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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT. Garam ( persero ) Unit Segoromadu adalah suatu BUMN yang 

beroperasi di dalam industri garam. PT. Garam ( persero ) Unit Segoromadu 

beralamat di Jl. Kapten Darmo Sugondo No.234, Karangkering, Tenggulunan, 

Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dalam proses produksinya, PT. 

Garam ( persero ) Unit Segoromadu memproses garam setengah jadi ( garam 

krosok ) menjadi garam untuk kebutuhan konsumsi dan industri. PT. Garam ( 

persero ) Unit Segoromadu memiliki dipegang oleh 2 Divisi yaitu Divisi PGI ( 

Produksi Garam Industri ) dan Divisi Pergudangan dan Teminal. PT. Garam ( 

persero ) Unit Segoromadu memiliki 47 tenaga kerja dan 14 gudang yang 

terbagi menjadi 8 gudang bahan baku, 4 gudang bahan jadi dan 2 gudang untuk 

produk impor dan transit. Ukuran setiap gudang adalah  40 x 13 meter dengan 

kapasitas mencapai 7000 ton garam. Gudang adalah tempat penyimpanan , 

material, bahan penolong, produk , alat berat hingga peralatan kecil. Tujuan dari 

manajemen gudang adalah menyimpan barang yang siap untuk didistribusikan 

sehingga barang dapat diterima pelanggan sesuai dengan kehendak pelanggan.  

 Permasalahan yang sering ditemui oleh PT.Garam (persero) adalah aliran 

barang masuk dan keluar dari gudang tidak terkoordinasi dengan baik. Dalam 

hal ini barang jadi hanya diletakan sembarangan dan tidak ada layout pasti 

untuk setiap jenis barang. Hal ini akan berdampak menyulitkan operator serta 

material handling yang digunakan mengatur barang yang disimpan atau diambil 

di gudang. Penempatan barang yang terkesan sembarangan tentu saja membuat 

sistem FIFO ( First In First Out ) tidak berjalan dengan lancar. Selain itu, 

operator juga memerlukan waktu untuk mencari produk ketika akan 

mengirimkan pesanan ke konsumen. 
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Menurut mandor gudang, diperlukan waktu sekitar 6-10 menit meliputi 

pencarian produk, proses mengangkut garam setiap palletnya. Jarak yang 

ditempuh oleh forklift ketika proses mengangkut garam tidaklah tetap karena 

setiap produk tidak memiliki tempat yang pasti untuk peletakanya. Semakin 

panjang jarak yang ditempuh material handling akan menyebabkan peluang 

resiko kecelakaan semakin besar. Kecelakaan yang pernah terjadi antara lain : 

produk jatuh saat proses bongkar muat dan tertabrak. Setiap barang  harus 

disimpan dilokasi yang sama dengan barang sejenis. Dalam gudang PT.Garam, 

pallet yang digunakan berukuran 110x110 cm. Apabila aliran barang kurang 

lancar akan menyulitkan proses aliran produksi dan pemasaran. 

 Untuk itu perlu dilakukan penataan layout barang pada gudang sehingga 

memungkinkan barang yang tersimpan dapat dijangkau dan jarak perpindahan 

yang minim. Jarak yang minimum dapat mengurangi biaya penyimpanan dan 

membuat proses pergudangan menjadi efisien. Tata letak merupakan satu 

keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka 

panjang (Heizer dan Render, 2006) Salah satu metode yang akan digunakan 

adalah metode dedicated storage. Pada metode ini setiap produk akan 

diletakkan sesuai dengan lokasi penyimpanan yang tempat. Jika suatu produk 

akan disimpan atau diambil, maka dapat dengan mudah tempatnya diketahui 

(Heragu, 2008). 

1.2 RumusanbMasalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalahbyang diangkatbyaitu bagaimana merancang layout dan luas 

kebutuhan lantai dan penyusunan tata letak produk garam menjadi lebih teratur 

dan terencana. 

1.3 TujuanbPenelitian 

Berdasarkanblatar belakang danbrumusan masalah yang telah dipaparkan di 

atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Menghitung kebutuhan luas area ( Space Reqirement ) produk jadi  

2. Menghitung Throuhput berdasarkan aktivitas penerimaan dan pengiriman 

pada gudang. 
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3. Merancang tata letak usulan gudang produk dan menganalisa penempatan 

barang berdasarkan perbandingan Storage (Sj), perhitungan jarak perjalanan 

(distance travel) dan throghput (TJ) antara tiap slot penyimpanan dengan 

titik I/O, penempatan barang dengan nilai T/S tertinggi  

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan 

akademik, yaitu : 

1. Meningkatkan kemampuan bagi mahasiswa dalam menerapkan dan 

mengaplikasikan teori yang sudah didapat. 

2. Mempererat kerjasama antara perusahaan dengan pihak universitas 

3. Sebagai usulan dan sumbangan pemikiranbbagi pihak perusahaanbuntuk 

perbaikan layout gudang  

 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Batasan-batasan yang digunakan pada penelitian ini antara lain: 

1. Pengamatan dilakukan pada gudang transit 1 PT.Garam (persero) 

2. Analisis layout hanya menata letak penyimpanan produk pada gudang. 

3. Tetap mempertahankan bentuk dan luas area gudang. 

4. Total jarak tidak mempengaruhi jumlah pekerja. 

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Selama penelitian kondisi perusahaan tidak berubah. 

2. Tidak ada penambahan jenis produk di PT.Garam (persero) 

3. Proses produksi berlangsung secara normal 

 

  


