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BAB  1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kegiatan pergudangan (warehousing) harus memiliki sistem penyimpanan 

yang bagus agar dapat menunjang kelancaran proses produksi maupun aktivitas – 

aktivitas pergudangan. Namun suatu gudang (warehouse) dapat dikatakan  efektif 

dan efisien dapat dilihat dalam berbagai aspek, salah satunya adalah penyimpanan 

material ataupun produk. Tempat penyimpanan bahan baku atau gudang 

(warehouse) pada perusahaan pada umumnya terbagi atas beberapa penyimpanan 

yaitu material bahan baku, material work in process. PT. Eterindo Nusa Graha 

didirikan pada tahun 1996 merupakan anak perusahaan dari PT. Royal Chemie 

Grups   yang bergerak di industri bahan kimia dasar yang memproduksi Resin 

sintetis (Water Based, Solvent Based) pelentur (plasticizer) di indonesia. PT. 

Eterindo Nusa Graha yang beralamat di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, 

Kabupaten Gresik,  Provinsi Jawa Timur. PT. Eterindo Nusa Graha mempunyai 

tenaga kerja 147,dan Gudang PT. Eterindo Nusa Graha mempunyai ukurun 

sebesar 69 x 45 m dan terdiri dari 52 slot penyimpanan dan masing-masing slot 

mempunyai ukuran yang berbeda beda.  

Dalam sistem gudang pada saat ini jika bahan baku yang datang dari suplier 

maka material yang masuk duluan material tersebut akan keluar duluan  

menggunakan sistem FIFO (First In First Out). Dalam kondisis saat PT. Eterindo 

Nusa Graha aliran bahan saat bahan baku dalam keadaan penuh akan meyulitkan 

operator untuk mengambil bahan baku tersebut apabila gudang bahan baku sudah 

penuh akan melebihi garis yang ditentukan oleh perusahaan jika tidak terkondisi 

dengan baik tentu saja hal ini akan menyulitkan operator yang digunakan dalam 

mengambil bahan baku yang akan disimpan maupun diambil di gudang. Karena 

bahan baku di slot A dan di slot B jaraknya terlalu dekat dan material yang 

tercampur tidak sesuai dengan jenis nya. Palet yang di gunakan adalah palet yang 

berukuran 110x110 cm. Permasalahan dihadapi oleh PT. Eterindo Nusa Graha 

adalah waktu pengambilan bahan baku lama  dikarenakan bahan baku yang akan 

di produksi  diletakkan di juah sedangakan bahan baku yang tidak di gunakan di 
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letakkan di dekat pintu hal itu akan menyulitkan operator untuk mencarinya dan 

jarak tempuh yang tidak tetap setiap kali proses pengambilan bahan baku karena 

bahan baku atau material tercampur tidak sesuai dengan jenisnya. Apabila aliran 

bahan baku tidak lancar maka akan menghambat proses aliran bahan baku yang 

akan disimpan ke gudang maupun yang akan dikeluarkan dari gudang. 

Oleh karena itu, di lakukan sebuah pendekatan yang mampu menyelesaikan 

masalah-masalah tersebut yang ada di gudang bahan baku. perbaikan tata letak 

penempatan barang  adalah adalah tata letak yang memungkinkan barang yang 

tersimpan agar dapat terjangkau dan jarak pemindahan yang minimum. Jarak 

pemindahan yang minimum akan dapat mengurangi biaya pemindahan barang 

sehingga dapat mengurangi total biaya oprasional gudang (Tompkins dan Smith, 

1990).  Salah satu pendekatan yang akan digunakan dalam perbaikan tata letak 

gudang adalah metode dedicated strorage pada metode ini setiap produk di 

tempatkan pada suatu lokasi penyimpanan yang tepat. Jika suatu produk akan 

disimpan atau diambil, maka dapat dengan mudah tempatnya diketahui (Heragu, 

2008). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah 

pada PT. Eterindo Nusa Graha adalah tata letak yang memungkinkan barang yang 

tersimpan agar dapat terjangkau dan jarak pemindahan yang minimum. Jarak 

pemindahan yang minimum akan dapat mengurangi biaya pemindahan barang 

sehingga dapat mengurangi total biaya oprasional gudang. Maka dilakukan 

perbaikan tata letak penempatan barang dengan metode dedicated setorage agar 

aktivitas – akstivitas pergudangan dapat berjalan efektif dan efisien. 

1.3 Tujuan Penelitian. 

1. Menghitung kebutuhan ruang (space requirement) untuk mengetahui jumlah 

slot dan luas lantai yang diperlukan untuk masing-masing bahan baku yang 

akan disimpan di gudang. 
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2. Menghitung Throughput berdasarkan pada aktivitas penerimaan / pengiriman 

pada gudang bahan baku rata-rata per bulanya. 

3. Menganalisa penempatan bahan baku berdasarkan perhitungan ; peranking 

bahan baku berdasarkan perbandingan throghput (Tj) dan storage (Sj), 

perhitungan jarak perjalanan (distance traveled) antara tiap slot penyimpanan 

dengan titik I/O, penempatan bahan baku dengan nilai T/S tertinggi kedua 

pada slot terkecil keduanya, dan seterusnya. 

4. Tetap mempertahan luas gudang yang sudah ada dengan menggunakan 

metode dedicated storage. 

 

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 efektif dan efesien. 

2. Untuk akademik 

Sebagai referensi dan bahan tinjauan pustaka bagi akademisi dan lingkup 

Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang. 

Tugas Akhir ini diharapkan menjadi sumber informasi alternatif bagi yang 

berminat terkait bidang perbaikan tata letak pabrik. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengamat hanya dilakukan pada gudang bahan baku pada PT. Eterindo Nusa 

Graha 

2. Tidak memperhitung aspek biaya akibat perubahan tata letak seperti yang 

direncanakan. 

3. Perbaikan tata letak gudang berdasarkan metode dedicated storage. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan adalah hal yang sangat diperlukan dalam pembuatan 

suatu karya tulis. Karena sistematika penyusunan memuat seluruh isi karya tulis 

secara berurutan sehingga dapat terlihat dengan jelas masalah-masalah yang 

dibahas. Dalam hal ini isi laporan tugas akhir yang saya buat adalah membahas 

mengenai hal-hal sebagai berikut; 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat, asumsi dan batasan masalah serta sistematika 

penyusunan tugas akhir ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi landasan konseptual dari penelitian yang akan dilaksanakan 

oleh peneliti, meliputi konsep metode dan alat yang diharapkan 

dapat menjadi penanganan dalam melakukan pengolahan data dan 

membantu dalam mengintepretasikan hasil yang diperoleh. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi rincian atau urutan langkah-langkah secara 

sistematis dalam tiap tahap penelitian yang akan dilakukan untuk 

memecahkan permasalahan. Urutan langkah yang telah ditetapakan 

tersebut merupakan satu kerangka yang dijadikan pedoman dalam 

melaksanakan penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini berisi data yang diperlukan untuk penelitian. 

Pengolahan data dimaksudkan untuk memperbaiki tata letak 

gudang pada gudang bahan baku. 
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BAB V  ANALISA DATA 

Pada bab ini berisikan analisa yang diambil dari hasil pengolahan 

data bab sebelumnya. Analisa yang didapat harus sesuai dengan 

tujuan penelitian dari tugas akhir. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpuan yang dapat ditarik dari 

hasil analisa dan serta terdapat saran-saran yang dapat mendukung 

dari aktivitas perusahaan. 

 


