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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan dalam industri Indonesia saat ini cukup ketat. Persaingan

antar perusahaan merupakan sebuah peristiwa yang umum ditemukan.

Bahkan, persaingan dapat membuat kemajuan perekonomian suatu bangsa.

Persaingan dapat memacu perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk

atau jasa secara terus-menerus. Perusaaan yang serius dalam meningkatkan

mutu produk atau jasanya akan memperoleh kesempatan paling besar dalam

memenangkan persaingan. Namun, perusahaan yang ingin tetap bertahan

dalam persaingan pun harus tetap meningkatkan kualitasnya.

Keputusan manajemen sangatlah penting dalam menjadikan

perusahaan untuk tetap dapat berkompetisi dalam persaingan yang ketat. Di

dalam keputusan manajemen terdapat keputusan manajemen operasional yang

harus benar-benar dapat memlih strategi yang tepat bagi perusahaan.

Diantaranya, keputusan mendesain produk dan jasa, manajemen mutu, desain

proses dan kapasitas, lokasi, desai tata letak, manajemen sumber daya

manusia dan system kerja, manajemen rantai pasokan, persediaan

perencanaan kebutuhan bahan dan JIT ( Just In Time ), penjadwalan jangka

pendek dan menengah, serta perawatan.

Kepentingan strategi keputusan tata letak  merupakan suatu

keputusan penting yang akan menentukan sebuah operasi secara jangka

panjang. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak
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menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas,

biaya, kualitas lingkungan kerja, kontak dengan pelanggan, dan citra

perusahaan. Tujuan tata letak gudang merupakan upaya menemukan titik

optimal di antara biaya penanganan setiap kotak dalam gudang dengan

memanfaatkan volume penuhnya sambil menjaga agar biaya penanganan

bahannya tetap rendah.

Tata letak gudang yang efektif  akan mampu meminimalkan

kerusakan bahan dalam gudang. Selain itu  tata letak yang efektif dapat

membantu organisasi mencapai sebuah strategi yang menunjang diferensiasi,

biaya rendah, atau respon yang cepat Heizer dan Render ( 2006 ).Tata letak

gudang diperlukan sebagai salah satu bagian sistem logistik suatu perusahaan

yang memberikan fasilitas pelayanan untuk penyimpanan barang secara

optimal. Maka diharapkan pelaksanaan proses produksi di dalam perusahaan

akan dapat berjalan dengan lancer dan para karyawan dapat menyelesaikan

tugasnya masing-masing dengan baik. Tata letak gudang yang baik akan

sangat berpengaruh terhadap proses meningkatkan kualitas perusahaan.

Pada perusahaan manufaktur tata letak sangat berperan penting

dalam proses produksi mulai dari bahan mentah, setengah jadi, hingga

menjadi barang jadi. Dengan demikian tata letak gudang merupakan sarana

untuk menyediakan tempat bagi sebagian besar material yang harus bergerak

untuk diproduksi. Diperlukan tata letak yang efektif untuk menyediakan

tempat yang tepat bagi bahan material, dan juga memudahkan dalam proses

pengambilan material untuk dikirim ke proses selanjutnya dengan cepat.
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Sedangkan tata letak pada perusahaan jasa sangat berperan penting

dalam menyediakan pelayanan dengan menjamin ketersediaan produk dan

siklus order yang reasonable. Dengan menyimpan stok dalam jumlah tertentu

yang akan membantu melayani permintaan pelanggan yang fluktuatif. Dan

juga perancangan tata letak diharapkan mampu mendukung proses

penempatan barang, pengambilan barang, pengecekan, dan pengepakan

secara optimal.

Kegiatan jasa yang dilakukan dengan efektif akan menunjang

keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan. Jasa memiliki

beberapa kriteria sesuai dengan fungsinya masing-masing, salah satunya jasa

retail. Jasa retail merupakan bentuk usaha yang fokus pada bidang penjualan

barang. Selain barang atau produk, perusahaan ini juga fokus pada bidang

jasa pelayanan konsumen. Jadi dapat dikatakan bahwa perusahaan retail

merupakan jenis usaha yang menggabungkan penjualan produk dengan

pelayanan jasa yang berbeda.

PT. Indomarco Prismatama merupakan salah satu perusahaan jasa

pelayanan yang bergerak di bidang retail yang menyediakan kebutuhan pokok

konsumen sehari-hari. Dalam kegiatan operasinya perusahaan ini

menyediakan inventory yang luas untuk dapat menyimpan barang. Berikut

adalah luas inventory pada gudang dalam sebuah gambar 1.1.
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Gambar 1.1 Area Gudang Penyimpanan

Sumber : PT. Indomarco Prismatama

Sebagai salah satu perusahaan retail terbesar, PT. Indomarco

Prismatama merupakan perusahaan yang berpengaruh dalam mencukupi

kebutuhan pelanggan dengan kualitas barang yang tinggi, serta memberikan

rasa aman dan nyaman. Di dalam operasional gudangnya, setiap kedatangan

barang dari pemasok, barang tersebut dicatat terlebih dahulu dalam buku stok
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gudang lalu barang tersebut dikirim ke gudang penyimpanan. Sistem

penyimpanan produk sering kali berubah-ubah setiap kali terjadi kedatangan

barang, hal tersebut terjadi karena bila terdapat suatu barang kekurangan atau

kehabisan stock maka termpat tersebut diisi oleh barang lainnya.

Pada bagian penyimpanan, terdapat permasalahan utama yang

mengganggu kinerja gudang dari barang masuk ke gudang hingga proses

pencarian barang. Penyebabnya adalah tidak adanya sistem alokasi

penempatan barang yang tetap, kurang jelasnya batasan area penyimpanan,

dan tata letak barang yang kurang tepat. Dapat dilihat dalam gmabar 1.2.

Gambar 1.2 Penyimpanan Barang

Sumber : PT. Indomarco Prismatama

Efek yang ditimbulkan dari kondisi seperti ini adalah barang tidak

tertampung, kurang optimalnya waktu perjalanan operator dalam penempatan

atau pengambilan barang,dan kurangnya pemanfaatan kapasitas gudang
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sebenarnya. Itu sebabnya perusahaan merasa perlu melakukan perbaikan

terhadap sistem alokasi barang beserta penataan yang ada. Berdasarkan latar

belakang masalah ini, Maka dapat ditarik kesimpulan dengan judul“ Evaluasi

Tata Letak Gudang pada PT. Indomarco Prismatama “.

B. Rumusan Masalah

1. Berapa utilitas ruang gudang saat ini ?

2. Kendala – kendala apa yang terjadi pada gudang penyimpanan?

3. Bagaimana relayout yang sebaiknya dilakukan ?

C. Batasan Masalah

Batasan penelitian pada penelitian kali ini adalah masalah yang diteliti

sebatas kapasitas rak terhadap ruang gudang dan tata letak barang dalam

gudang penyimpanan.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis utilitas ruang gudang saat ini.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang terjadi pada gudang

penyimpanan.

3. Untuk menentukan perbaikan ulang utilitas ruang gudang dan tata letak

barang yang lebih baik.
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E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Dengan pengaturan tata letak gudang yang tepatakan mampu menciptakan

suatu aliran kerja yang teratur sehingga dapat memberikan keamanan dan

kenyamanan kepada karyawan dalam bekerja.

2. Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai untuk sumber informasi ilmu

pengetahuan dan dapat menjadi refrensi bagi penelitian yang berkaitan

dengan tata letak gudang selanjutnya.


