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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Gudang merupakan tempat menyimpan barang dalam jumlah besar untuk 

mengantisipasi permintaan konsumen yang fluktuatif. Jika kebutuhan 

konsumen diketahui dengan pasti dan barang dapat dikirim sekaligus, gudang 

tidak akan dibutuhkan karena tidak ada barang persediaan yang harus disimpan. 

Pada perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi barang, gudang 

memegang peranan penting terhadap kelancaran jalannya usaha karena gudang 

merupakan pusat penyimpanan barang yang akan didistribusikan oleh 

perusahaan. UD. Margo Rukun yang didirikan pada tahun 1982 merupakan 

suatu unit usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan. Pada awal 

pendiriannya, UD. Margo Rukun bergerak dalam bidang pengeringan tembakau 

dan padi. Tahun 1985 perusahaan mulai merambah pada produksi rajangan 

tembakau. Rajangan tembakau dihasilkan, digunakan untuk memenuhi 

permintaan dari salah satu pabrik rokok kretek di Jawa Timur. Hingga saat ini, 

UD. Margo Rukun melayani permintaan tembakau rajangan dari tiga 

perusahaan rokok di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk memenuhi 

permintaan, perusahaan bekerjasama dengan beberapa petani tembakau dan 

memproduksi rajangan tembakau sendiri. 

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh UD. Margo Rukun saat ini 

yaitu pada penataan dan pemanfaatan gudang keranjang tembakau. Kondisi 

pengaturan gudang keranjang tembakau saat ini memberikan kesan sempit dan 

kurang tertata. Selain itu, penggunaan gudang di UD. Margo Rukun dinilai 

kurang efektif karena pada gudang masih ditemukan produk-produk defect dan 

keranjang kosong yang mana kedua item tersebut seharusnya diletakkan pada 

gudang defect yang sudah disediakan. Pada tahun 2014 terjadi kelonjakan 

produksi rajangan tembakau sehingga terjadi penumpukkan 20 ton rajangan 

tembakau di luar gudang dikarenakan gudang overcapacity. Permasalahan lain 

yang sering timbul adalah pada saat produk akan dikirim berada di pallet yang 
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terletak di bagian paling dalam. Menurut mandor gudang, hal tersebut akan 

mempengaruhi waktu loading karena produk yang berada di pallet terluar harus 

dibongkar terlebih dahulu dan operator harus mengecek keranjang tembakau 

terlebih dahulu untuk mengetahui apakah tembakau tersebut sesuai dengan 

pesanan atau tidak. Selain faktor diatas, lamanya proses loading juga 

dipengaruhi oleh pergerakan operator yang tidak leluasa, karena banyak 

tumpukan keranjang rajangan tembakau baik di luar maupun di dalam gudang 

dan tidak tersedianya aisle untuk setiap slot. Oleh karena itu, UD. Margo Rukun 

memerlukan suatu perencanaan, perancangan dan evaluasi tata letak fasilitas 

gudang, sehingga operator bisa bekerja secara maksimal dan tidak 

menimbulkan antrian truk yang panjang.  

Oleh karena permasalahan tersebut perusahaan perlu melakukan 

perbaikan dengan cara relayout fasilitas gudang. Menurut Francis (1992) ada 

empat kebijakan dalam penyimpanan yang biasa digunakan, antara lain metode 

randomized storage, metode dedicated storage, metode class-based storage 

dan metode shared storage. Salah satu metode yang dalam penyimpanan yang 

bisa diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan UD. Margo Rukun adalah 

dedicated storage. Metode dedicated storage yang juga disebut fixed slot 

storage, menggunakan penempatan lokasi penyimpanan yang spesifik untuk 

setiap barang yang disimpan. Hal tersebut dikarenakan suatu lokasi simpanan 

diberikan pada satu produk yang spesifik. Berdasarkan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Hapsari and Prayogo (2011) adalah perbandingan total 

jarak antara tata letak awal dan tata letak baru untuk sekali proses pengambilan 

produk berdasarkan memo produk keluar selama satu minggu, didapatkan total 

jarak untuk tata letak baru lebih pendek dibandingkan dengan total jarak untuk 

tata letak awal. Total jarak proses pengambilan untuk satu jenis produk tertentu 

pada tata letak awal sebesar 105.478,8 meter sedangkan untuk tata letak baru 

sebesar 87.167,8 meter. Total jarak berdasarkan studi kasus pengambilan 

produk di gudang berdasarkan memo produk keluar selama satu minggu untuk 

tata letak awal sebesar 8.173,2 meter, sedangkan untuk tata letak baru sebesar 

6.497,6 meter. Penghematan jarak untuk total jarak berdasarkan studi kasus 
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tersebut adalah sebesar 1675,6 meter atau 20,5% dari total jarak untuk tata letak 

awal.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan 

masalah yang diangkat yaitu bagaimana merancang luas kebutuhan lantai dan 

penyusunan tata letak penempatan keranjang tembakau menjadi lebih teratur 

dan terencana ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di 

atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Menentukan letak dan area penyimpanan keranjang tembakau sesuai 

dengan kebutuhan. 

2. Menentukan traveled distance terkecil. 

3. Melakukan analisa sensitivitas perubahan jumlah produksi terhadap 

jumlah space requirement. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan melaksanakan penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

memperluas ilmu pengetahuan, serta sebagai bahan kajian teori tentang 

warehousing. Selain itu, peneilitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi perusahaan khususnya UD. Margo Rukun dalam pengambilan keputusan 

yang berhubungan dengan manajemen pergudangan dan dapat dijadikan 

perbandingan bagi peneliti lain untuk penelitian sejenis. 

 

1.5. Batasan Masalah dan Asumsi 

Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Perancangan hanya pada gudang keranjang tembakau di UD. Margo Rukun. 

2. Tidak memperhitungkan biaya penambahan ruang dan penataan ulang 

gudang. 

3. Penelitian hanya dilakukan pada permintaan produk oleh customer tetap. 
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Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Kondisi perusahaan tidak mengalami perubahan selama penelitian.

2. Tidak ada perubahan jenis material handling yang digunakan.

3. Tidak terjadi penembahan customer selama melakukan penelitian.

4. Bahan baku selalu tersedia untuk memenuhi permintaan.

5. Penambahan ruang diperbolehkan.

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan asumsi, serta sistematika 

penulisan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori-teori yang mendukung judul dan mendasari 

pembahasan secara detail. 

BAB III METODOLOGI PENELITAN 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai langkah-langkah pengerjaan skripsi 

secara detail. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisi tinjauan perusahaan, pengumpulan data primer dan sekunder yang 

diperoleh dari penelitian serta pengolahan data secara tahap demi tahap  dalam 

pemecahan masalah. 

BAB V ANALISA PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan penyusunan secara sistematik dan disertai dengan argumentasi 

yang memiliki dasar referensi dan data-data valid tentang informasi yang 

relevan dengan masalah penelitian. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan 

kepada pihak perusahaan. 


