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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Persaingan dunia usaha dalam pasar bebas saat ini semakin ketat 

dan berkembang. Setiap perusahaan dituntut untuk efektif dan efisien 

dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam suatu perusahaan efektif dan 

efisien dapat dilihat dalam berbagai aspek, salah satunya adalah 

penyimpanan material. Tempat penyimpanan material atau gudang 

(warehouse) pada perusahaan pada umumnya terbagi atas beberapa 

penyimpanan yaitu material atau bahan baku, material work in process, 

dan finished good. Misalnya pada gudang material terdapat kegiatan in-

storage yaitu peletakan material pada sebuah racking, penyimpanan yaitu 

penyimpanan material pada gudang dengan sistem yang menyesuaikan 

karakteristik material yang disimpan pada gudang, pengambilan material 

(picking), proses bongkar muat (loading –unloading) dll. Semua kegiatan 

pergudangan (warehousing) harus memiliki sistem penyimpanan yang 

bagus agar dapat menunjang kelancaran proses produksi maupun aktivitas 

– aktivitas pergudangan.  

 PT. King Jim Indonesia yang didirikan pada tahun 1996 adalah 

sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri yang menghasilkan 

product stationary. Jenis - jenis produk yang dihasilkan PT. King Jim 

adalah King File, Art Color, Pipe File, Clear File Recycle, G Box PP, D - 

Ring File, Drawing File GS, Leafle - Tote, Tepra SR910, Tepra SR30, 

Tepra SR610X, Pita goras PGS300, Taikoban Stamp Maker, Chat Print 

mobile printer, tel *Let's. Gudang material yang ada pada PT. King Jim 

Indonesia menyimpan material sebanyak 74 material antara lain material 

Carton yang terbagi atas 17 jenis material, Resin yang terbagi atas 12 jenis 

material, Mechanism 20 jenis material, PP Roll 5 jenis material, Cover & 

Pocket 3 jenis material, dan Color 17 jenis material. Sistem penyimpanan 

material yang ada pada gudang KJI II PT. King Jim Indonesia tidak 
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memiliki kebijakan yang mengatur penempatan material pada gudang, 

sehingga penempatan material dilakukan secara acak. Penempatan 

material yang acak menyebabkan kurang teraturnya penempatan material, 

tidak cukupnya aksesibilitas material handling di gudang yang dapat 

menimbulkan kesulitan pengidentifikasian dan pengambilan barang yang 

mengakibatkan jarak tempuh yang belum optimal. Pada gudang PT. King 

Jim Indonesia penyebab utama dari penempatan material yang tidak 

teratur  karena material yang yang masuk pada gudang mempunyai jumlah 

yang banyak sehingga slot yang ada tak dapat menampung seluruh 

material, ditambah lagi pada gudang material tidak ada suatu prosedur 

yang mengatur tentang sistem penyimpanannya. Berdasarkan hal tersebut 

perlu dilakukan perancangan kebijakan penyimpanan dan perancangan tata 

letak gudang agar menjadi lebih baik. 

Untuk itu perlu dilakukan penataan lokasi penyimpanan material 

pada gudang PT. King Jim Indonesia dengan menggunakan metode 

dedicated storage sehingga material dapat teralokasi dengan baik, jarak 

tempuh yang tetap, dan memudahkan dalam proses storage dan retrievals 

barang. Tata letak penempatan material yang baik adalah tata letak yang 

memungkinkan material yang tersimpan dapat terjangkau dan jarak  

pemindahan yang minimum. Jarak pemindahan yang minimum akan dapat 

mengurangi biaya perpindahan barang sehingga dapat tmengurangi total 

biaya operasional gudang (Tompkins dan Smith, 1990). Dalam 

perencanaan sebuah gudang, pengalokasian setiap barang penting untuk 

dipertimbangkan. Penataan gudang dengan menggunakan metode 

dedicated storage dapat membantu meningkatkan efisiensi 

pengidentifikasian material. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan permasalahan pada PT 

King Jim Indonesia adalah kurang teraturnya material, tidak teralokasinya 

material dan tidak cukupnya aksesibilitas material handling di gudang 
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sehingga menimbulkan kesulitan pengidentifikasian dan pengambilan 

barang yang mengakibatkan jarak tempuh yang belum optimal. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah: 

1. Menghitung total jarak perjalanan layout gudang awal. 

2. Menghitung kebutuhan ruang (space requirement) yang dinyatakan dalam 

slot dan luas lantai yang diperlukan untuk masing-masing material. 

3. Melakukan relayout tata letak gudang material PT. King Jim Indonesia 

dengan metode dedicated storage. 

4. Melakukan perbandingan total jarak perjalanan layout gudang awal 

dengan jarak perjalanan tata letak usulan untuk gudang material PT. King 

Jim Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

terkait, yaitu: 

1. Untuk Perusahaan 

Perusahaan memperoleh masukan berupa alternatif tata letak 

gudang yang lebih efesien dan efektif. 

2. Untuk Akademik 

Sebagai referensi dan bahan tinjauan pustaka bagi akademisi di 

lingkup Program Studi Teknik Industri Universitas 

Muhammadiyah Malang. Tugas Akhir ini diharapkan menjadi 

sumber informasi alternatif bagi yang berminat terkait bidang 

perancangan tata letak, dan pengalokasian barang di gudang. 
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1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Analisis tata letak hanya untuk menata letak penyimpanan dan

pengalokasian material pada gudang.

2. Tidak memperhitungkan aspek biaya akibat perubahan tata letak seperti

yang direncanakan.

3. Perbaikan tata letak gudang berdasarkan metode dedicated storage.

1.6 Asumsi

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Proses produksi di PT. King Jim Indonesia berlangsung secara normal.

2. Kondisi manajemen dan sistem perusahaan tidak berubah selama

penelitian.

3. Tidak ada penambahan jenis produk baru di PT. King Jim Indonesia.

4. Tidak ada perubahan ukuran dan jenis material handling yang digunakan.


