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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan industri yang muncul membuat persaingan kian 

bertambah ketat. Dengan banyaknya pesaing yang muncul membuat setiap 

perusahaan dituntut untuk dapat memiliki cara tertentu, bukan hanya untuk 

tetap bertahan melainkan agar dapat memenangi persaingan dengan 

kompetitornya. Selain menentukan strategi yang dapat diterapkan, perusahaan 

juga harus dapat menyesuaikan diri dari perubahan-perubahan yang terjadi, 

baik penggunaan teknologi maupun sistem operasional yang lebih unggul. 

Sistem operasional merupakan suatu sistem yang dapat menjadi acuan 

kebijakan dalam menentukan proses operasi. Sistem operasional diterapkan guna 

dapat mengatur output yang dihasilkan oleh perusahaan, baik dari kualitas, 

kuantitas, dan cara pemanfataan sumber daya yang dimiliki. Sehingga penentuan 

strategi tersebut bisa dikatakan penting untuk dapat mengatur jalannya proses 

operasional dari input menjadi output sesuai standar yang diinginkan. 

Proses operasional pada sebuah perusahaan tidak semerta-merta 

dilakukan begitu saja, dibutuhkan manajemen operasional yang nantinya 

menjadi acuan dan aturan untuk setiap kegiatan produksi. Dalam manajemen 

operasional terdapat sepuluh keputusan diantaranya yaitu, manajemen mutu, 

desain proses, desain barang atau jasa, desain tata letak, seleksi tempat atau 

lokasi, manajemen rantai pasokan, manusia dan sistem kerja, persediaan, 

pemeliharaan, dan terakhir manajemen penjadwalan. 



2 
 

 

Keputusan-keputusan dalam manajemen operasional, salah satunya yang 

dapat berpengaruh besar bagi proses produksi yaitu mengenai desain pada tata 

letak atau disebut layout. Desain layout pada sebuah perusahaan bermacam-

macam bentuknya sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Manajemen tata letak 

harus dapat diterapkan dengan baik, karena berpangaruh besar terhadap 

keputusan kapasitas, proses, bahan baku, serta persediaan dan pembelian. 

Tata letak atau layout itu sendiri memiliki beberapa macam tipe, 

diantaranya yaitu tipe layout posisi tetap, layout berorientasi pada proses, 

layout berorientasi pada produk, layout kantor, layout ritel, dan layout gudang. 

Dari tipe layout tersebut penerapan dalam perusahaan juga bermacam-macam 

cara atau desain, yang paling banyak di diperhatikan pada kegiatan produksi 

yaitu layout gudang. Layout gudang pada perusahaan membutuhkan penataan 

yang sesuai kebutuhan baik pada gudang proses maupun pada gudang 

penyimpanan.  

Gudang penyimpanan maupun gudang proses terdapat fasilitas-fasilitas 

yang menunjang lancarnya kegiatan-kegiatan didalamnya. Setiap kegiatan 

proses produksi maupun kegiatan menyimpan memiliki kebutuhan fasilitas 

yang berbeda tergantung pada tipe perusahaannya. Perusahaan itu sendiri jika 

dilihat berdasarkan bidangnya terbagi menjadi 3 macam, yaitu bergerak pada 

bidang manufaktur, bidang jasa, dan pada bidang dagang. 

Perusahaan yang bergerak pada bidang dagang orientasi kegiatannya 

yaitu menyimpan barang jadi untuk dijual langsung kepada konsumen. 

Kegiatan menyimpan pada perusahaan dagang pasti membutuhkan suatu 
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gudang. Gudang penyimpanan agar berfungsi sebagaimana mestinya maka 

dibutuhkanlah penataan fasilitas-fasiltas yang terdapat didalamnya. Maka 

desain layout gudang harus benar diperhatikan agar segala kegiatan pada 

perusahaan dagang berjalan dengan lancar. 

Gudang pada perusahaan dagang sangat dibutuhkan dan tidak menutup 

kemungkinan akan membutuhkan lebih dari satu, tergantung dengan besarnya 

kapasitas produk yang dikelola. Sedangkan produk pada perusahaan dagang 

membutuhkan tipe gudang yang mampu menunjang lancarnya arus perputaran 

barang. Maka dengan itu penataan gudang harus benar-benar diperhatikan agar 

mampu memanfaatkan sumber daya yang ada guna kelancaran arus barang. 

Kelancaran arus barang secara langsung akan di pengaruhi oleh layout 

gudang itu sendiri, yang dapat memberikan fasilitas pelayanan untuk proses 

penyimpanan barang secara optimal. Penyimpanan barang pada gudang dapat 

dikatakan optimal jika barang dapat tertampung secara menyuluruh dan barang 

dapat disimpan sesuai kapasitas ruang yang ada. Penggunaan ruang pada gudang 

memiliki beragam cara agar dapat secara optimal memanfaatkan kapasitas gudang. 

Pemanfaatan ruang gudang secara optimal dapat berdampak pada kelancaran 

arus barang, dan persediaan. Pemanfaatan gudang yang baik maka akan mengurangi 

resiko yang akan terjadi, seperti kerusakan produk, produk tidak tertampung, serta 

pencarian barang yang sulit. Dengan ini maka suatu perusahaan harus dapat menilai 

utilitas gudang agar dapat mengetahui apakah perlu dilakukan penataan ulang 

gudang agar dapat memanfaatkan luas gudang dengan optimal. 
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Penggunaan tata letak pada gudang juga terdapat pada toko Mubarok. 

Toko Mubarok merupakan sebuah toko grosir yang menjual banyak macam 

produk sembako. Besarnya kapasitas penjualan dan banyaknya pelanggan toko 

Mubarok setiap harinya memperlihatkan pesatnya kemajuan usaha ini. Maka 

dengan hal itu manajemen penataan yang tepat dan baik terhadap persediaan 

yang terdapat dalam gudang penyimpanan sangat dibutuhkan. 

Penataan gudang toko Mubarok masih belum tepat dan masih tidak beraturan 

sehingga menghambat jalannya proses operasi. Hal ini juga berdampak pada 

pemanafaatan ruang gudang. Pemanfaatan ruang gudang yang dapat dinilai dari 

daya tampung gudang, namun pada gudang toko Mubarok masih banyak barang 

yang berada diluar area penyimpanan yang telah disediakan, sehingga 

mengakibatkan barang memenuhi isi gudang dan terdapat pada lorong-lorong jalan. 

Permasalahan lain yang terjadi pada gudang toko Mubarok lebih halnya juga 

pada proses pencarian barang yang dilakukan oleh karyawan. Karyawan 

mengalami kesulitan dalam mencari barang dikarenakan adanya perubahan tempat 

barang. Sulitnya pencarian barang mengakibatkan proses pengangkutan barang 

tidak lancar. Hal ini diakibatkan oleh penyempitan pada area jalan karena barang 

yang seharusnya diletakkan pada tempatnya berada di akses jalan. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi pada toko 

Mubarok menarik untuk di teliti mengenai tata letak gudang terhadap 

pemanfaatannya serta penataan barangnya untuk proses penyimpanan barang pada 

gudang toko Mubarok. Oleh karena itu, judul yang akan di diangkat pada 

penelitian ini adalah “Evaluasi Tata Letak Gudang Toko Mubarok Lumajang”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang penelitian diatas terhadap 

toko Mubarok, maka diperoleh gambaran mengenai adanya permasalahan. 

Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pemanfaatan ruang pada tata letak gudang toko Mubarok sudah 

optimal? 

2. Jika diketahui belum optimal, maka bagaimana penataan ulang tata letak 

gudang yang sebaiknya dilakukan oleh toko Mubarok? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk mengatasi dan menghindari masalah yang melebar pada 

pembahasan lain, maka untuk itu diperlukan adanya pembatasan masalah, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Gudang yang akan dibahas yaitu pada gudang utama grosir toko Mubarok 

dengan permasalahan yang terjadi didalamnya. 

2. Penelitian dibatasi pada pengamatan yang dilakukan pada bulan September 2016. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dilakukan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi apakah pemanfaatan ruang pada tata 

letak gudang toko Mubarok sudah optimal. 

2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana penataan ulang tata letak 

gudang yang sebaiknya dilakukan oleh toko Mubarok. 
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E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak 

diantaranya: 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam

menentukan strategi mengenai penataan fasilitas pada toko Mubarok.

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pembelajaran dan sumber

informasi ilmu pengetahuan untuk penelitian berikutnya yang berkaitan

dengan topik yang sama.


