
BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Dan Definisi Pabrik/Industri

Pabrik yang dalam istilah asingnya dikenal sebagai factory atau plant

dimana faktor-faktor seperti (Wignjosoebroto, 2009) :

1. Manusia

2. Mesin dan peralatan (fasilitas) produksi lainnya

3. Material

4. Energi

5. Uang (modal/capital)

6. Informasi, dan

7. Sumberdaya alam (tanah, air, mineral, dll)

Dikelola bersama-sama dalam suatu sistem produksi guna menghasilkan suatu

produk atau jasa secara efektif, efisien, dan aman. Istilah pabrik ini sering

diartikan sama dengan industri, meskipun industri sebenarnya memiliki

pengertian yang lebih luas. Pabrik pada dasarnya merupakan salah satu jenis

industri yang terutama akan menghasilkan produk jadi (finished goods product).

Seperti halnya yang dijumpai dalam industri manufaktur.

Dengan mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang umum dilaksanakan,

maka industri akan dapat diklasifikasikan sebagai (Wignjosoebroto, 2009) :

1. Industri Penghasil Bahan Baku (The Primary Raw Material Industries)

Yaitu industri yang aktivitas produksinya adalah mengelola sumber daya

alam guna menghasilkan bahan baku maupun bahan tambahan lainnya yang

dibutuhkan oleh industri penghasil produk atau jasa. Industri tipe ini dikenal

pula sebagai “extractive/primary industry”.

2. Industri Manufaktur (The Manufacturing Industries)

Yaitu industri yang memperoses bahan baku guna dijadikan bermacam-

macam bentuk/model produk, baik yang masih berupa produk setengah jadi

(semi finished good) atau pun yang sudah berupa produk jadi (finished goods

product). Disini akan terjadi transformasi proses baik secara fisik maupun
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kimiawi terhadap input material dan akan memberi nilai tambah terhadap

material tersebut.

3. Industri Penyalur (Distribution Industries)

Yaitu industri yang berfungsi untuk melaksanakan pelayanan jasa industri

baik untuk bahan baku maupaun “finished goods product”. Disini bahan baku

atau pun bahan setengah jadi akan didistribusikan dari produser yang lain dan

dari produser ke consumer. Operasi kegiatan akan meliputi aktivitas

pembelian dan penjualan, penyimpanan, sorting, grading, packaging dan

moving goods (transportasi).

4. Industri Pelayanan/Jasa (Service Industries)

Yaitu industri yang bergerak dibidang pelayanan atau jasa, baik untuk

melayani dan menunjang aktivitas industri yang lain maupun langsung

memebrikan pelayanan/jasa kepada consumer.

Dari hal-hal tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa industri akan

memiliki pengertian dan definisi yang luas sesuai dengan karakteristik dari jenis

masukan, proses produksi yang berlangsung, dan jenis keluaran yang dihasilkan.

Dalam kaitannya dengan jenis keluaran yang dihasilkan maka industri yang

menghasilakan keluaran berupa material, peralatan produksi, mesin dan lain-lain

yang akan digunakan untuk proses produksi di industri/pabrik lain dikenal sebagai

“producer-goods industries”. Sedangkan industri yang hasil keluarannya akan

langsung digunakan oleh consumer disebut “consumer goods industries”

(Wignjosoebroto, 2009).

2.2 Pengertian Tata Letak

Heizer dan Render (2009) mengatakan bahwa tata letak merupakan satu

keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang.

tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing

perusahaan dalam segi kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya, serta kualitas

lingkungan kerja, kontak pelanggan, dan citra perusahaan. Tata letak yang efektif

dapat membantu organisasi mencapai suatu strategi yang menunjang diferensiasi,

biaya rendah, atau respon cepat. tujuan strategi tata letak adalah untuk membangun
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tata letak yang ekonomis yang memenuhi kebutuhan persaingan perusahaan

(Kurniawan 2014).

Heizer dan Render (2009) mengatakan dalam semua kasus, desain tata letak

harus mempertimbangkan bagaimana untuk dapat mencapai (Kurniawan, 2014):

a. Utilitas ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi.

b. Aliran informasi, barang, atau orang yang lebih baik.

c. Moral karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman.

d. Interaksi dengan pelanggan yang lebih baik.

e. Fleksibilitas (bagaimanapun kondisi tata letak yang ada sekarang, tata letak

tersebut akan perlu dirubah).

Dari pengertian tata letak di atas dapat disimpulkan bahwa tata letak

merupakan suatu sistem yang saling berintegrasi di antara seluruh fasilitas-fasilitas

yang mendukung seluruh kegiatan produksi dari bahan baku atau masukan (input)

hingga (output) hingga selama dalam proses tersebut dapat mencapai suatu nilai

tambah berupa efisiensi dan efektifitas operasi perusahaan sehingga proses produksi

dapat berjalan dengan lancar.

2.3 Tipe-Tipe Tata Letak

Heizer dan Render (2009) keputusan mengenai tata letak meliputi

penempatan mesin pada tempat yang terbaik (dalam pengaturan produksi) , kantor

dan meja-meja (pada pengaturan kantor) atau pusat pelayanan (dalam pengaturan

rumah sakit atau department store) . sebuah tata letak yang efektif memfasilitasi

adanya aliran bahan, orang dan informasi di dalam dan antar wilayah. untuk mencapai

tujuan ini, seragam pendekatan telah dikembangkan. di antara pendekatan tesebut,

akan dibahas enam pendekatan tata letak (Kurniawan, 2014) :

a. Tata letak dengan posisi tetap : memenuhi persyaratan tata letak untuk proyek

yang besar dan memakan tempat, seperti proses pembuatan kapal laut dan

gedung.

b. Tata letak yang berorientasi pada proses : berhubungan dengan produksi dengan

volume rendah dan bervariasi tinggi (juga disebut sebagai “job shop”, atau

produksi terputus).

c. Tata letak kantor : menempatkan para pekerja, peralatan mereka dan

ruangan/kantor yang melancarkan aliran informasi.
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d. Tata letak ritel : menempatkan rak-rak dan memberikan tanggapan atas perilaku

pelanggan.

e. Tata letak gudang : merupakan paduan antara ruang dan penanganan bahan baku.

f. Tata letak yang berorientasi pada produk : mengusahakan pemanfaatan maksimal

atas karyawan dan mesin-mesin pada produksi yang berulang atau berkelanjutan.

g. Tata letak sel kerja : menata mesin-mesin dan peralatan lain untuk fokus pada

produksi sebuah produk atau sekelompok yang berkaitan.

2.4 Tata Letak Fasilitas

Tata letak fasilitas dapat didefinisikan sebagai kumpulan unsur-unsur fisik

yang diatur mengikuti aturan atau logika tertentu. Tata letak merupakan bagian

perancangan fasilitas yang lebih fokus pada pengaturan unsur-unsur fisik. Unsur-

unsur fisik dapat berupa mesin, peralatan, meja, bangunan, dan sebagainya.

Aturan atau logika pengaturan dapat berupa ketetapan fungsi tujuan misalnya total

jarak atau total biaya pemindahan bahan (Hadiguna & Setiawan, 2008).

Dalam merancang tata letak fasilitas manufaktur atau tata letak pabrik,

unsur-unsur fisik yang perlu diperhatikan adalah mesin, peralatan, operator, dan

material. Umumnya, fungsi tujuannya adalah total biaya pemindahan yang

minimum. Hal demikian dicapai melalui pengaturan mesin-mesin dan peralatan

sedemikian rupa sehingga jaraknya tidak jauh tanpa melanggar kaidah-kaidah

ergonomis. Perancangan tata letak fasilitas manufaktur cukup kompleks, sehingga

membutuhkan pendekatan multidisiplin (Hadiguna & Setiawan, 2008).

Tata letak fasilitas manufaktur memiliki tipe-tipe dasar tata letak. Tipe-tipe

tata letak adalah tata letak produk, tata letak proses, tata letak posisi tetap, dan tata

letak seluler. Kita sangat memerlukan tipe-tipe tata letak dalam merancang tata

letak yang sesuai dengan kebutuhan atau tujuan yang telah ditetapkan. Pemilihan

tipe tata letak umumnya dilakukan dengan menganalisis jumlah produksi dan

jumlah ragam produk yang akan dihasilkan. Cukup banyak metode yang telah

dikembangkan untuk merancang tata letak fasilitas manufaktur, melalui

pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Perangkat lunak untuk membantu

perancang pun telah banyak dikembangkan dan selanjutnya dikenal dengan istilah
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computer aided layout (tata letak berbantuan computer) (Hadiguna & Setiawan,

2008).

2.5 Pengertian dan Fungsi Gudang

Gudang dapat didefinisikan sebagai tempat yang dibebani tugas untuk

menyimpan barang yang akan dipergunakan dalam produksi sampai barang

diminta sesuai dengan jadwal produksi. Sejak dulu, gudang berfungsi sebagai

buffer atau penyeimbang dan untuk menentukan langkah selanjutnya suatu

perusahaan, apakah perusahaan akan menggunakan gudang untuk komersial atau

lebih baik digunakan sendiri. Dalam perdagangan, gudang digunakan untuk

pelayanan beberapa konsumen yang berbeda-beda dan secara umum, mempunyai

tenaga kerja yang cukup serta perlengkapan. Kemudian, dengan jarak

penyimpanan untuk tujuan kepuasan konsumen atau pengguna, penyimpanan

dilakukan dalam batas waktu yang lama maupun batas waktu yang pendek sesuai

kebutuhan konsumen. Keuntungan yang diperoleh dari komersial gudang adalah

keluwesan (flexibility) dan menejemen yang profesional. Selanjutnya, gudang

sebagai penyimpanan produk jadi mempunyai beberapa misi dan tugas. Dalam

jaringan distribusi pemasaran, gudang mempunyai beberapa misi, yaitu (Hadiguna

& Setiawan, 2008):

1. Mejaga persediaan yang digunakan sebagai penyimbang dan penyangga

(buffer ) dari variasi antara penjadwalan produksi dan permintaan.

2. Gudang sebagai penyaluran dalam sebuah daerah pesanan dengan jarak

transportasi terpendek dan untuk memberikan jawaban cepat akan permintaan

pelanggan.

3. Gudang digunakan sebagai tempat akumulasi dan menguatkan produk dalam

kegiatan produksi dan pendistribusian.

Gudang sebagai tempat penyimpanan produk untuk memenuhi permintaan

pelanggan secara cepat mempunyai beberapa fungsi di antara penerimaan dan

pengiriman produk. Fungsi-fungsi pokok gudang sebagai berikut (Hadiguna &

Setiawan, 2008):

1. Receiving (penerimaan) dan shipping (pengiriman)
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2. Identifying sorting (pengidentifikasian dan penyaringan)

3. Dispatching ke penyimpanan

4. Picking the order (pemilihan pesanan)

5. Storing (penyimpanan)

6. Assembling the order (perakitan pesanan)

7. Packaging (pengepakan)

8. Dispatching the shipment

9. Maintaining record (perawatan produk)

Umumnya, pada kebayakan perusahaan gudang berada dalam ruangan.

Pada suatu pabrik, kita dapat membedakan macam gudang menurut karakteristik

material yang akan disimpan, yaitu (Hadiguna & Setiawan, 2008):

1. Penyimpanan Bahan Baku

Gudang akan menyimpan setiap material yang dibutuhkan atau digunakan

untuk proses produksi. Lokasi gudang umumnya berada di dalam bangunan

pabrik. Beberapa jenis barang tertentu bisa pula diletakkan di luar bangunan

pabrik, sehingga perusahaan dapat menghemat biaya gudang karena tidak

memerlukan bangunan khusus untuk itu. Gudang demikian disebut pula

stockroom karena fungsinya memang menyimpan stok untuk kebutuhan

tertentu.

2. Penyimpanan Barang Setengah Jadi

Dalam industri manufaktur, kita sering menemui bahwa benda kerja harus

melalui beberapa macam operasi dalam pengerjaanya. Prosedur demikian

sering pula harus terhenti karena dari satu operasi ke operasi berikutnya waktu

pengerjaan yang dibutuhkan tidaklah sama. Akibatnya, barang atau material

harus menunggu sampai mesin atau operator berikutnya siap mengerjakannya.

Ada dua macam barang setengah jadi (work in process storage), yaitu: bahan

berjumlah kecil dan barang berjumlah banyak.

3. Penyimpanan Produk Jadi

Gudang demikian kadang-kadang disebut pula gudang dengan fungsi

menyimpan produk yang telah selesai dikerjakan.
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Selain ketiga macam gudang di atas, ada pula beberapa macam gudang

lainnya, yang perlu diketahui (Hadiguna & Setiawan, 2008):

1. Penyimpanan bagi pemasok

Gudang penyimpanan barang nonproduktif dan akan digunakan untuk

pengerjaan pengepakan, perawatan, dan penyimpanan barang kebutuhan

kantor.

2. Penyimpanan komponen jadi

Gudang untuk menyimpan komponen yang siap dirakit. Gudang demikian

biasa diletakkan berdekatan dengan area perakitan atau bisa pula ditempatkan

secara terpisah di dalam penyimpanan barang setengah jadi.

3. Salvage

Dalam sebagian proses produksi, ada kemungkinan beberapa benda kerja akan

salah di kerjakan. Akibatnya barang memerlukan pengerjaan kembali untuk

perbaikan, sehingga kualitas produksi diperbaiki. Oleh Karena itu, perusahaan

memerlukan suatu area guna menyimpan benda kerja yang salah sebelum

diproses kembali. Benda kerja yang tidak bisa diperbaiki akan menjad scrap

atau buangan yang diletakkan di lokasi tersendiri.

4. Bahan dan limbah

Gudang digunakan untuk menyimpan material atau komponen yang salah

dikerjakan dan sudah tidak bisa diperbaiki.

Gudang atau tempat penyimpanan pada umumnya memiliki fungsi yang

cukup penting dalam menjaga kelancaran operasi produksi suatu pabrik. Tujuan

dan fungsi penyimpanan dari gudang adalah memaksimalkan utilitas sumber daya,

kemudian memenuhi kebutuhan pelanggan atau memaksimumkan pelayanan

kepada pelanggan dengan memperhatikan kendala sumber daya. Di sini ada tiga

tujuan utama yang berkaitan dengan pengadaan barang, yaitu:

1. Pengawasan; yaitu sistem administrasi yang terjaga dengan baik untuk

mengontrol keluar-masuknya material. Tugas demikian menyangkut pula

keamanan material, yaitu jangan sampai hilang.

2. Pemilihan; yaitu aktivitas pemeliharaan atau perawatan agar material yang

disimpan di dalam gudang tidak cepat rusak dalam penyimpanan.
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3. Penimbunan atau penyimpanan; yaitu agar bila sewaktu-waktu diperlukan,

maka material yang dibutuhkan akan tetap tersedia sebelum dan selama proses

produksi berlangsung.

Dalam penyimpanan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal

yang menjadi faktor utama dalam tata letak penyimpanan adalah (Hadiguna &

Setiawan, 2008):

1. Material mudah rusak; lingkungan tempat penyimpanan harus ideal.

2. Bentuk unik; hal ini akan menimbulkan masalah karena area dan pemindahan

itemnya.

3. Item mudah hancur; perhatikan kelembaban dan metode.

4. Material berbahaya; jenis demikian harus disimpan di lokasi tersendiri.

5. Keamanan material; hindari benturan saat ada pemindahan bahan.

6. Compability; dimana item tipe kimiawi mudah bereaksi dengan zat kimia

lainnya.

Penyimpanan barang atau produk dalam suatu gudang (storage) diatur dan

ditata sesuai dengan kebijakan perusahaan yang telah ditentukan. Pengaturan dan

tata letak suatu gudang dapat dilihat dalam beberapa bentuk kebijakan

penyimpanan berikut, dimana metode terbaik yang akan diambil tergantung pada

karakteristik item. Kebijakan-kebijakannya adalah (Hadiguna & Setiawan, 2008):

1. Kebijakan Penyimpanan Acak (Random Storage Policy); yaitu penyimpanan

item yang datang disetiap lokasi yang tersedia, dimana setiap item mempunyai

probabilitas sama pada setiap lokasi.

2. Kebijakan Penyimpanan Tetap (Dedicated Storage Policy); Item disimpan

pada lokasi tertentu tergantung tipe itemnya. Kebijakan demikian didesain

dengan luas penyimpana pada setiap item sama dengan level maksimal

persediaan, lalu hal demikian terjadi saat pengisian.

3. Cube Per-Order Index Policy; Rasio kebutuhan space penyimpana item

dengan jumlah transaksi S/R untuk itemnya. Item dengan S/R terbesar sedikit

dekat dengan titik I/O.
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4. Kebijakan Penyimpanan Berbasis Tertutup (Closed Based Storage Policy);

Aplikasi efek pareto dimana 80% aktivitas S/R oleh 20% item, 15% S/R oleh

30%, dan 5% S/R oleh 50%.

5. Kebihakan Penyimpanan Pangsa (Shared Storage Policy); Kebijakan yang

berada pada titik ekstrem random dan dedicated storage policy.

Dalam sebuah perencanaan, manajemen harus menentukan apakah

pendirian sebuah pusat gudang atau beberapa fasilitas penyimpanan di setiap

tempat yang digunakan (dekat dengan stasiun kerja atau lintasan perakitan).

Kemudian, yang terakhir adalah mendekati pemindahan bahan dan menghentikan

penumpukan produksi dalam pengiriman dari pusat gudang. Hal demikian

berkaitan pula dengan pengawasan inventori. Dalam banyak waktu, setiap fasilitas

penyimpanan bisa pula dibangun untuk penggunaan, tetapi bukan untuk

dimanfaatkan. Operasi pengawasan gudang antara lain adalah pengawasan

penyimpanan (storage policies) dan pengawasan order pilihan (order picking

policies) (Hadiguna & Setiawan, 2008).

2.6 Prinsip-Prinsip Perencanaan

Kelancaran aktifitas produksi sebuah pabrik secara umum dipengaruhi

oleh ketersediaan suku cadang. Aktivitas pokok dalam operasi gudang adalah

penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman. Sistem penyimpanan dibentuk dari

elemen-elemen, yaitu: space, peralatan pemindahan bahan, operator, accessibility,

dan proteksi. Masalah esensial yang perlu diselesaikan dalam penataan sistem

penyimpanan yang telah ada saat ini adalah penyiapan rancana perbaikan  sistem

penyimpanan yang lebih terfokus. Tujuannya adalah penilaian terhadap tata letak

penyimpanan berdasarkan kaidah-kaidah ergonomis sebagai dasar penyusunan

rencana perbaikan sistem penyimpanan. Manfaat penilaian ergonomic adalah

perumus yang lebih menyeluruh terhadap rencana perbaikan sistem penyimpanan.

Dengan demikian , perusahaan dapat melakuakan perbaikan dengan efisien dan

efektif. Tujuan penyimpanan dan fungsi-fungsi gudang antara lain adalah

maksimalisasi utilitas sumber daya seiring dengan pemenuhan elemen-elemen

kepuasan pelanggan atau maksimalisasi pelayanan pelanggan dengan kendala
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ketersediaan sumber daya. Sumber daya penyimpanan dan gudang adalah luas

lantai, peralatan, dan personalia. Kebutuhan pelanggan pada penyimpanan dan

fungsi-fungsi gudang adalah kemampuan mendapat barang yang diinginkan

dengan cepat dan barang dalam kondisi yang baik (Hadiguna & Setiawan, 2008).

Oleh karena itu, banyak ahli mengatakan bahwa dalam merencanakan dan

merancang sistem penyimpanan dan gudang kita patut mempertimbangkan

beberapa obyektif, yaitu: utilitas luas lantai, utilitas peralatan, utilitas pekerja,

kemudian akses seluruh barang, dan perlindungan terhadap seluruh barang.

Perencanaan untuk maksimalisasi peralatan membutuhkan pemilihan peralatan

yang sesuai dan dalam jumlah optimal. Obyektif utilitas pekerja berkaitan dengan

penentuan jumlah pekerja yang dibutuhkan; baik dalam kegiatan penerimaan,

penyimpanan, pengiriman, maupun kegiatan perkantoran. Perencanaan untuk

kemudahan akses seluruh barang merupakan sebuah isu penting dalam tata letak

penyimpanan. Sebaliknya, perlindungan terhadap seluruh barang secara langsung

dilakukan mulai dari penyimpanan barang pada luas lantai yang cukup dengan

peralatan yang tepat melalui pekerjaan yang terlatih dalam tata letak yang

terencana (Hadiguna & Setiawan, 2008).

Tata letak penyimpanan merupakan bagian sistem pergudangan yang

terdiri atas bermacam aktivitas. Sistem pergudangan terkesan sebagai sistem

sederhana karena operasi penyimpanan hanya didominasi kegiatan utamanya,

yaitu menyimpan barang-barang. Maka kita perlu memahami bahwa elemen-

elemen kegiatan penyimpanan merupakan salah satu bagian proses mendapat

barang-barang dari dalam dan luar gudang. Adapun, beberapa kegiatan yang

terdapat dibanyak gudang adalah: penerima; put away; penyimpana; order

picking; penyortiran; packing; pengiriman; dan beberapa kegitan tambahan

lainnya seperti pengemasan, pelabelan harga, cross-docking, dan pengisian

(replenishment). Setiap jenis gudang tentu memiliki spesifikasi aktivitas sesuai

dengan misi dan fungsinya. Pada gudang suku cadang,seluruh aktivitas diatas

akan mempunyai proporsi kontribusi yang berbeda dengan jenis gudang produk

jadi atau bahan baku. Sebagai konsekuensinya, perencanaan tata letak
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penyimpanan tentu diarahkan pada pencapaian obyektif yang mengakomodasi

misi dan fungsi setiap jenis gudang (Hadiguna & Setiawan, 2008).

2.7 Prosedur perancangan

Hakikat dari sebuah prosedur perancang adalah rangkaian dari metode

yang menyeluruh dan saling terkait untuk mendapatkan hasil rancangan sesuai

dengan kebutuhan. Kata kunci yang perlu digarisbawahi adalah kebutuhan.

Sebuah rancangana dikatakan baik apabila mampu memenuhi seluruh kebutuhan.

Kebutuhan dapat didefinisikan dari pihak perusahaan, khususnya manajemen

pabrik yang mengetahui dengan baik peranan gudang dalam menunjang kegiatan

produksi (Hadiguna, 2009).

Dalam perancangan tata letak gudang perlu memperhatikan tingkat

persediaan maksimum, jenis-jenis barang yang disimpan dan metode penangan

barang. Masukan ini diperlukan agar rancangan sejalan dengan kenyataan

operasional gudang. Ada beberapa bagian utama dalam perancangan gudang.

Pertama, menetukan tingkat persediaan maksimum dari setiap barang. Kedua,

menetapkan pengalokasian area gudang untuk setiap kelompok barang. Ketiga,

menetapkan ukuran setandar lokasi penyimpanan. Keempat, memilih metode tata

letak yang sesuai (Hadiguna, 2009).

Prosedur perancangan dibuat sesuai dengan kreativitas perancang. Tidak

harus selalu sama prosedur yang dibuat untuk setiap gudang. Berikut ini

merupakan prosedur perancangan tata letak gudang yang sederhana dengan

objektif tunggal, yakni meminimasi total jarak perpindahan barang. Prosedur

perancangannya sebagai berikut (Hadiguna, 2009).

1. Identifikasi jenis-jenis barang yang akan disimpan beserta ukuran panjang,

lebar, dan tingginya. Bila barang berbentuk cair, maka ukuran yang

digunakan adalah bentuk kemasan.

2. Hitung dan tetapkan tingkat persediaan maksimum dari setiap barang

tersebut.
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3. Hitung frekuensi keluar dan masuk barang selama beberapa periode terakhir.

Apabila terdapat barang jenis baru yang tidak tersedia data frekunsinya, maka

ditetapkan berdasarkan  pendapatan manajemen pabrik.

4. Tetapkan ukuran lokasi yang akan digunakan berdasarkan pertimbangan

karakteristik barang dan metode penanganannya.

5. Tetapkan tinggi tumpukan dari setiap barang berdasarkan pertimbangan

karakteristik barang., metode penanganan, dan tinggi atas penyimpanan.

6. Rencanakan luas gang yang akan digunakan untuk akses penanganan barang

berdasarkan jenis alat yang akan digunakan.

7. Pilih metode perhitungan jarak yang akan digunakan. Umumnya yang

digunakan adalah perhitungan jarak berdasarkan alur gang dan rectilinear.

8. Hitung jarak perpindahan setiap barang berdasarkan setiap lokasi alternatif

dan pilih jarak terpendek. Perhitungan ini tentunya menggunakan metode

tertentu.

2.8 Konsep Tata Letak Penyimpanan Barang

Tujuan perencanaan tata letak untuk gudang bahan baku dan gudang

barang jadi adalah (Hadiguna & Setiawan, 2008):

1. Utilitas luas lantai secara efektif

2. Menyediakan pemindahan bahan yang efisien

3. Meminimalisi biaya penyimpanan pada saat menyediakan tingkat pelayanan

yang dibutuhkan

4. Mencapai fleksibilitas maksimum

5. Menyediakan housekeeping yang baik

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, kita harus memadukan beberapa

perinsip mengenai gudang. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan tujuan

diatas antara lain (Hadiguna & Setiawan, 2008):

1. Kepopuleran (Popularity)

Sistem pengangkutan di dalam gudang tentu akan sangat mempengaruhi

kegiatan didalam gudang. Apabila kita tidak memperhatikan kegiatan yang

terjadi digudang, maka akan terjadi kesimpang siuran gerakan yang terjadi di
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dalam gudang. Kesimpang siuran gerakan berkaitan dengan waktu yang

digunakan untuk mengangkut biaya terhadap waktu kerja. Popularity

merupakan perinsip melatakkan item yang memiliki accesibility terbesar

didekat titik I/O (titik Input-Output) tertentu. Popularity menggunakan satu

rasio R/S atau S/R dengan S adalah Shipping dan R adalah Receiving. Apabila

rasio R/S suatu item terbesar, maka item didekatkan dengan titik I/O dan

sebaliknya. Gambar 2.3 menunjukkan pembagian wilayah gudang menjadi

tiga wilayah, yaitu slow moving, medium moving, dan fast moving.

Dalam melakukan pengaturan tata letak barang di gudang terdapat beberapa hal

yang harus diperhatikan. Menurut Warman (2005) hal yang harus diperhatikan

dalam melakukan pengaturan tata letak gudang adalah sistem pengukuran

kecepatan yang baik dan sistem pengendalian yang baik. Sistem pengukuran

kecepatan akan melihat barang berdasarkan klasifikasi kecepatan arus aliran

barang dimana barang akan dibagi menjadi 3 macam yaitu slow moving, medium

moving, dan fast moving. Dengan melihat ketiga macam barang di atas maka

akan dapat dilakukan pengendalian barang dengan baik.

Untuk barang-barang slow moving hendaknya diletakkan dibagian gudang yang

paling sulit untuk dijangkau, dengan alasan karena barang ini sangat jarang

mengalami perpindahan barang. Sedangkan untuk barang-barang fast moving

biasanya diletakkan bagian yang cukup terbuka sehingga dapat memudahkan

dalam melakukan pengambilan barang. Dengan melakukan peletakan barang

seperti di atas maka pengendalian dalam melakukan pengambilan barang akan

lebih mudah, sehingga efisiensi gudang akan menjadi tinggi (Kurniawan, 2014).

2. Similarity

Prinsip kedua dalam tata cara penyimpanan digudang berkaitan dengan

similarity (kemiripan) item yang disimpan , yaitu item yang diterima dan

dikirim bersama harus disimpan bersama pula. Dengan menyimpan item yang

mirip dalam daerah yang sama, waktu tempuh untuk menerima pesanan dan

pemilihan pesanan dapat diminimalisasi.
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Gambar 2.1 Penyimpanan Barang Berdasarkan Popularity

3. Ukuran

Komponen-komponen kecil yang disimpan dalam gudang yang dirancang

khusus untuk komponen-komponen besar akan sangat membuang-buang luas

lantai gudang. Namun, pada  saat komponen-komponen besar akan disimpan

di dalam gudang, komponen tidak akan muat. Oleh karena itu kita perlu

menetapkan beberapa ukuran lokasi penyimpanan.

4. Karakteristik

Karakteristik material yang disimpan sering kali berlawanan penyimpanan

dan penangannya dengan metode similarity, popularity, dan ukuran. Beberapa

karakteristik material antara lain:

a. Material mudah rusak, sehingga lingkungan tempat penyimpanan harus

ideal.

b. Bentuk unik, sehingga menimbulkan masalah dalam area penyimpanan

dan pemindahan barang.

c. Item mudah hancur, sehingga kita harus memeperhatikan tingkat

kelembaban, ukuran unit load, dan metode penyimpanan.

d. Material berbahaya, sehingga kita harus menyimpan pada lokasi sendiri.

e. Keamanan material berkaitan dengan proses pemindahan bahan dimana

diusahakan agar barang tidak mengalami benturan.

f. Compability merupakan karaktristik penyimpanan item kimiawi yang

mudah breaksi dengan zat kimia lainnya.
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5. Utilisasi luas lantai

Perencanaan penyimpanan meliputi pula menentukan kebutuhan luas lantai

untuk penyimpanan barang. Walaupun demikian, saat mempertimbangkan

prinsip-prinsip popularity, similarity, ukuran, dan karakteristik material; tata

letak harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalisasi

utilitas luas lantai dan tingkat pelayanan yang disediakan. Beberapa faktor

yang harus dipertimbangkan ketika membanguan sebuah tata letak antara

lain:

a. Konservasi luas lantai

Konservasi luas lantai menyangkut memaksimalkan kosentrasi dan

utilitas kubik dan meminimalisasi honeycombing. Memaksimalkan luas

lantai akan menambah fleksibilitas dan kemampuan menangani

penerimaan barang dalam jumlah banyak.

b. Keterbatasan luas lantai

Utilitas luas lantai akan terbatas pada tiang penyangga, sprinkler dan

tinggi langit-langit, beban lantai, tiang dan rangka, serta tinggi

penumpukan material yang aman.

c. Accessibility

Kelebihan muatan dalam utilitas luas lantai akan mengakibatkan

accessibility material yang jelek. Kita harus merencanakan jarak gang

agar cukup luas untuk penangan material yang efisien dan

menempatkannya sedemikian rupa sehingga tiap sisi depan daerah

penyimpanan memiliki jalur gang. Seluruh jarak gang harus berbentuk

lurus.

2.9 Sistem Pemindahan Bahan

Sistem pemindahan bahan (material handling sistem) pada dasarnya

dirancang secara simultan dengan tata letak fasilitas. Namun, keberadaan sistem

pemindahan bahan lebih fokus pada tata cara pemindahan bahan, baik dari jenis

alat pemindahan bahan maupun prosedur pemindahannya. Sistem pemindahan

bahan dapat didefinisikan sebagai mekanisme mengelola pemindahan bahan
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dengan mempertimbangkan aspek ekonomis, ergonomis, dan teknis. Sistem

pemindahan bahan merupakan bagian sistem pengendalian produksi. Sistem

pemindahan bahan merupak upaya agar dapat mereduksi lead team. Perpindahan

bahan tidak dapat dihindarkan meskipun merupakan weste. Namun, dengan

perancangan sistem pemindahan bahan yang baik kita dapat menguranginya.

Salah satu hal terpenting adalah pemilihan alat pemindahan bahan yang tepat guna

(Hadiguna, 2009).

Sebagai catatan, dalam kegiatan manufaktur, pemindahan bahan

mengambil porsi 25% dari jumlah pekerja, 55% dari luas lantai yang digunakan,

dan 87% dari waktu produksi yang digunakan. Informasi demikian merupak bukti

nyata pentingnya perancangan sistem pemindahan bahan yang mampu mereduksi

kontribusi pekerja, pemakaian luas lantai, dan waktu produksi. Pada umumnya,

perancangan diatas dilakukan dengan cara ekonomis gerakan untuk tipe manual

dan pemilihan alat pemindahan bahan yang memberikan manfaat lebih besar

dibandingkan dengan biaya investasi yanag dikeluarkan (Hadiguna, 2009).

2.10 Metode Penyimpanan dalam Gudang

Ada empat metode yang dapat digunakan untuk mengatur lokasi

penyimpanan suatu barang, yaitu (Hidayat, 2012):

1. Metode Dedicated Storage

Metode ini sering disebut sebagai penyimpanan yang sudah tertentu dan tetap

karena lokasi untuk tiap barang sudah ditentukan tempatnya. Jumlah lokasi

penyimpanan untuk suatu produk harus dapat mencukupi kebutuhan ruang

penyimpanan yang paling maksimal dari produk tersebut. Ruang

penyimpanan yang diperlukan adalah kumulatif dari kebutuhan penyimpanan

maksimal dari tiap jenis produknya jika produk yang akan disimpan lebih dari

satu jenis.

2. Metode Randomized Storage

Metode ini sering disebut dengan floating lot storage, yaitu penyimpanan

yang memungkinkan produkyang disimpan berpindah lokasi

penyimpanannya setiap waktu. Penempatan barang hanya memperhatikan
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jarak terdekat menuju suatu tempat penyimpanan dengan perputaran

penyimpanannya menggunakan sistem FIFO (First In First Out). Faktor-

faktor lain seperti jenis barang yang disimpan, dimensi, dan jaminan

keamanan barang kurang diperhatikan. Hal ini membuat penyimpanan barang

menjadi kurang teratur.

3. Metode Class-Based Storage

Metode Class-Based Storage 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. Metode ini membuat pengaturan tempat dirancang lebih

fleksibel yaitu dengan cara membagi tempat penyimpanan menjadi beberapa

bagian. Tiap tempat tersebut dapat diisi secara acak oleh beberapa jenis

barang yang telah diklasifikasikan berdasarkan jenis maupun ukuran dari

barang tersebut. Menurut Heragu (1997) metode Class Based Storage ini

merupakan metode yang didasarkan pada penelitian diagram Pareto bahwa

Negara yang memiliki populasi dengan persentase terkecil memiliki banyak

jutawan. Contoh: suatu perusahaan memperoleh 80% keuntungan dari 20%

produk yang disimpan, 15% dari 30% produk dan 5% dari 50% produk. Dari

data tersebut dapat diperoleh pembagian kelasnya, yaitu: antara 0%-5% dari

total pendapatan termasuk dalam kelas C, 5%-20% kelas B, dan 20%-80%

termasuk kelas A. Kelas A diletakkan di dekat pintu masuk-keluar untuk

menghemat waktu penyimpanan, kelas B diletakkan sesudah kelas A, dan

seterusnya (Hapsari dan Susanto, 2008)

4. Metode Shared Storage

Para manajer gudang menggunakan variasi dari metode dedicated storage

sebagai jalan keluar untuk mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan dengan

penentuan produk secara lebih hati-hati terhadap ruang yang dipakai. Produk-

produk yang berbeda menggunakan slot penyimpanan yang sama, walaupun

hanya satu produk menempati satu slot ketika slot tersebut terisi. Model

penyimpanan seperti ini yang dinamakan shared storage. Kebutuhan ruang

yang diperlukan untuk metode shared storage berkisar  antara kebutuhan
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ruang untuk metode randomized storage dan dedicated storage tergantung

dari banyaknya informasi yang tersedia mengenai level persediaan selama

kurun waktu tertentu. Metode shared storage dan randomized storage

memiliki perbedaan. Metode randomized storage berkenaan dengan

spesifikasi total lokasi penyimpanan dari produk. Metode shared storage

berkenaan dengan lokasi yang bergantung pada munculnya tempat kosong

dalam gudang. Metode shared storage lebih cocok digunakan jika produk

yang disimpan bermacam-macam jenisnya dengan permintaan yang relatif

konstan.

2.11 Display (Alat Pemberi Informasi)

Display ialah bagian dari lingkungan yang perlu memberi informasi

kepada pekerja agar tugas-tugasnya menjadi lancar. Arti informasi disini cukup

luas, menyangkut semua rangsangan yang diterima oleh indera manusia baik

langsung ataupun tak langsung; biasanya berbentuk energi, seperti cahaya, suara,

panas, tekanan, gelombang, dan lain-lain. Jarum penunjuk speedometer, keadaan

jalan raya memberikan informasi ke mata menggambarkan keadaan suatu kota

semuanya merupakan contoh dari display. Jalan raya merupakan contoh dari

display langsung, dimana keadaan lingkungan (jalan) bisa langsung diterima oleh

pengemudi. Jarum penunjuk speedometer, merupakan contoh dari display tak

langsung, dimana keadaan lingkungan (kecepatan kendaraan) diketahui secara

tidak langsung melalui jarum tersebut, dalam hal ini jarum sebagai

perantara/pemberi informasi (Sutalaksana, 1979).

Sehubungan dengan lingkungan, display bisa dibagi dalam dua kelas,

yaitu: display dinamis dan statis. Display dinamis ialah display yang

menggambarkan perubahan menurut waktu sesuatu variabelnya. Contohnya

mikroskop dan speedometer. Display statis merupakan informasi tentang suatu

yang tidak bergantung terhadap waktu, misalnya yang menggambarkan suatu

kota. Display langsung termasuk display dinamis, tetapi display tak langsung bisa

termasuk display dinamis bisa termasuk display statis. Sesuatu yang menjadi

persoalan adalah display tidak langsung, karena dengan demikian perlu pemikiran
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bagaimana merancang suatu alat yang bisa memberikan atau menerjemahkan

informasi sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah dimengerti manusia

pekerja (Sutalaksana, 1979).

Secara lebih lengkap dapat dikatakan bahwa display menjadi penting

apabila rangsangan tersebut tidak dapat dirasakan dengan cukup baik, hal ini

disebabkan karena (Sutalaksana, 1979):

1. Terlalu kecil, sehingga diperlukan alat-alat

2. Terlalu besar, sehingga agar bisa ditangkap dengan indera perlu diperkecil;

misalnya, suatu alat daerah tanah yang luas digambarkan dengan suatu peta.

3. Bercampur dengan berbagai gangguan (noise), sehingga perlu menyaringnya

atau memperbesarnya.

4. Diluar batas kemampuan manusia, sehingga untuk mengetahui perlu diubah

keadalam bentuk energi lain yang kemudian bisa menunjukkan keadaan

aslinya; misalnya dipancarkannya melalui TV dan radio.

5. Perlu diamati dengan teliti, sehingga manusia bisa membedakannya; misalnya

mengenai temperatur, suara, berat, dan lain-lain.

6. Perlu disimpan untuk suatu jangka waktu yang panjang, misalnya, foto-foto

dan tipe recorder.

7. Rangsangan tersebut bisa diterima dengan lebih baik apabila diubah kedalam

bentuk lain; misalnya peta-peta untuk menggambarkan data-data kuantitatif

atau serine untuk menunjukkan tanda bahaya.

8. Display merupakan cara terbaik untuk menyatakan informasi tersebut,

misalnya; rambu-rambu jalan.

Cara agar display dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu

menyajikan informasi-informasi yang diperlukan manusia dalam melaksanakan

pekerjaannya, maka display harus dirancang dengan baik. Perancangan display

yang baik adalah bila display tersebut dapat menyampaikan informasi selengkap

mungkin tanpa menimbulkan banyak kesalahan dari manusia yang menerimanya

(Sutalaksana, 1979).


