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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan industri kian berada dalam persaingan yang ketat. 

Menghadapi kondisi ini, perusahaan memerlukan strategi meningkatkan 

efisiensi dalam menggunakan fasilitas untuk pengembangan produk. 

Perusahaan harus dapat menghasilkan produk-produk dengan biaya yang 

rendah dan mempunyai kualitas tinggi, serta dapat mengirimkannya produk 

tepat waktu kepada pelanggan. Perusahaan juga menyesuaikan diri terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi, baik dari perancangan proses maupun 

kegiatan produk. 

Kegiatan produksi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam pembuatan produk, perusahan perlu memutuskan beberapa 

perencanaan untuk menunjang kegiatan produksi, salah satu perencanaan 

yang menunjang kegiatan produksi berupa pengambilan keputusan dalam 

persediaan bahan baku maupun barang jadi.  

Bahan baku dan barang jadi merupakan sejumlah barang yang dimiliki 

untuk kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan. Bahan baku dan barang 

jadi juga sering disebut juga persediaan. Persediaan merupakan tindakan dari 

perusahaan yang melihat tingkat permintaan dari konsumen atas barang yang 

tidak menentu dan penyediaan bahan baku yang tidak selalu ada untuk 

kegiatan produksi (Kasmir, 2008:41). 
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Persediaan yang dimiliki perusahaan membutuhkan penanganan dalam 

penyimpanan. Penyimpanan persediaan akan dilakukan di ruang yang telah 

disediakan. Ruangan yang digunakan untuk penyimpanan disebut juga 

dengan gudang. Penggunaan gudang juga memerlukan rancangan yang 

sesuai. Jika ruang gudang digunakan untuk menyimpan bahan baku untuk 

produksi, maka gudang haruslah dekat dengan perusahaan agar kegiatan 

operasi perusahaan dapat berjalan dengan lancar. 

Penyimpanan barang  di gudang juga memerlukan tata letak barang. 

Tata letak barang di gudang bertujuan agar mendapatkan aliran barang yang 

lancar dan barang yang terdapat di gudang tidak mengalami kerusakan 

sebelum tahap produksi dilakukan, nantinya akan berdampak dengan kinerja 

operasi perusahaan secara optimal. 

Perencanaan-perencanaan tersebut dilakukan oleh berbagai jenis 

perusahaan di Jawa Barat di antaranya perusahaan manufaktur, perusahaan 

jasa, dan perusahaan dagang. Dalam jenis-jenis perusahaan, terdapat 

perusahaan yang bergerak di bidang dagang yang memiliki kegiatan  dalam 

menjual barang. Perusahaan dagang juga memerlukan berbagai perencanaan 

untuk menunjang kegiatan operasinya data diambil di 

http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/55775 . 

Kegiatan operasi perusahaan dagang dalam meningkatan kinerja salah 

satunya yakni merencanakan persediaan. Perencanaan persediaan yang 

dilakukan perusahaan berguna sebagai persiapan kegiatan operasi perusahaan, 

karena permintaan atas persediaan yang dilakukan konsumen tidak menentu. 

http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/55775
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Barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan juga memperlukan ruangan 

penyimpanan. 

Ruang penyimpaan barang yang dimiliki oleh perusahaan berupa 

gudang. Gudang akan digunakan oleh perusahaan dagang, sebagai 

penyimpanan persediaan baik berupa barang jadi, bahan baku, dan alat-alat 

yang dimiliki oleh perusahaan untuk kegiatan operasi. Penyimpanan barang 

yang terdapat di gudang juga perlu dilakukan penataan. Tata letak barang di 

gudang bertujuan untuk mendapatkan aliran barang yang lancar, jika 

perusahaan mempunyai aliran barang yang lancar maka dapat menujang 

kegiatan operasi perusahaan. Tata letak barang juga dapat meminimalisir 

kerusakan barang saat disimpan di gudang. 

Perencanaan persediaan juga dilakukan oleh salah satu perusahaan 

dagang yang berada di kota Bandung. Perusahaan CV. Bandung Parts 

merupakan perusahaan dagang yang menjual  berbagai asesoris dan spare 

parts Herley Davidson. Perusahaan CV. Bandung Parts merencanakan 

persediaan sebagai persiapan dalam kegiatan operasi perusahaan karena 

permintaan dari konsumen yang tidak menentu. 

Persediaan yang dimiliki oleh perusahaan nantinya  akan disimpan di 

ruang  gudang. Barang yang disimpan di gudang perusahaan memiliki 

berbagai jenis dan merek, penyimpanan yang dilakukan oleh perusahaan 

belum mempunyai sistem yang baik. Kegiatan penyimpanan dilakukan 
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dengan menyimpan barang yang baru datang dengan mengelompokkan 

barang yang sesuai dengan jenis masing-masing. 

Kegiatan ini berdampak pada kinerja dari perusahaan, penyimpanan 

secara langsung tanpa pengelompokkan menghasilkan tata letak barang yang 

tidak beratur dan penataan barang menjadi random. Hasil dari kegiatan 

tersebut berdampak atas operasi yang dilakukan oleh karyawan dengan 

barang yang berjumlah 245 jenis. Dalam pemesanan, para karyawan 

kerepotan mencari barang yang sedang dipesan oleh konsumen, dan juga 

dalam kegiatan pengecekan kembali untuk dimasukan dalam komputer induk 

perusahaan, Tabel 1.1 menunjukkan kendala yang dialami oleh para 

karyawan saat melakukan pelayanan saat konsumen CV. Bandung Parts 

memesan barang. 

Pada tabel 1.1 dijelaskan permasalahan yang dihadapi oleh para 

karyawan saat melayani para pelanggan, permasalahan tersebut juga 

didukung dengan penataan barang yang tidak teratur di ruangan gudang CV. 

Bandung Parts. Ruang gudang yang dimiliki oleh CV. Bandung Parts 

memiliki tiga ruang untuk penyimpanan barang, akan tetapi penataan barang 

tidak sesuai dengan merek dan ukuran barang. 
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Tabel  1.1 

Permasalahan pelayanan 

Tanggal Nama  Permasalahan  

14 Oktober 2015 Pairin Waktu  mencapsi 30 menit dan itu 
menghambat pekerjaan saya dalam pelayanan 
pelanggan. 

14 Oktober 2015 Tino Waktu saya mendata ulang barang persediaan 
barang di gudang, saya kerepotan. 
Permasahannya ketika saya selesai memeriksa 
gudang satu ternyata gudang 2 terdapat barang 
yang sama. Jadi data tidak valid untuk 
dimasukan ke dalam data induk perusahaan. 

 

CV. Bandung Parts memiliki tiga gudang utama. Gudang tersebut 

berfungsi untuk menyimpan persediaan barang yang baru datang maupun 

yang sudah lama. Dalam penyimpanan persediaan, perusahaan menyatukan 

antara persediaan yang baru dengan persediaan yang lama, sehingga 

penggunaan gudang tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal. 

Gudang utama yang dimiliki oleh perusahaan tidak dapat dimanfaatkan 

dengan maksimal. Oleh karena itu, kinerja dari perusahaan menjadi 

terhambat. Dalam penyimpanannya barang yang dimiliki oleh perusahaan 

tidak dilakukan pemisahan atau pengelompokan yang sesuai dengan merek 

barang. 

Berdasarkan uraian di atas maka judul penelitian yang akan dilakukan 

yaitu “PENATAAN ULANG GUDANG CV. BANDUNG PARTS” 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah tata letak persediaan di gudang sudah efektif? 

Data CV. Bandung Parts 
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2. Bagaimana penataan ulang yang harus dilakukan perusahaan jika belum

efektif ?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih fokus  pada masalah yang dihadapi oleh 

perusahaan dan tidak melebar pada pembahasan yang lain, untuk itu perlu 

adanya pembatasan masalah, di antaranya sebagai berikut: 

1. Gudang yang akan dibahas merupakan gudang utama pada CV. Bandung

Parts karena permasalahan banyak terjadi di gudang utama dari pada

gudang-gudang yang lain.

2. Penelitian dibatasi pada pengamatan yang dilakukan pada Bulan Maret

2016.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keefektifitas tata letak penggunaan gudang yang telah

dilakukan oleh perusahaan.

2. Untuk mementukan perbaikan ulang tata letak ruang gudang agar menjadi

efektif

E. Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi perusahaan

dalam menghadapi permasalahan  penataan persediaan barang yang

dimiliki oleh perusahaan.

2. Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai sumber informasi ilmu

pengetahuan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian yang berkaitan

dengan perencanaan persediaan dan tata letak barang.


