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BAB 11 

LANDASAN TEORI 

2.1 Gudang 

Menurut Warman (2012), gudang adalah bangunan yang digunakan untuk 

menyimpan barang. Barang-barang yang disimpan di dalam gudang dapat berupa 

bahan baku, barang setengah jadi, suku cadang, atau barang dalam proses yang 

disiapkan untuk diserap oleh proses produksi.  

Menurut Purnomo (2004), gudang atau storage merupakan tempat 

menyimpan barang baik bahan baku yang akan dilakukan proses manufacturing 

maupun barang jadin yang siap dipasarkan. Sedangkan pergudangan tidak hanya 

kegiatan penyimpanan barang saja melainkan proses penanganan barang mulai dari 

penerimaan barang, pencatatan, penyimpanan, pemilihan, penyortiran, pelebelan, 

sampai dengan proses pengiriman.  

 

2.1.1 Fungsi gudang 

Tujuan dari adanya tempat penyimpanan dan fungsi dari pergudangan secara 

umum adalah memaksimalkan penggunaan sumber-sumber yang ada disamping 

memaksimalkan pelayanan terhadap pelanggan dengan sumber yang terbatas. 

Sumber daya gudang dan pergudangan adalah ruangan, Peralatan dan personil. 

Pelanggan membutuhkan gudang dan fungsi pergudangan untukm dapat 

memperoleh barang yang diinginkan secara cepat dan dalam kondisi yang baik. 

Maka dalam perancangan gudang dan sistem pergudangan diperlukan untuk hal-hal 

berikut menurut Purnomo (2004): 

1. Memaksimalkan penggunaan ruangan. 

2. Memaksimalkan penggunaan peralatan.Memaksimalkan penggunaan 

tenaga kerja. 

3. Memaksimalkan kenudahan dalam penerimaan seluruh material dan 

pengiriman barang. 

4. Memaksimalkan perlindungan terhadap material. 



7 
 

 
 

 

2.1.2 Jenis gudang  

Berdasarkan jenis barangnya, terdapat beberapa tipe gudang menurut 

Purnomo (2004), yaitu: 

1. Gudang bahan baku. 

2. Gudang komponen/ suku cadang/ barang dalam proses. 

3. Gudang finished goods. 

4. Gudang pemasok kantor. 

5. Gudang peralatan. 

Dari beberapa macam gudang di atas, gudang bahan baku ndan gudang komponen, 

serta barang jadi memerlukan ruangan dan perhatian yang lebih dominan. Ruangan 

yang diperliukan untuk prosesd penyimpanan tergantung dari keputusan 

manajemen perusahaan dalam hal persediaan. 

 

2.1.3 Bangunan dan Tata Letak Gudang 

Gudang merupakan suatu ruang atau volume yang tertutup 

dimanapengaturan penggunaan ruang tersebut dapat menghasilkan manfaat yang 

maksimal. Bangunan gudang dirancang dengan memperhitungkan kecepatan gerak 

barang sehingga dapat mengurangi persediaan barang yang disimpan.Hal-hal yang 

menjadi bahan pemikiran dalam merancang bangunan gudangadalah (Warman, 

2012): 

1. Barang masuk, yaitu penerimaan bahan dan barang. 

2. Penyimpanan dan pengelolaan barang yang terpilih dan teratur. 

3. Gerakan sepanjang proses bagaimanapun juga harus cepat. 

Dapat dikeluarkan untuk keperluan unit produksi, maupun untuk 

dipakaiatau dipindahkan keluar gudang.Menurut Warman (2012), bangunan 

gudang yang paling baik adalahyang tidak bersekat dan yang disukai adalah yang 

berlantai satu dengansedikit sekali pengecualian. Bangunan gudang yang berlantai 

lebih dari satu dapat dipilih, apabila biaya untuk penempatan gudang berlantai satu 

lebih mahal daripada biaya menaikkan dan menurunkan barang dalam gudang 
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berlantai dua atau karena memang telah dirancang untuk menggerakkan barang atas 

dasar gaya berat. 

Tata letak gudang yang baik harus menggunakan ruang yang tersedia secara 

efektif untuk meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya material handling. 

Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam desain gudangadalah bentuk 

dan ukuran gang, ketinggian gudang, lokasi dan orientasi dariarea docking, jenis 

rak yang akan digunakan untuk penyimpanan dan tingkatotomatisasi yang terlibat 

dalam penyimpanan dan pengambilan barang (Heragu, 2008). 

 

2.1.4Aktivitas Pergudangan 

Pergudangan adalah kegiatan menyimpan barang dalam gudang (Warman, 

2012). Menurut Purnomo (2004), terdapat tiga fungsi utama dalam aktivitas 

pergudangan, yaitu: 

1. Perpindahan (Movement) 

Salah satu kegiatannya adalah memperbaiki perputaran persediaan dan 

mempercepat proses pesanan dari produksi hingga ke pengiriman utama. 

Fungsi movement dibagi menjadi aktivitas-aktivitas meliputi: 

a. Penerimaan (Receiving) 

Merupakan aktivitas penerimaan barang dimana di dalamnya terdapat 

aktivitas-aktivitas seperti pembongkaran muatan, penghitungan 

kuantitas yang diterima dan inspeksi kualitas dan kerusakan, dan juga 

aktivitas-aktivitas lain yang berkaitan dengan penerimaan barang di 

gudang. 

b. Put Away 

Merupakan proses pemindahan barang dari dok penerimaan ke gudang 

penyimpanan. 

c. Customer Order Picking 

Merupakan aktivitas pemindahan barang dari gudang penyimpanan atau 

dari lokasi picking untuk kemudian disiapkan untuk proses pengiriman. 

d. Packing 
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Proses packing merupakan proses pengepakkan barang yang akan 

dikirim ke konsumen. 

e. Cross Docking 

Proses ini merupakan proses pemindahan barang dari area 

receivinglangsung ke lokasi shipping tanpa melalui aktivitas 

penyimpanan di gudang. 

f. Shipping 

Aktivitas ini merupakan pengiriman produk dan meliputi proses 

pembuatan. 

2. Penyimpanan (Storage) 

Merupakan aktivitas penyimpanan barang berupa bahan baku (raw 

material) dan barang jadi (finished goods). 

3. Pertukaran informasi (Transfer Information) 

Merupakan aktivitas pertukaran informasi seperti informasi mengenai stok 

barang yang ada di gudang atau informasi lain yang berguna. Informasi ini 

merupakan informasi untuk pihak diluar gudang maupunpihak gudang itu 

sendiri. 

 

2.1.5Evaluasi Gudang 

Alternatif-alternatif tata letak yang sudah dibuat, dipilih 

alternatifperancangan yang terbaik sesuai dengan tujuan perusahaan. Ada 

beberapakriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi alternatif tata 

letak,dimana sebagian kriteria tidak dapat dianalisis secara kuantitatif. Berikut 

iniadalah teknik-teknik untuk mengevaluasi perancangan tata letak 

(Purnomo,2004) : 

 

1. Perbandingan untung dan rugi 

Dalam teknik ini disusun daftar keuntungan dan kerugian masing-

masingalternatif yang ditawarkan. Alternatif yang dinilai memiliki 

keuntunganpaling besar akan dipilih sebagai alternatif tata letak usulan. Cara 

inimerupakan cara sederhana tetapi kurang akurat. 
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2. Peringkat 

Teknik dengan prosedur peringkat adalah dengan memilih faktor-faktor yang 

dinilai penting dan kemudian dibuat daftar peringkat dari masing – masing 

alternatif untuk masing-masing faktor. Alternatif perancangan dengan jumlah 

skor tertinggi akan dipilih sebagai alternatif usulan tata letak. 

3. Analisis faktor 

Cara ini hampir sama dengan teknik peringkat, dengan menentukan faktor-

faktor yang dianggap penting dalam perancangan tata letak. 

4. Perbandingan biaya 

Salah satu cara untuk mengevaluasi dan menentukan alternatif perancangan 

tata letak terbaik adalah dengan mengidentifikasikan biaya biaya untuk 

masing-masing alternatif perancangan. Biaya yang diidentifikasi antara lain 

adalah biaya investasi, operasi dan pemeliharaan. Alternatif perancangan 

dengan biaya terkecil akan dipilih sebagaialternatif usulan tata letak. 

 

2.2Sistem Penyimpanan 

Menurut Hadiguna (2008), pengaturan dan tata letak suatu gudangdapat 

dilihat dalam beberapa bentuk kebijakan penyimpanan yang ditentukanperusahaan, 

dimana metode terbaik yang akan diambil tergantung padakarakteristik item. 

Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: 

1. Kebijakan Penyimpanan Acak (Random Storage Policy); yaitupenyimpanan 

item yang datang di setiap lokasi yang tersedia, dimanasetiap item mempunyai 

probabilitas sama pada setiap lokasi. 

2. Kebijakan Penyimpanan Tetap (Dedicated Storage Policy);item disimpanpada 

lokasi tertentu tergantung tipe itemnya. Kebijakan demikian didesaindengan 

luas penyimpanan setiap item sama dengan level maksimalpersediaan. 

3. Cube Per-Order Index Policy; rasio kebutuhan space penyimpanan itemdengan 

jumlah transaksi shipping dan receiving untuk itemnya. Itemshipping dan 

receiving terbesar sedikit dekat dengan titik Input/Output(I/O). 
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4. Class Based Storage Policy; aplikasi efek pareto dimana 80% 

aktivitasStorage/Retrieval (S/R) oleh 20 % item, 15% S/R oleh 30%, dan 5% 

S/Roleh 50 %. 

5. Kebijakan Penyimpanan Pangsa (Shared Storage Policy); kebijakan 

yangberada pada titik ekstrem random dan dedicated storage policy. 

 

2.2.1Konsep Tata Letak Penyimpanan Barang 

Menurut Hadiguna (2008), tujuan perencanaan tata letak gudangadalah 

sebagai berikut: 

1. Utilitas luas lantai secara efektif. 

2. Menyediakan pemindahan bahan yang efisien. 

3. Meminimalisasi biaya penyimpanan pada saat menyediakan tingkatpelayanan 

yang dibutuhkan. 

4. Mencapai fleksibilitas maksimum. 

5. Menyediakan housekeeping yang baik. 

Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat prinsip-prinsip (konsep) mengenai 

tata letak penyimpanan barang, yaitu (Hadiguna, 2008): 

a. Kepopuleran (Popularity) 

Popularity merupakan prinsip meletakan item yang memiliki 

accesibilityterbesar di dekat titik I/O (titik Input-Output) tertentu. 

Popularity menggunakan suatu rasio S/R dengan S adalah Storage dan R 

adalah Retrieval. Apabila rasio S/R suatu item terbesar, maka item 

didekatkan dengan titik I/O dan sebaliknya. Menurut Tompkins (2010), 

konsep ini menghasilkan hukum pareto dimana 80% dari rasio S/R 

mewakili dari 20% item. Gambar di bawah ini menunjukan pembagian 
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wilayah gudang menjadi tiga wilayah yaitu: slow moving, medium moving, 

dan fastmoving. 

 

(Sumber : Hadiguna, 2008) 

Gambar 2.1 Penyimpanan Barang Berdasarkan Popularity 

b. Kemiripan (Similarity) 

Similarity (kemiripan) item yang disimpan, yaitu item yang diterima dan 

dikirim bersama harus disimpan bersama-sama pula. Contohnya pada 

gudang suku cadang otomotif, karburator dan suku cadangnya disimpan 

bersamaan agar waktu tempuh untuk menerima pesanan dan pemilihan 

pesanan dapat diminimalisasi. 

c. Ukuran 

Komponen-komponen kecil yang disimpan dalam gudang yang dirancang 

khusus untuk komponen-komponen besar akan sangat membuang-buang 

luas lantai gudang. Namun, pada saat komponen-komponen besar akan 

disimpan di dalam gudang, komponen tidak akan muat. Oleh karena itu, 

diperlukan penetapan beberapa ukuran lokasi penyimpanan. 

d. Karakteristik 

Beberapa karakteristik material antara lain: 

a. Material mudah rusak, sehingga lingkungan tempat penyimpanan harus 

ideal. 

b. Bentuknya unik, sehingga menimbulkan masalah dalam area 

penyimpanan dan pemindahan barang. 
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c. Item mudah hancur, sehingga harus diperhatikan tingkat kelembaban, 

ukuran unit load, dan metode penyimpanan. 

d. Material berbahaya, sehingga penyimpanannya harus pada lokasi 

tersendiri. 

e. Keamanan material berkaitan dengan proses pemindahan bahan dimana 

diusahakan agar barang tidak mengalami benturan. 

f. Compability merupakan karakteristik penyimpanan item kimiawi yang 

mudah bereaksi dengan zat kimia lainnya. 

e. Utilisasi luas lantai 

Perencanaan penyimpanan meliputi pula menentukan kebutuhan luas lantai 

untuk penyimpanan barang. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan 

antara lain: 

a. Konservasi luas lantai. 

b. Keterbatasan luas lantai/ 

c. Accessibility. 

 

2.2.2Media Penyimpanan 

Menurut Hadiguna (2008), gudang memiliki beberapa mediapenyimpanan 

yang umumnya digunakan untuk menyimpan item. Beberapamedia penyimpanan 

gudang antara lain: 

1. Shelves; digunakan untuk menyimpan item yang kecil. 

2. Racks; untuk menyimpan material yang sebelumnya diletakkan padapalet. 

Umumnya rak memiliki lebar 9 dengan 5 tingkat dimana tiaptingkat dapat 

memuat dua palet. Jadi, keseluruhannya dapat memuat 10palet. 

3. Double deep pallet racks; pengembangan rak yang dapat meletakkan 

20palet pada kedua sisi dimana tiap sisi terdiri atas 10 palet. 

Penggunaanmedia penyimpanan demikian menghasilkan kepadatan gudang 

yanglebih baik dan utilitas luas lantai dapat digunakan dengan baik pula. 

4. Portable racks; adalah bentuk lain rak yang dapat memuat berbagaibentuk 

material. Tiap tingkatannya terdiri atas material yang berbeda danrangkanya 

dapat dilepas. 
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5. Mezzanines; lantai yang dibangun di atas rak-rak sebagai penempatanslow 

moving material. 

6. Rolling shelves; merupakan rak dapat digeser karena tiap rak diberi 

rodayang berbeda di atas jalur. Rak-rak dapat dirapatkan, sehingga 

dapatmemperoleh penghematan jumlah gang. 

7. Drawer storage; digunakan untuk menyimpan material yang kecil 

sekali,seperti komponen rangkaian listrik dan baut. 

 

2.2 Jenis Layout Gudang 

Menurut Apple (1990), selain ditentukan oleh besarnya ruangan, kapasitas 

gudang juga ditentukan oleh cara mengatur layout barang yang disimpan (layout 

ruang gudang). Gudang dengan tata ruang sembarangan dan berserakan tentunya 

kurang efisien dibandingkan dengan gudang yang tata ruangnya diatur dengan rapi. 

Selain hal tersebut diatas, terdapat hal lain yang harus diperhatikan, yaitu jenis 

barang yang disimpan apakah barang tersebut termasuk antara lain: 

1. Fastmoving, yaitu barang yang sirkulasinya cepat, biasanya berupa barang 

barang yang laku cepat atau yang sering dibutuhkan dalam produksi. 

2. Slowmoving, yaitu barang yang sirkulasinya lambat, biasanya berupa barang 

- barang yang lakunya lamban atau yang jarang dibutuhkan dalam produksi. 

Berdasarkan arus keluar masuk barang, terdapat beberapa bentuk layout 

gudang yang dapat diterapkan, yaitu: 

1. Arus garis lurus sederhana 

Dengan menggunakan layout arus garis lurus sederhana, arus barang akan 

berbentuk garis lurus. Proses keluar masuk barang tidak melalui 

lorong/gang yang berkelok-kelok sehingga proses penyimpanan dan 

pengambilan barang relatif lebih cepat. Lokasi barang yang disimpan 

dibedakan antara barang yang bersifat fastmoving dan slowmoving. Barang 

yang bersifat fastmoving disimpan di lokasi yang dekat dengan pintu keluar. 

Sebaliknya, barang yang bersifat slowmoving disimpan di lokasi yang dekat 

dengan pintu masuk. Arus garis lurus sederhana adalah seperti gambar 

berikut: 
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(Sumber : Tata Letak Pemindahan Bahan, 1990) 

Gambar 2.2 Layout Arus Garis Lurus 

 

2. Arus “U” 

Dengan menggunakan layout arus “U”, arus barang berbentuk “U”. Proses 

keluar masuk barang melalui lorong/gang yang berkelok-kelok sehingga 

proses penyimpanan dan pengambilan barang relatif lebih lama. Lokasi 

barang yang akan disimpan dibedakan antara barang yang bersifat 

fastmoving dan slowmoving. Barang yang bersifat fastmoving disimpan di 

lokasi yang dekat dengan pintu keluar. Sebaliknya barang yang bersifat 

slowmoving disimpan di lokasi yang dekat dengan pintu masuk. Layout 

dengan arus “U” adalah seperti gambar berikut: 
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(Sumber: Tata Letak dan Pemindahan Bahan, 1990) 

Gambar 2.3Layout Arus “U” 

 

 

3. Arus “L” 

Dengan menggunakan layout arus “L”, arus barang berbentuk “L” dan 

proses keluar masuk barang melalui lorong/gang yang tidak terlalu 

berkelokkelok sehingga proses penyimpanan dan pengambilan barang 

relatif cepat. Lokasi barang yang akan disimpan dibedakan antara barang 

yang bersifat fastmoving dan slowmoving. Barang yang bersifat fastmoving 

disimpan di lokasi yang dekat dengan pintu keluar. Sebaliknya barang yang 

bersifat slowmoving disimpan di lokasi yang dekat dengan pintu masuk. 

Layout dengan arus “L” adalah seperti pada gambar berikut: 
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(Sumber: Tata Letak dan Pemindahan Bahan, 1990) 

Gambar 2.4Layout arus “L” 

 

 

2.4 Material Handling (Penanganan Bahan) 

Penanganan bahan adalah perpindahan material, dimana 

perpindahandiartikan sebagai perpindahan, pengangkatan menyerah-terimakan 

danpenyimpanan material atau barang (Apple, 1990). Menurut Bowersox, 

Closs,& Cooper (2002), penanganan bahan (material handling) merupakan 

kuncikegiatan logistik yang tidak bisa diabaikan. Investasi dalam teknologi 

danperalatan penanganan bahan (material handling) menawarkan 

potensisubstansial untuk meningkatkan produktivitas logistik. Proses 

penangananbahan dan teknologinya mempengaruhi produktivitas dengan 

mempengaruhipersonil, ruang, dan kebutuhan peralatan modal. Menurut 

Warman (2012),memindahkan barang dari sesuatu tempat, berhenti di tempat 

lain kemudianberpindah lagi adalah persoalan yang umum terjadi sebagai 

akibat dariadanya kebutuhan. 

 

2.4.1 Tujuan Material Handling  

Kegiatan material handling terkait deengan kegiatan produksi di 

perusahaan mlai dari input proses sampai deri input proses dengan output, 

sehingga kegiatan material handling ini menjadi perhatian perusahaan. 

Adapun tujuan material handling adalah ( zulfikarizah,2005): 
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a. Menyiapkan barang dari input sampai dengan output. 

b. Menghindari penumpukan produk setengah jadi dalam proses produksi. 

c. Mengantisipasi terjadinya kemacetan kegiatan material handling dalam 

proses produksi. 

d. Mempertimbangkan penggunaan gudang secara efesien. 

e. Menekan biaya, waktu dan tenaga yang diperlukan dalam kegiatan 

proses produksi 

f. Menjamin kelancaran proses produksi secara menyeluruh. 

 

2.4.2 Biaya Material Handling 

Penentuan biaya material handling dapat digunakan sebagai dasar 

untuk menentukan tata letak fasilitas. Ditinjau dari segi biaya, tata letak 

yangbaik adalah yang mempunyai total biaya material handling yang kecil. 

Secaraumum biaya yang termasuk dalam penanganan material adalah 

sebagai berikut (Purnomo, 2004): 

1. Biaya Investasi; yang termasuk dalam biaya ini adalah harga 

pembelianperalatan, harga komponen alat bantu, dan biaya instalasi. 

2. Biaya Operasi; yang terdiri dari biaya peralatan, biaya perawatan, 

biayabahan bakar, biaya tenaga kerja. 

∑𝑖 ∑𝑗 CijFijDij   (1) 

dimana, 

Cij = biaya perpindahan material dari jarak material antara titik i dan titik j 

(Rupiah) 

fij = jumlah dari frekuensi yang perpindahan antara titik i dan titik j 

dij = jarak antara titik i dan titik j (meter) 

 

Untuk perhitungan jarak menggunakan jarak rectilinear atau disebut juga 

dengan jarak manhattan yang merupakan jarak yang diukur mengikuti jalur tegak 

lurus. Perhitungan dengan jarak rectilinear sering digunakan karena mudah 

perhitungannya, mudah dimengerti dan sesuai dengan beberapa masalah yang ada, 
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misalnya untuk menentukan jarak antar kota, jarak antar fasilitas dimana peralatan 

pemindahan bahan hanya dapat bergerak secara lurus (Purnomo, 2004). 

Dij=xi-xj+yi-yj       (2) 

dimana, 

Xi = koordinat x pada pusat fasilitas i (meter) 

Yi = koordinat y pada pusat fasilitas i (meter) 

Xj = koordinat x pada pusat fasilitas j (meter) 

Yj = koordinat y pada pusat fasilitas j (meter) 

Selain itu, untuk mencari titik pusat dari beberapa area digunakan rumus 

titik gabungan, dengan rumus sebagai berikut (Daryanto, 2001). 

 

X0 =
𝑋1𝐴1+𝑋2𝐴2+⋯+𝑋𝑛𝐴𝑛

𝐴1+𝐴2+⋯+𝐴𝑛
   (3) 

Y0=
𝑌1𝐴1+𝑌2𝐴2+⋯+𝑌𝑛𝐴𝑛

𝐴1+𝐴2+⋯+𝐴𝑛
 

 dimana, 

X0 = titik berat gabungan pada sumbu x 

Y0 = titik berat gabungan pada sumbu y 

X1 = titik berat benda 1 pada sumbu x 

X2 = titik berat benda 2 pada sumbu x 

Xn = titik berat benda n pada sumbu x 

Y1 = titik berat benda 1 pada sumbu y 

Y2 = titik berat benda 2 pada sumbu y 

Yn = titik berat benda n pada sumbu y 

A1= Luas benda 1 

A2= Luas benda 2 

An= Luas benda n 

 

 

2.5  Kebijakan Penyimpanan dalam Gudang 
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Menurut Francis & White (1992), Ada beberapa kebijakan (metode) 

penyimpanan yang biasa digunakan, antara lain:  

1. Metode Dedicated Storage.  

2. Metode Randomized Storage Location.  

3.  Metode Class-based Dedicated Storage Location.  

4. Metode Shared Storage 

 

2..5.1 Metode Dedicated Storage 

Dedicated storage atau yang disebut juga sebagai lokasi penyimpanan 

yang tetap (fixed slot storage), menggunakan penempatan lokasi atau tempat 

simpanan yang spesifik untuk tiap barang yang disimpan. Hal ini dikarenakan 

suatu lokasi simpanan diberikan pada satu produk yang spesifik.  

Dua jenis dari dedicated storage yang sering digunakan adalah part 

number sequence storage dan throughput-based dedicated storage. Part 

number sequence adalah metode yang sering digunakan karena lebih sederhana. 

Lokasi penyimpanan suatu produk didasarkan hanya pada penomoran part yang 

diberikan padanya. Nomor part yang rendah diberikan tempat yang dekat 

dengan titik I/O; nomor part yang lebih tinggi diberikan tempat yang jauh dari 

titik I/O. Secara khusus, pemberian nomor part dibuat secara random tanpa 

memperhatikan aktifitas yang ada. Oleh karena itu, jika satu part dengan nomor 

part yang sangat besar dengan aktifitas permintaan yang tinggi, perjalanan 

berulang kali akan terjadi pada lokasi penyimpanan yang sangat buruk.  

Throughput-based dedicated storage merupakan suatu alternatif dari 

part number sequence. Merupakan metode yang menggunakan pertimbangan 

pada perbedaan level aktifitas dan kebutuhan simpanan diantara produk yang 

akan dismpan. Throughput-based dedicated storage lebih kepada part number 

sequence storage pada saat dijumpai perbedaan yang signifikan pada level 

aktifitas atau pun level inventori barang yang disimpan. Karena lebih sering 

digunakan maka throughput-based dedicated storage saat ini sering disebut 

sebagai dedicated storage. Dengan dedicated storage, jumlah lokasi 

penyimpanan  yang diberikan pada produk harus mampu memenuhi kebutuhan 
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penyimpanan maksimum produk. Dengan penyimpanan multi produk, daerah 

penyimpanan yang dibutuhkan adalah jumlah kebutuhan penyimpanan 

maksimum untuk tiap produk (Francis & White, 1992). 

 

2.5.2 Metode Randomized Storage 

Randomized storage yang juga disebut sebagai petak penyimpanan yang 

tersebar (floating slot storage), membuat lokasi penyimpanan untuk produk 

tertentu berubah atau “mengambang” setiap waktu. Dalam prakteknya, 

randomized storage didefinisikan seperti berikut. Saat barang datang untuk 

disimpan barang itu ditempatkan di loksi memungkinkan yang terdekat 

retrieval dilakukan berbasis first- in, first-out. Jika ada lebih dari satu point, 

lokasi yang dipilih adalah yang terdekat dengan input point yang dilalui barang 

untuk masuk ke fasilitas penyimpanan.  

Melihat adanya aturan yang diberikan dalam metode ini rasanya tidaklah 

tepat jika dikatakan penentuan lokasi penyimpanan dilakukan secara random 

karena istilah random dapat diartikan tanpa ada aturan atau bebas. Dalam 

permodelannya, diasumsikan tiap slot (blok) penyimpanan yang kosong 

menjadi pilihan yang sama untuk penyimpanan saat operasi penyimpanan 

dilakukan sama halnya, diasumsikan tiap unit produk tertentu dianggap sama 

dalam hal pengambilan saat beberapa lokasi penyimpanan telah diisi produk 

dan operasi pengambilan terjadi. Pada saat gudang relatif penuh, tidak ada 

perbedaan yang signifikan dalam jarak perjalanan yang berlaku melalui asumsi 

“kesamaan” dan yang dihasilkan dari praktek “slot terbuka yang terdekat”. Tapi 

untuk “gudang yang jarang” akan ada perbedaan yang jarak perjalanan yang 

berlaku (Francis & White, 1992). 

 

2.5.3 Metode Class-based Dedicated Storage 

Aturan lokasi penyimpanan ini berada di antara aturan dedicated storage 

dan randomized storage. Class-based storage ini didasarkan pada hukum 

Pareto dengan memperhatikan level aktivitas storage dan retrieval (S/R) yang 

dikembangkan untuk item berbeda. Dalam gudang 80 % aktivitas S/R diberikan 
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pada 20 % dari item, 15 % pada 30 % darfi item, dan yang terakhir 5 % aktivitas 

S/R pada 50 % dari item. Item yang masuk diklasifikasikan pada tiga kelas 

sebagai A,B, dan C, berdasarkan level aktivitas S/R (dari tinggi ke rendah) 

dikembangkan. Untuk meminimumkan waktu/ jarak yang dihabiskan dalam 

storage dan retrieval, kelas A diletakkan terdekat dengan input/output point, 

selanjutnya kelas B, dan kelas C yang terjatuh (Francis & White, 1992).  

 

2.5.4 Metode Shared Storage 

Shared storage bisa dianggap sebagai sistem pemindahan barang yang 

cepat terhadap suatu produk, jika masing-masing palet diisi di dalam area 

gudang yang berbeda dari waktu ke waktu. Tergantung pada jumlah dari produk 

di dalam gudang pada waktu pengiriman tiba, akan mungkin bahwa 5 palet yang 

terisi akan berada di ruang simpan hanya 1 hari. Sedangkan 5 palet yang lain di 

dalam pengiriman yang sama akan berada di gudang untuk 20 hari. Dari 

perspektif terhadap posisi ruang simpan di dalam gudang, 5 palet akan bersifat 

sangat cepat berpindah; palet sisa dipandang menjadi lebih lambat, mungkin 

perpindahan bersifat sedang. Shared storage dapat mengambill keuntungan dari 

perbedaan- perbedaan yang tidak bisa dipisahkan yaitu lamanya waktu dari 

palet secara individu untuk tinggal di dalam gudang (Francis & White, 1992). 

 

2.6 Penempatan Produk pada Lokasi Penyimpanan/Penarikan 

Menurut Francis & White (1992), agar dedicated storage mungkin 

didapatkan,  maka diperlukan jumlah slot penyimpanan yang cukup diberikan 

“dedicated’ untuk tiap produk. Dalam suatu saat masalah penempatan menjadi 

penting pada saat menempatkan produk-produk pada slot (blok) yang 

disesuaikan dengan kriteria tertentu. Dalam kasus ini criteria yang diberikan 

adalah meminimisasi fungsi jarak perjalanan yang ditempuh pada saat 

menyimpan dan retrieve produk-produk yang telah ditempatkan. Formulasi 

masalah penempatan dedicated storage dinotasikan dengan:  

s  =  jumlah slot/lokasi penyimpanan  

n  =  jumlah produk yang akan disimpan  
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m  =  jumlah titik input/output (I/O)  

Sj  =  kebutuhan penyimpanan untuk produk j, dinyatakan dalam jumlah  

  slot peyimpanan. 

Tj  =  kebutuhan throughput atau level aktivitas untuk produk j,   

  dinyatakan oleh jumlah storage/retrieval yang dilakukan persatuan  

  waktu.  

Pij  =  persentase perjalanan storage/retrieval untuk produk j dari/ke titik  

  input/output (I/O) i.  

di,k =  jarak yang dibutuhkan untuk perjalanan antara titik I/O i dan lokasi 

  storage/retrieval k.  

Xj,k =  1, jika produk j ditempatkan pada lokasi storage/retrieval k  

f (x)=  perkiraan jarak yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan  

  throughput untuk sistem.  

Formulasi masalah penempatan dengan dedicated storage adalah: 

 Min f(x) = ∑ ∑ ∑
Tj

Sj

j
k−1

n
j−1

𝑚
i−1 [𝑃𝑖,𝑗𝑑𝑖,𝑘𝑋𝑗,𝑘]    (2.1) 

Subject to:  

∑ 𝑥𝑗,𝑘=1,    𝑘=1,….,𝑠

𝑛

𝑗−1

 

          (2.2)  

∑ 𝑥𝑗,𝑘= 𝑆𝑗,    𝑗=1,….,𝑛

𝑛

𝑘−1

 

          (2.3) 

xj = (0,1) untuk semua j dan k 

 

Persamaan (2.1) memberikan perkiraan jarak yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan penyimpanan dan penarikan selama satu periode waktu. Secara 

khusus, jika produk j ditempatkan pada lokasi penyimpanan dan penarikan k 

(xj,k = 1), kemudian dibutuhkan di,k unit jarak untuk perjalanan dari titik input 

i ke lokasi penyimpanan k dan membutuhkan di,k unit jarak untuk perjalanan 

dari lokasi penarikan k ke titik output i. Karena jumlah total lokasi 
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penyimpanan/penarikan untuk produk j adalah Sj, probabilitas perjalanan 

penyimpanan/penarikan yang terjadi dari/ke lokasi penyimpanan/penarikan k 

adalah 1/Sj untuk lokasi penempatan terhadap produk j. Jumlah total perjalanan 

penyimpanan/penarikan yang dilakukan per satuan waktu untuk produk j adalah 

Tj. Bagaimanapun, hanya pi,j persen dari total perjalanan untuk produk j yang 

dilakukan dari/ke titik I/O i. Karena perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk 

perjalanan antara lokasi penyimpanan/penarikan k dan titik I/O i untuk produk 

j dinyatakan dengan Tj/Sj dan pi,jti,kxj,k. Penjumlahan seluruh titik I/O, 

produk, dan lokasi penyimpanan menghasilkan f(x). Rumus (2.2) memastikan 

bahwa hanya ada satu produk yang ditempatkan pada lokasi 

penyimpanan/penarikan k. Rumus (2.3) memastikan bahwa jumlah lokasi 

penyimpanan/penarikan yang ditempatkan untuk produk j adalah Sj.  

Sekali lagi, formulasi masalah penempatan lokasi penyimpanan / 

penarikan mengasumsikan bahwa tiap tumpukan Sj dari produk j sama dengan 

yang ditarik dan tiap lokasi penyimpanan Sj untuk produk j sama dengan yang 

dipilih untuk disimpan. Jika kebijakan FIFO digunakan dan penyimpanan selalu 

digunakan pada lokasi yang telah kosong untuk jangka waktu yang lama, 

asumsinya akan valid.  

Pada pengujian persamaan (2.1), rumus ini ekivalen dengan: 

𝑓 (𝑥) = ∑
𝑇𝑗

𝑆𝑗

𝑛

𝑗=1

∑ 𝑥𝑗,𝑘

𝑧

𝑘 =1

∑ 𝑃𝑖,𝑗 

𝑚

𝑖=1

𝑑𝑖,𝑘  

          (2.4) 

Tanda kurung menunjukkan rata-rata jumlaah waktu yang dibutuhkan 

bagi produk j untuk perjalanan antara lokasi penyimpanan/penarikan k dan titik 

I/O m. Maka:  

𝑐𝑗,𝑘 = ∑ 𝑃𝑖𝑗 

𝑚

𝑖=1

𝑑𝑖𝑘  

          (2.5) 
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Fungsi objektifnya dapat dinyatakan sebagai:  

𝑓(𝑥) = ∑  ∑ 𝐶𝑗𝑘 

𝑧

k=1

𝑚

𝑗=1

𝑋𝑗𝑘 

          (2.6) 

Dimana cjk = (TjSj)tjk. Karena masalah penempatan dedicated storage dapat 

diformulasikan sebagai masalah transportasi.  

Ketika persentase perjalanan antara titik I/O i dan lokasi 

penyimpanan/penarikan sama untuk semua produk, prosedur berikut dapat 

digunakan untuk menghasilkan solusi optimum untuk masalah penempatan 

dedicated storage. 

1. Jumlah produk menurut rasio throughputnya (Tj) dan kebutuhan 

penyimpanan (Sj), seperti: 

            
𝑻𝟏

𝑺𝟏
 ≥   

𝑻𝟐

𝑺𝟐
  ≥ ⋯ 

𝑻𝒏

𝑺𝒏
     (2.7) 

2. Menghitung nilai dk untuk semua produk, dimana:  

𝑑𝑘 =  ∑ 𝑃𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑑𝑖𝑘 

        (2.8) 

3. Tempatkan produk 1 ke lokasi penyimpanan S1 dengan nilai tk terkecil, 

tempatkan produk 2 pada lokasi penyimpanan yang belum ditempati S2 

dengan nilai tk terendah berikutnya, dan seterusnya.  

 

Tujuan prosedur perangkingan adalah untuk meletakkan item dengan 

rasio Tj ke Sj terbesar pada slot-slot dengan rata-rata jarak perjalanan terendah 

(nilai dk), meletakkan item dengan rasio terbesar berikutnya dengan jarak 

perjalanan terendah berikutnya, dan seterusnya. Seperti yang ditegaskan 

sebelumnya, prosedur didasarkan pada asumsi kritis, semua produk yang 

disimpan memiliki persentase distribusi pergerakan yang sama antara lokasi 

penyimpanan/penarikan dan titik I/O. Sama halnya dengan mengasumsikan 

semua operasi penyimpanan dan penarikan adalah operasi “satu perintah” 
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(yaitu, satu operasi penyimpanan atau satu operasi penarikan dilakukan per 

perjalanan antara penyimpanan dan titik I/O) (Francis & White, 1992). 

 

2.6.1 Konfigurasi Gudang 

Untuk mengurangi perjalanan antara penyimpanan dan penerimaan 

atau pengiriman, umumnya lebih disukai orientasi pembuatan gang /Cross 

aisles sehingga material handling berjalan sejajar dengan arah aliran material. 

Keuntungan lain dari penerapan Cross aisles adalah mendukung gerakan 

antara lokasi penyimpanan. Misalnya, setelah forklift telah meletakkan palet, 

ada kemungkinan forklift tersebut diarahkan melalui komunikasi nirkabel 

untuk mengambil pallet yang lain. Hal seperti ini sering disebut dengan dual 

cycle yang mencerminkan interleaving dari putaways dan retrievals. Hal ini 

dapat menguntungkan jika forklift dapat melakukan perjalanan langsung ke 

tugas berikutnya daripada kembali ke titik kontrol pertama. Seperti location 

to location travel dibuat lebih efisien dengan menggunakan Cross aisles, 

penerapan Cross aisles dapat dilihat pada Gambar 2.4.1 

 

 (Sumber : Bartholdi. J.J, Hackman. S.T  , 2010) 

  Gambar 2.4.1 Orthogonal Cross Aisles 

 

2.7 Ukuran Jarak 

Menurut Hadiguna (2008) terdapat beberapa system pengukuran 

jarak yang dipergunakan. beberapa jenis sistem pengukuran jarak antar 
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departemen ini digunakan sesuai dengan kebtuhan dan karekteristik 

perusahaan yang menggunakanya. Beberapa system pengukuran jarak yang 

dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Jarak Euclidean 

Jarak euclidean merupakan jarak yang diukur lurus antara pusat 

fasilitas satu dengan pusat fasilitas lainnya. Sistem pengukuran 

dengan jarak euclidean sering digunakan karena lebih mudah 

dimengerti dan mudah digunakan. Contoh aplikasi dari jarak 

euclidean misalnya pada beberapa model conveyor, dan juga 

jaringan transportasi dan distribusi. Untuk menentukan jarak 

euclidean fasilitas satu dengan fasilitas lainnya menggunakan 

formula sebagai berikut. 

dij = [(xi – xj)2 + (yi – yj)2]1/2     (2.9) 

 

 

 

Di mana:  Xi = koordinat x pada pusat fasilitas i 

Yi = koordinat y pada pusat fasilitas i 

dij = jarak antara pusat fasilitas i dan j 

Perhitungan jarak euclidean antara i dan j seperti pada gambar 2.5 adalah 

sebagai berikut: dij = [(4 – 1)2 + (3 – 1)2]1/2 = 3,6 

 

                 (Sumber : Purnomo, 2004) 

      Gambar 2.5.1 Jarak euclidean 

2. Jarak Rectilinear 
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Jarak rectilinear sering juga disebut dengan Jarak Manhattan, 

merupakan jarak yang diukur mengikuti jalur tegak lurus. Disebut 

dengan Jarak Manhattan, mengingatkan jalan-jalan di kota Manhattan 

yang membentuk garis-garis parallel dan saling tegak lurus antara satu 

jalan dengan jalan lainnya. Pengukuran dengan jarak rectilinear sering 

digunakan karena mudah perhitungannya, mudah dimengerti dan untuk 

beberapa masalah lebih sesuai, misalkan untuk menentukan jarak antar 

kota, jarak antar fasilitas di mana peralatan pemindahan bahan hanya 

dapat bergerak secara lurus. Dalam pengkuran jarak rectilinear 

digunakan notasi sebagai berikut: 

dij = |xi – xj| + |yi + yj|     (2.10) 

 

 

 

 

 

 

 

Misalkan pada gambar 2.5.2, jarak antara i dan j adalah sebagai 

berikut. 

dij = |4 – 1| + |3 – 1| = 5 

 

(Sumber : Purnomo, 2004) 

    Gambar 2.5.2 Jarak rectilinear 

3. Square Euclidean 
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Sebagaimana namanya, square euclidean merupakan ukuran jarak dengan 

mengkuadratkan bobot terbesar suatu jarak antara dua fasilitas yang berdekatan. 

Relatif untuk beberapa persoalan terutama menyangkut persoalan lokasi fasilitas 

diselesaikan dengan penerapan square euclidean. Formula yang digunakan 

dalam square euclidean: 

dij = [(xi – xj)2 + (yi – yj)2]     (2.11) 

 

2.7.1 Prinsip Pemindahan Bahan 

Menurut Apple (1990), walaupun tidak ada aturan pasti yang dapat 

diikuti untuk mendesain sistem pemindahan barang yang efektif, berikut ini 

terdapat sepuluh prinsip pemindahan barang sebagaimana yang 

didefinisikan oleh Material Handling Institute (MHI) dan College-

Industrial Commitee  for Material Handling Education (CIC-MHE) yaitu: 

1. Prinsip perencanaan; semua pemindahan barang seharusnya merupakan 

hasil dari suatu rencana yang dibuat ketika dibutuhkan, tujuan 

performa, dan spesifikasi dari metode yang didefinisikan secara 

lengkap dari awal. 

2. Prinsip standarisasi; metode, peralatan, kontrol dan software harusnya 

distandarkan dalam batasan penerimaan keseluruhan tujuan performa 

dan tanpa mengorbankan kebutuhan akan fleksibilitas, pengaturan dan 

kesinambungan. 

3. Prinsip kerja; kerja pemindahan barang (didefinisikan sebagai aliran 

material yang berulang dengan perpindahan barang) seharusnya 

diminimalkan tanpa mengorbankan produktivitas atau level layanan 

yang dibutuhkan untuk suatu pelaksanaan. 

4. Prinsip ergonomis; kemampuan dan keterbatasan manusia harus diakui 

dan dihormati dalam desain tugas dan peralatan pemindahan barang 

untuk menjamin keselamatan dan pelaksanaan yang efektif. 

5.  Prinsip muatan unit; muatan unit harus memiliki ukuran dan bentuk 

yang sesuai dalam suatu cara untuk mendapatkan aliran material dan 

tujuan inventory pada setiap tahap supply chain. 
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6. Prinsip penggunaan ruang; penggunaan yang efektif dan efisien harus

dilakukan pada semua ruang yang tersedia.

7. Prinsip sistem; pemindahan barang dan aktivitas penyimpanan harus

terintegrasi untuk membentuk koordinasi sistem operasional yang

meliputi penerimaan, pemeriksaan, penyimpanan, produksi, perakitan,

pengemasan, penyatuan, pemilihan pesanan, pengiriman, transportasi,

dan penanganan pengembalian.

8. Prinsip otomasi; pelaksanaan pemindahan barang harus

dimekanisasikan dan/atau diotomatiskan yang memungkinkan untuk

meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan respon,

meningkatkan konsistensi dan prediktabilitas, menurunkan biaya

operasi, dan untuk menghilangkan pengulangan atau bahaya potensial

dari pekerjaan.

9. Prinsip lingkungan; dampak lingkungan dan konsumsi energi harus

dianggap sebagai kriteria ketika merancang atau memilih alternatif

peralatan dan sistem pemindahan barang.

10. Prinsip perputaran biaya; analisis ekonomi menyeluruh harus

memperhitungkan seluruh siklus hidup dari semua sistem pemindahan

barang yang dihasilkan.


