan Perdagangan Bangkinang:  

 
Gambar 1.1 Layout PT. Perindustrian dan Perdagangan Bangkinang 

(Sumber: PT. Perindustrian dan Perdagangan Bangkinang 2017) 
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Gambar 1.1 yang dilingkari menunjukan tata letak departemen warehouse 

sudah tidak memadai lagi. Hal ini disebabkan karena warehouse awalnya hanya 

tempat penyimpanan lempengan karet dengan cara digulung dan diikat, tetapi 

pada saat ini warehouse digunakan untuk tempat penyimpanan karet setengah jadi 

yang dikemas ke dalam pallet dan di simpan di warehouse yang dibarengi dengan 

meningkatnya jumlah produksi. produk karet setengah jadi yang dikemas ke 

dalam pallet akan lebih membutuhkan ruang yang lebih dalam peletakannya di 

warehouse dibandingkan dengan produk lempengan karet yang tidak 

membutuhkan ruang yang besar.   

 
Gambar 1.2 Produk di warehouse 

  

Gambar 1. 2 menunjukan keadaan awal warehouse  yang terjadi overload 

hal ini terjadi disebabkan karena warehouse tidak mampu lagi menampung 

produk karena warehouse tidak memadai lagi untuk meletakan produk. Tidak 

memadai warehouse untuk menampung produk tentu saja akan mengganggu 

keluar masuknya produk di warehouse. Terganggunya keluar masuk produk ke 

dalam warehouse tentu akan mempersulit kerja operator dalam mengambil dan 

menyimpan produk ke dalam warehouse. Terjadinya overload pada warehouse 

juga berdampak pada jumlah prosuksi, karena apabila warehouse sudah tidak 

mampu menampung produk maka proses produksi dihentikan sementara atau 

sebagian produk diletakkan di luar warehouse, sehingga proses produksi akan 

menjadi terganggu. 
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Berikut ini dapat dilihat layout departemen warehouse (gudang jadi) PT. Perindustrian dan Perdagangan Bangkinang: 

 
Gambar 1.3 Layout Awal Warehouse PT. Perindustrian dan Perdagangan Bangkinang 

(Sumber: PT. Perindustrian dan Perdagangan Bangkinang 2017). 
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 Gambar 1.3 menunjukan keadaan awal warehouse. mempunyai panjang 

sebesar 60 meter sedangkan lebarnya 7.8  meter pada gambar tersebut dapat di 

lihat bahwa penempatan produk pada warehouse juga tidak teratur karena masih 

diletakkan secara tidak teratur sehingga tidak terorganizir dengan baik. Tidak 

teroganisirnya produk jadi ini tentunya akan mengakibatkan penyaluran produk 

jadi terganggu karena tidak terpusat lagi. Hal ini tentu saja membuat operator 

mengalami kesulitan dan jarak perjalanan tidak menentu dalam mengambil dan 

menyimpan produk ke warehouse dibandingkan apabila produk yang sejenis 

ditempatkan pada satu area yang sama.. 

 

 
Gambar 1.4 Produk jadi diluar warehouse 

 

 Gambar 1. 4 menunjukan produk jadi yang terletak di luar warehouse, hal 

ini terjadi karena warehouse tidak memadai lagi untuk meletakkan bahan jadi 

sehingga sebagian produk diletakan di luar warehouse tentu saja hal ini akan 

mempersulit kerja operator dalam menyimpan maupun mengambil di warehouse 

karena tidak terpusat lagi. Setiap produk tentu saja harus disimpan di tempat yang 

sama dengan produk yang sejenis. Apabila produk tidak ditempatkan pada tempat  

yang sama akan menyebabkan besarnya waktu dalam penyimpanan  dan 

pengambilan produk dari warehouse. Jarak ini tidak menentu karena tidak adanya 

ketepatan tempat untuk tiap produk yang masuk maupun  ke luar dari warehouse.  
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Dari permasalahan di atas, diperlukan adanya perbaikan terhadap tata letak 

warehouse yang ada pada pabrik tersebut. Salah satu faktor yang cukup penting 

untuk diperhatikan agar aktivitas produksi dapat berjalan dengan lancar adalah 

aktivitas pengambilan dan penyimpanan produk di warehouse. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan perbaikan untuk mendapatkan memaksimalkan pemakaian 

warehouse dan meminimalkan waktu pengambilan dan penyimpanan produk  

Selama ini, pihak perusahaan juga belum pernah melakukan evaluasi terhadap tata 

letak warehouse yang ada. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian 

untuk memperbaiki masalah tata letak warehouse ini adalah metode Dedicated 

Storage dan Systematic Layout Planning. 

Metode Systematic Layout Planning merupakan teknik-teknik untuk 

merancang layout dengan memperhatikan proses yang ada dan hubungan 

kedekatan masing-masing departemen berdasarkan aliran material. Metode 

tersebut terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu tahap analisis, tahap penelitian dan 

tahap seleksi dengan cara mengevaluasi. Pada peneltian Merry Siska (2012) juga 

menggunakan metode Systematic Layout Planning pada perancangan tata letak 

fasilitas pabrik pembuatan tahu UD.  Dhika Putra dimana layout alternatif yang 

terpilih adalah alternatif 1  karena lebih efisien 19.21% dibandingkan dengan 

panjang awal material handling awal sebesar 55,7 yang artinya metode ini berhasil 

diterapkan. 

 Metode dedicated  storage merupakan metode yang digunakan  untuk 

menyusun produk dengan penempatan suatu produk pada satu lokasi 

penyimpanan saja. Penempatan ini didasarkan pada aktivitas perbandingan tiap 

produk dengan kebutuhan ruang yang dibutuhkan produk tersebut. Kemudian 

perbandingan aktivitas dan kebutuhan di rankingkan untuk mengurutkan 

kebutuhan produk dari yang terbesar hingga terkecil. Pada penelitian Muammar 

(2016) di PT. Riau Crumb Rubber Factory dengan menggunakan metode 

dedicated storage didapat jarak yang lebih efisien dan produk tersusun dengan 

rapi sehingga pengambilan produk menjadi lebih efisien. 
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Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan “Desain tata letak 

warehouse menggunakan metode dedicated storage dan systematic layout 

planning di PT. P&P Bangkinang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalah dari penelitian 

tugas akhir ini adalah “Bagaimana mendesain tata letak warehouse untuk  

memaksimumkan pemakaian ruangan serta menentukan jarak perjalanan yang 

optimal pada saat penyimpanan atau pengambilan produk di departemen 

warehouse (gudang bahan jadi) di PT. Perindustrian dan Perdagangan 

Bangkinang” ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan 

diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Merancang tata letak warehouse  

2. Memaksimumkan pemakaian ruangan serta menentukan jarak perjalanan yang 

optimal sehingga mempermudah kerja operator dalam mengambil dan 

menyimpan produk di warehouse. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik kepada 

penulis, perusahaan, dan peneliti pihak lain. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi Penulis  

Bagi penulis sebagai sarana dalam menerapkan teori-teori yang didapat dalam 

perkuliahan sehingga dengan penelitian ini bisa memberikan gambaran 

manfaat dari ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.  

2. Bagi Perusahaan 

Bagi Perusahaan hasil penelitian ini dapat sebagai bahan pertimbangan atau 

rujukan bagi perusahaan yang bersangkutan dalam merancang budaya kerja 

yang baik dan benar, serta peng-aplikasi-annya akan memberikan manfaat 
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terhadap perubahan sikap, tingkah laku atau pola pikir manajemen dan 

operator terhadap peningkatan mutu dan produktifitas.   

3. Bagi Peneliti Pihak Lain 

Bagi peneliti pihak lain diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan 

pembanding untuk penelitian selanjutnya tentunya dengan kajian yang sama.  

 

1.5 Batasan Masalah 

Suapaya penelitian ini fokus pada tujuan yang ingin dicapai, maka perlu 

adanya batasan masalah penelitian. Adapun batasan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan di departemen warehouse (gudang bahan jadi) PT. 

Perindustrian & Perdagangan Bangkinang. 

2. Penelitian ini tidak membahas biaya dalam perancangan ulang tata letak yang 

baru di departemen warehouse (gudang bahan jadi).  

3. Penelitian ini hanya menggunakan metode systematic layout planning dan 

dedicated storage  
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1.6  Posisi Penelitian   

Agar tidak terjadi penyalinan dan plagiasi maka penulis melampirkan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

SLP dan Dedicated Storage. Adapun posisi penelitian tugas akhir ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

Peneliti Judul Penelitian Tujuan 
Objek 

Penelitian 
Metode Tahun 

Merry Siska dan 

Henriadi 

Perancangan ulang tata letak fasilitas  

Pabrik tahu dan penerapan metode 5S 

  

Untuk merancang ulang 

tata letak fasilitas pabrik 

pembuatan tahu dan 

meminimalkan panjang 

lintasan material 

handling 

 

UD. Dhika Putra 
SLP dan 5S 

 
2012 

Irfan Hadi 

Permana  

Relayout tata letak gudang produk jadi 

menggunakan metode dedicated storage 

Untuk Menghitung total 

jarak material handling  
PT. ABC 

Dedicated 

Storage 
2013 

Rijardi 

Perancangan tata ulang lantai produksi untuk 

meminimasi jarak material handling 

 

Menghasilkan rancangan 

Tata letak fasilitas pabrik 

dan meminimasi jarak 

waktu dan biaya  

CV. Riau Pallet 

SLP dan 

Metode 

BlocPlan 

 

2014 

Muammar  
Perancangan tata letak warehouse 

menggunakan metode dedicated storage 

Untuk Merancang tata 

letak warehouse yang 

efisien  

PT. Riau Crum 

Rubber Factory 

Dedicated 

Storage 
2016 

Azhari.S 

Desain tata letak menggunakan metode 

Dedicated Storage dan Systematic Layout 

planning warehouse di PT. P&P Bangkinang 

Untuk merancang tata 

letak warehouse secara 

efisien serta 

memaksimumkan 

pemakaian ruangan dan 

menentukan jarak 

perjalanan yang optimal 

PT. P&P 

Bangkinang 

Pekabaru 

Dedicated 

Storage dan 

Systematic 

Layout 

planning 

2017 
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Tabel. 1.2 Perbedaan Penelitian 

Peneliti Tahun 

Metode 

SLP Blocplan 5S 
Dedicated 

Storage 

Merry Siska dan 

Henriadi 
2012 

        
Irfan Hadi 

Permana  
2013         

Rijardi 2014         

Muammar  2016         

Azhari.S 2017         

 

1.7  Sistematika Penulisan 

Agar lebih mudah dalam memahami penelitian yang dilakukan, maka 

penelitian ini disusun dengan penulisan yang terdiri dari 6 (enam) Bab. 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini, sebagai berikut:    

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

masalah serta sistematika pembahasan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini Penulis mengemukakan tentang kerangka dasar teori 

yang berhubungan dengan masalah yang menjadi dasar 

pembahasan dalam tugas akhir ini, yang meliputi hasil penelitian 

yang didapat sebelumnya dan mencapai teori-teori yang ada 

hubungannya dengan penelitian yang dilaksanakan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian merupakan proses berpikir untuk 

menghasilkan tahapan-tahapan yang harus ditetapkan oleh peneliti 

dalam proses penelitian. Bab ini menjelaskan secara sistematis 

langkah-langkah yang digunakan dalam proses pengumpulan data 

baik data primer maupun data sekunder dan teknis pengolahan data 

untuk menyelesaikan permasalahan.  
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 BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Pengumpulan dan pengolahan data berisi tentang langkah-

langkah yang digunaan dalam proses pengumpulan data dan 

penglahan data-data dalam keperluan untuk perancangan 

kebutuhan warehouse. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini berisikan tentang pengumpulan data tentang profil 

waktu produksi, jumlah keluar dan masuknya produk tiap bulan 

dimensi area mesin, jenis produk, dimensi fasilitas, dimensi 

produk dan luas gudang dengan metode dedicated storage dan 

SLP.l 

BAB V ANALISA PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisikan tentang hasil dari analisa pengolahan data yang 

di dapat dan kemudian dijelaskan maksud dari hasil tersebut. 

             BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil analisa dan saran 

yang ditujukan padat tempat penelitian. 

 

 


