
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia industri manufaktur dan jasa meningkat pesat dari

waktu ke waktu sehingga setiap pelaku industri harus siap berkompetisi dan selalu

meningkatkan kinerja yang dapat meningkatkan produktifitas. Masalah

produktifitas tidak dapat lepas dari faktor manusia yang dapat diamati, diteliti,

dianalisa dan diperbaiki. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk mendapatkan

alternatif cara kerja yang baik, efektif, dan efisien (Simanjuntak, 2008).

Didalam dunia industri, lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang

ada disekitar pekerja, baik berbentuk fisik atau non fisik, langsung atau tidak

langsung, yang dapat mempengaruhi dirinya dan pekerjaannya saat bekerja.

Karena ditempat inilah semua kegiatan dilakukan dari proses manajemen sampai

dengan proses produksi, oleh sebab itu lingkungan tempat kerja harus menjadikan

seseorang menjadi lebih nyaman dan aman sehingga dapat meningkatkan

kemampuan atau produktifitas seseorang menjadi lebih baik, dan dapat

memberikan keuntungan bagi perusahaan dan juga bagi pekerjanya. Perusahaan

yang baik harus memiliki lingkungan kerja yang baik, sebagai penunjang dan

sebagai pendongkrak setandar mutu dan nama baik perusahaan.

Selain itu perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur tentunya harus

memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang perusahaan menjadi lebih baik,

seperti menyediakan gudang untuk penyimpanan produk jadi maupun bahan baku

dan fasilitas lainnya yang berhubungan dengan proses produksi. Gudang

merupakan prioritas penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan selain untuk

menyediakan bahan baku untuk produksi juga sebagai penyimpanan produk jadi

untuk memenuhi permintaan pasar. Oleh karena itu gudang penyimpanan harus

tertata rapi, dan disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan pekerja dalam

melakukan proses keluar masuknya bahan baku dan produk jadi.
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PT. Bentoro Adisandi Ivena merupakan perusahaan yang bergerak

dibidang distributor, dimana khusus mendistribusikan produk es krim walls.

Perusahaan ini merupakan perusahaan pertama dan satu-satunya sebagai

distributor es krim walls yang ada di Pekanbaru. Wilayah yang menjadi tempat

pendistribusiannya adalah didalam dan diluar kota Pekanbaru. Proses

pendistribusian keluar-masuknya barang didalam gudang menggunakan sistem

harian, dengan rata-rata produk keluar sebanyak 1000 sampai 1500 kotak per hari.

Produk ini memiliki ciri-ciri, yaitu semua produk dikemas dalam kotak kardus

dengan jumlah isi yang beragam, satu kotak kardusnya berisi antara 20 sampai

dengan 35 pcs. Selain itu juga memiliki bentuk yang beragam, ada berbentuk

stick, cup, dan corn, sehingga ketahanan setiap produknya berbeda-beda.

Sebagai perusahaan distributor, tentunya membutuhkan tempat penyimpan

yang baik guna menjaga kualitas produk sebelum di distribusikan. Namun saat ini,

permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan adalah mengenai tata letak

penyimpanan produk yang belum optimal, dimana posisi tata letak gudang

penyimpanan produk di perusahaan ini menggunakan sistem random (seperti yang

terlihat pada gambar 1.1), yaitu produk ditempatkan secara acak tanpa aturan

tertentu, sehingga menyebabkan proses pencarian produk menjadi sulit. Hal ini

mengakibatkan pada saat mencari sebuah produk (misalnya Paddle Pop Rainbow

Power), pekerja harus terlebih dahulu mengelilingi gudang dan mencari dari sudut

ke sudut untuk menemukan produk yang dicari.

Gambar 1.1 Peletakan Produk Dengan Sistem Random di Gudang Produk Jadi
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Selain itu, jarak perpindahan pekerja juga meningkat, dikarenakan pekerja

tidak mengetahui letak posisi produk yang ditempatkan disembarang tempat

tersebut. Akibatnya membuat pekerja merasa kebingungan dan terkadang terjadi

miss-komunikasi antar pekerja pada saat proses pengambilan produk. Apabila

pekerja berada cukup lama didalam gudang, kemungkinan dapat berpotensi

membahayakan kesehatan karyawan, dikarenakan tempat penyimpanan ini

memiliki suhu yang rendah sekitar -17oC. Menurut Alenhy (2012), Suhu dingin

ini dapat memicu timbulnya berbagai gangguan kesehatan pada manusia, apalagi

jika daya tahan tubuh sedang tidak fit, seperti alergi udara dingin, hipotermia, dan

dehidrasi.

Disamping itu, tata letak yang tidak baik juga mengakibatkan produk

menjadi habis masa konsumsi atau expired. Hal ini disebabkan karena pekerja

tidak melihat produk yang hampir habis waktu konsumsinya sehingga produk

tersebut tidak dikeluarkan. Produk yang habis masa pakai ini kemudian dibuang

oleh perusahaan, sehingga menambah kerugian perusahaan.

Gambar 1.2 Produk expired Yang Akan dibuang

Selain permasalahan diatas, lingkungan kerja di PT. Bentoro juga

memiliki permasalahan, adanya barang-barang yang sudah tidak terpakai berada

diarea jalur transportasi dari dan menuju tempat penyimpanan produk. Barang-

barang yang tak terpakai seperti, ban, roda, kardus-kardus, dan beberapa barang

yang masih digunakan seperti hand forklift, pallet, gerobak berada di area ini

sehingga menghambat jalur transportasi pendistribusian keluar masuknya barang

dari dan ke gudang tempat penyimpanan es krim (seperti gambar 1.3).
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(a) (b)

Gambar 1.3 (a) Jalur transportasi keluar masuk barang, dan (b) barang-barang

tidak terpakai yang menghambat proses keluar masuk barang

Berdasarkan permasalahan diatas perusahaan perlu melakukan perbaikan

kebijakan penyimpanan dan perancangan tata letak gudang agar menjadi lebih

baik dengan menggunakan metode kebijakan penyimpanan yaitu Class Based

Storage. Mengingat dari banyaknya produk yang ada di gudang, dan juga untuk

meminimasi jarak perpindahan produk maka metode class based storage inilah

yang digunakan. Metode ini merupakan kebijakan penyimpanan yang membagi

barang menjadi tiga kelas A, B, dan C berdasarkan pada hukum pareto dengan

memperhatikan level aktivitas Storage dan Retrieval (S/R) dalam gudang. Dari

pembagian kelas ini, yang menempati kelas A adalah produk-produk yang

pergerakannya lebih banyak (Fast Moving) yang nantinya dapat mengurangi jarak

perpindahan produk menjadi lebih pendek dari sebelumnya dan untuk kelas

selanjutanya yaitu Medium Moving dan Slow Moving (Karonsih, dkk, 2013).

Selain itu, keluar masuknya barang juga harus terorganisir dengan menggunakan

prinsip FIFO (First In Frist Out) agar tidak adanya produk yang expired. Menurut

prinsip ini barang yang lebih dahulu masuk (dibeli) dianggap lebih dahulu keluar

(dijual), setelah barang tersebut habis baru menjual barang yang masuk berikut

nya (Sari dan Dahria, 2010).

Dengan demikian, penulis menarik kesimpulan dan memutuskan

mengambil judul : “Perbaikan Tata Letak Gudang Es Krim dengan

Menggunakan Metode Class-Based Storage (Studi Kasus Es Krim Walls PT.

Bentoro Adisandi Ivena)”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana rancangan tata letak gudang barang jadi produk Es krim walls

untuk mengurangi jarak perpindahan produk?

2. Bagaimana prosedur peletakan produk di dalam gudang berdasarkan prinsip

FIFO (First In First Out) dengan metode class based storage di PT. Bentoro

Adisandi Ivena?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Usulan rancangan tata letak gudang barang jadi produk Es krim walls untuk

mengurangi jarak perpindahan produk.

2. Membuat prosedur peletakan produk di dalam gudang berdasarkan prinsip

FIFO (First In First Out) dengan metode class based storage di PT. Bentoro

Adisandi Ivena.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan perbaikan lingkungan kerja dan tata letak gudang PT.

Bentoro Adisandi Ivena diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada

peneliti sendiri, perusahaan maupun penelitian pihak lain. Adapun manfaat yang

diinginkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. 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 hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat

terhadap perubahan peningkatan mutu dan produktifitas serta perbaikan yang

berkesinambungan.

3. Bagi peneliti pihak lain diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan

pembanding untuk penelitian selanjutnya tentunya dengan kajian yang sama.
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1.5 Batasan Penelitian

Supaya 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 tidak membahas biaya dalam perbaikan tata letak gudang.

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari bulan April 2015

sampai dengan bulan Agustus 2015.

3. Tidak ada penambahan jenis produk baru selama penelitian berlangsung

1.6 Posisi Penelitian

Untuk menghindari adanya penelitian dengan format penyalinan yang

sama maka perlu ditampilkan posisi penelitian. Dari tabel 1.1 dibawah ini bisa

dilihat posisi peneliti dalam melakukan penelitian.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian Penulis

Peneliti Judul Penelitian Tujuan
Objek

Penelitian
Tahun

Indri

Hapsari

dan Albert

Susanto

Perbaikan tata letak gudang

mesin fotokopi rekondisi di

CV. NEC, Surabaya

Perancangan tata letak dan

alokasi ruang untuk masing-

masing tipe mesin fotokopi.

Bagian

gudang di

CV. NEC,

Surabaya

2008

Nita

Puspita

Anugrawa

ti Hidayat

Perancangan Tata Letak

Gudang dengan Metode Class

Based Storage Studi Kasus CV.

SG Bandung

Meningkatkan utilitas

kapasitas gudang dan

percepatan pemenuhan

permintaan kain.

Bagian

Gudang

bahan baku

di CV. SG

Bandung

2012

Santi

Nurrisa

Karonsih,

dkk

Perbaikan Tata Letak

Penempatan Barang di Gudang

Penyimpanan Material

Berdasarkan Class Based

Storage Policy

Melakukan perbaikan tata

letak untuk mengurangi biaya

operasional material

handling (Produk Filter

Rokok)

Gudang

Material PT.

Filtrona

Indonesia

2013
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian Penulis (Lanjutan)

Peneliti Judul Penelitian Tujuan
Objek

Penelitian
Tahun

Ruli

Aripin

Usulan Perbaikan Tata Letak

Gudang Produk Es Krim Walls

dengan Menggunakan Metode

Class Based Storage di PT.

Bentoro Adisandi Ivena

Usulan rancangan tata letak

gudang barang jadi untuk

mengurangi jarak

perpindahan produk dan

Membuat prosedur peletakan

produk didalam gudang

Gudang

produk di PT.

Bentoro

Adisandi

Ivena

2015

1.7 Sistematika Penulisan Laporan

Agar lebih mudah dalam memahami penelitian yang dilakukan, maka

penelitian ini disusun dengan penulisan yang terdiri dari 6 bab. Adapun

sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan tentang teori-teori yang yang berhubungan dengan

penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini

adalah yang berkaitan dengan perbaikan lingkungan kerja dan tata

letak gudang.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini berisikan tentang penjelasan secara

skematis yang dilakuan dalam proses penelitian yang terdiri dari

objek penelitian, metoda pengumpulan data dan metode analisis

data.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini menjelaskan secara sistematis semua langkah-langkah yang

digunakan dalam proses pengumpulan data dan teknis pengolahan

data untuk menyelesaikan permasalahan.
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BAB V ANALISA

Pada bab ini berisikan analisa dan pembahasan mengenai

pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan pada bab

sebelumnya.

BAB VI PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dan saran penulis terhadap

pelaksanaan  serta  hasil dari penelitian yang telah dilakukan.


