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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Tata Letak Fasilitas 

Menurut Heizer and Render (2009) tata letak merupakan satu 

keputusan penting dalam penentuan efisiensi sebuah operasi dalam 

jangka panjang. Tata letak yang efektif dapat membantu organisasi 

untuk mencapai suatu strategi yang menunjang diferensiasi, biaya 

rendah, atau respon cepat. Tujuan dari strategi tata letak adalah untuk 

membangun tata letak yang ekonomis yang memenuhi kebutuhan 

persaingan perusahaan. Sedangkan menurut Purnomo (2004) definisi 

dari tata letak secara umum ditinjau dari sudut pandang produksi adalah 

oleh efisiensi pada suatu produksi. Perancangan tata letak meliputi 

pengaturan tata letak fasilitas–fasilitas operasi dengan memanfaatkan 

area yang tersedia untuk penempatan mesin, bahan, perlengkapan untuk 

operasi, personalia, dan semua peralatan serta fasilitas yang digunakan 

dalam proses produksi. 

Menurut Tompkins (1996), Tahap-tahap dalam perencanaan 

fasilitas secara tradisional dikemukakan sebagai berikut : 

1. Definisikan masalah (Define the problem). 

2. Lakukan analisis terhadap masalah tersebut (Analyze the problem). 

3. Buat beberapa alternative rancangan (Generate elternative design). 

4. Lakukan evaluasi terhadap alternative yang dikemukakan 

(Evaluate the alternatives). 

5. Pilih rancangan terbaik (Select the preferred design). 

6. Implementasikan rancangan tersebut (Implement the design). 

Perencanaan Tata Letak mencakup desain atau konfigurasi dari 

bagian-bagian, pusat kerja, dan peralatan yang membentuk proses 

perubahan dari bahan mentah menjadi barang jadi. Rekayasawan 

rancang fasilitas menganalisis, membentuk konsep, merancang dan 

mewujudkan sistem bagi pembuatan barang atau jasa. Dengan kata lain, 
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merupakan pengaturan tempat sumber daya fisik yang digunakan untuk 

membuat produk. Rancangan ini umumnya digambarkan sebagai 

rencana lantai yaitu suatu susunan fasilitas fisik (perlengkapan, tanah, 

bangunan, dan sarana lain) untuk mengoptimumkan hubungan antara 

petugas pelaksana, aliran bahan, aliran informasi dan tata cara yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan usaha secara efesien ekonomis dan 

aman. 

Perencanaan tata letak fasilitas produksi merupakan suatu 

persoalan yang penting, karena pabrik atau industri akan beroperasi 

dalam jangka waktu yang lama, maka kesalahan di dalam analisis dan 

perencanaan layout akan menyebabkan kegiatan produksi berlangsung 

tidak efektif atau tidak efesien. 

Perencanaan tata letak merupakan salah satu tahap perencanaan 

fasilitas yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem produksi 

yang efisien dan efektif, sehingga dapat tercapai suatu proses produksi 

dengan biaya yang paling ekonomis. Studi mengenai pengaturan tata 

letak fasilitas selalu berkaitan dengan minimisasi total cost. Yang 

termasuk dalam elemen-elemen cost yaitu Construction cost, 

installation cost, material handling cost, production cost, safety cost 

dan in-process storage cost. Disamping itu, perencanaan yang teliti dari 

layout fasilitas akan memberikan kemudahan-kemudahan saat 

diperlukannya 

 

2.2 Strategi Tata Letak 

Dalam tata letak, terdapat beberapa strategi yang dilakukan, diantaranya: 

1. Tata letak merupakan satu keputusan penting yang menentukan 

efisiensi sebuah operasi jangka panjang. 

2. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak 

menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, 

fleksibilitas, dan biaya, serta kualitas kerja, kontak pelanggan, dan 

citra perusahaan. 
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3. Tata letak yang efektif dapat membantu mencapai sebuah strategi 

yang menunjang diferensiasi, biaya rendah, atau respons cepat. 

4. Dalam tata letak gudang yang menghasilkan sistem pengiriman dan 

penyortiran yang akurat. Tata letak pada toko mendukung strategi 

biaya rendah yang dilakukan pada teknik pergudangan dan tata 

letak. 

5. Tata letak kantor di mana banyak profesional yang bekerja dalam 

sel kerja, mendukung strategi pengembangan secara cepat. Tujuan 

strategi tata letak adalah untuk membangun tata letak yang 

ekonomis yang memenuhi kebutuhan persaingan perusahaan. 

6. Dalam semua kasus, desain tata letak harus mempertimbangkan 

bagaimana untuk mencapai: 

a. Utilisasi ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. 

b. Aliran informasi, barang, atau orang yang lebih baik. 

c. Moral karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan 

kerja yang lebih aman. 

d. Interaksi dengan pelanggan yang lebih baik. 

e. Fleksibilitas (bagaimanapun kondisi tata letak yang ada 

sekarang, tata letak-akan perlu diubah). 

7. Semakin lama, desain tata letak perlu dipandang sebagai sesuatu 

yang dinamis. 

8. Hal ini berarti mempertimbangkan peralatan yang kecil, mudah 

dipindahkan, dan fleksibel. 

9. Rak pada toko harus dapat dipindahkan, meja kantor dan partisi 

yang modular, dan rak di gudang dibuat di pabrik (tinggal pasang). 

10. Agar dapat mengatasi perubahan model produk secara cepat dan 

mudah, dan 

masih dalam tingkat produksi yang memadai, manajer operasi 

harus memberikan dalam desain tata letak. 

11. Untuk mendapatkan fleksibilitas dalam tata letak, para manajer 

melatih pekerja mereka secara bersilang, merawat peralatan, 
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menjaga investasi tetap rendah, menempatkan sel kerja secara 

berdekatan, dan menggunakan peralatan yang kecil dan mudah 

dipindahkan. 

12. Dalam beberapa hal, peralatan yang menggunakan roda sangat 

tepat digunakan untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi 

pada produk, proses, atau volume produksi. 

 

2.3 Pengertian Gudang 

Gudang merupakan tempat menyimpan barang baik bahan baku 

yang akan menjalani proses manufacturing, maupun barang jadi yang 

siap dipasarkan. Tujuan dari sistem pergudangan adalah untuk 

mengurus dan menyimpan barang-barang yang siap untuk 

didistribusikan dan disalurkan. Melalui perancangan gudang yang baik 

dapat meminimalkan biaya pengadaan dan pengoperasian sebuah 

gudang serta tercapai kelancaran pada proses pendistribusian barang 

dari gudang kekonsumen. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen 

adalah harga produk yang murah, mutu produk yang tinggi dan waktu 

pengiriman yang tepat. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar faktor 

tersebut dapat terpenuhi adalah melakukan perbaikan tata letak. Salah 

satu ciri tata letak yang baik adalah memiliki jarak pemindahan bahan 

yang minimum. Jarak pemidahan bahan minimum akan memperkecil 

waktu penyelesaian produk dan mengurangi biaya pemindahan bahan 

yang pada akhirnya akan mengurangi biaya produksi. 

Menurut David E Mulcahy (1993), gudang adalah suatu fungsi 

penyimpanan berbagai macam jenis produk/unit-unit penyimpanan 

persediaan (UPS) yang memiliki unit-unit penyimpanan dalam jumlah 

yang besar maupun yang kecil dalam jangka waktu saat produk 

dihasilkan oleh pabrik (penjual) dan saat produk dibutuhkan oleh 

pelanggan atau stasiun kerja dalam fasilitas pembuatan. Gudang sebagai 

tempat yang dibebani tugas untuk menyimpan barang yang akan 
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dipergunakan dalam produksi, sampai barang tersebut diminta sesuai 

dengan jadwal produksi.Gudang atau storage pada umumnya akan 

memiliki fungsi yang cukup penting didalam menjaga kelancaran 

operasi produksi suatu pabrik. Disini ada tiga tujuan utama dari 

departemen ini yang berkaitan dengan pengadaan barang, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pengawasan, yaitu dengan sistem administrasi yang terjaga dengan 

baik untuk mengontrol keluar masuknya material. Tugas ini juga 

menyangkut keamanan dari pada material yaitu jangan sampai 

hilang. 

2. Pemilihan, yaitu aktifitas pemeliharaan/perawatan agar material 

yang disimpan di dalam gudang tidak cepat rusak dalam 

penyimpanan. 

3. Penimbunan/penyimpanan, yaitu agar sewaktu-waktu diperlukan 

maka material yang dibutuhkan akan tetap tersedia sebelum dan 

selama proses produksi berlangsung. 

 

2.4 Fungsi Utama 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. 

Beberapa fungsi utama pada gudang adalah sebagai berikut: 

1. Menyediakan tempat penampungan sementara barang 

2. Mengumpulkan permintaan konsumen 

3. Sebagai fasilitas pelayanan bagi konsumen 

4. Melindungi barang 

5. Memisahkan barang yang mudah terkontaminasi dan berbahaya 

Dalam perancangan gudang dan sistem pergudangan 

diperlukan untuk hal-hal berikut ini (Hari Purnomo, 2004): 
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1. Memaksimalkan penggunaan ruang. 

2. Memaksimalkan penggunaan peralatan. 

3. Memaksimalkan penggunaan tenaga kerja. 

4. Memaksimalkan kemudahan dalam penerimaan seluruh 

material dan pengiriman barang. 

5. Memaksimalkan perlindungan terhadap material 

Perencanaan gudang dan fasilitas pergudangan secara langsung 

harus mengikuti tujuan di atas. Perencanaan penggunaan ruangan terkait 

dengan peramalan produksi. Jadwal penerimaan dan jadwal pengiriman. 

Perencanaan untuk memaksimalkan penggunaan peralatan 

membutuhkan proses seleksi peralatan yang tepat. Untuk 

memaksimalkan penggunaan tenaga kerja dibtuhkan personil dibidang 

pelayanan dan kantor. Perencanaan untuk memaksimalkan kemudahan 

dalam proses penerimaan dan pengiriman adalah persoalan tata letak. 

 

2.5 Tata Letak Gudang 

Tata letak gudang (warehouse layout) adalah suatu perancangan 

atau penataan susunan gudang untuk menemukan titik optimal di antara 

biaya penanganan bahan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan luas 

ruang dalam gudang. Tata letak gudang harus dirancang dengan 

memperhitungkan kecepatan gerak barang. Barang yang bergerak cepat 

lebih baik diletakkan dekat dengan tempat pengambilan barang, 

sehingga mengurangi seringnya gerakan bolak-balik. Dalam gudang 

penyimpanan faktor yang berpengaruh sangat besar terhadap 

penanganan barang ialah letak dan desain gedung dimana barang itu 

disimpan. 

Tujuan Umum dari metode penyimpanan barang adalah: 

1. Penggunaan volume bangunan yang maksimum 

2. Penggunaan waktu, buruh dan perlengkapan baik 

3. Kemudahan pencapaian bahan 

4. Pengangkutan barang cepat dan mudah 
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5. Identifikasi barang yang baik 

6. Pemeliharaan barang yang maksimum 

7. Penampilan yang rapi dan tersususun. 

Yang dilakukan dalam pelaksanaan tata letak gudang adalah 

menentukan jumlah lahan yang akan ditempati oleh produk-produk 

yang disimpan di dalam gudang, melingkupi produk-produk work in 

process dan finished goods. Dalam penentuan tata letak produk ini 

dibutuhkan beberapa langkah, yakni: 

1. Perhitungan kapasitas area di gudang 

2. Pengklasifikasian produk berdasarkan customer 

3. Perhitungan kebutuhan area untuk masing-masing item. 

4. Penentuan urutan moving untuk masing-masing area 

5. Penentuan tata letak 

 

2.6 Tipe Tata Letak Gudang 

Gudang merupakan jenis yang paling umum dari tempat 

penyimpanan meskipun memang ada  bentuk-bentuk lain (misalnya, 

tangki penyimpanan. Beberapa gudang memiliki bangunan besar dan luas 

sehingga memungkinkan kegiatan pembongkaran barang dari truk 

pemasok dan kegiatan memuat barang ke pelanggan secara bersamaan. 

Ada lima tipe gudang yaitu: 

a. Gudang Pribadi/Swasta- jenis gudang ini dimiliki dan 

dioperasikan oleh pemasok dan reseller untuk digunakan dalam 

kegiatan distribusi mereka sendiri. Sebagai contoh, jaringan ritel 

besar menyediakan gudang untuk toko mereka atau grosir 

mengoperasikan sebuah gudang di mana ia menerima dan 

mendistribusikan produk. 

b. Gudang Publik/Umum – gudang umum pada dasarnya adalah 

ruang yang dapat disewakan untuk mengatasi kebutuhan 

distribusi dalam jangka pendek. Pengecer yang memiliki gudang 

sendiri mereka sendiri terkadang mencari ruang penyimpanan 
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tambahan jika kapasitas gudang mereka tidak mencukupi atau 

jika mereka melakukan pembelian produk dalam jumlah besar 

dengan alasan tertentu. Sebagai contoh, pengecer bisa memesan 

tambahan barang untuk memaksimalkan penjualan di toko atau 

ketika ada harga promosi dari pemasok jika membeli dalam 

jumlah besar. 

c. Gudang otomatis – Dengan kemajuan teknologi komputer dan 

robotika banyak gudang sekarang memiliki kemampuan 

otomatis. Tahapan otomatisasi sampai pada pemakaian 

conveyor belt untuk mengangkut barang sehingga memerlukan 

orang yang lebih sedikit untuk menangani kegiatan 

penyimpanan. 

d. Climate-Controlled Warehouse. Iklim-Controlled Warehouse – 

Gudang penyimpanan yang menangani berbagai jenis produk 

dengan penanganan khusus kondisi seperti freezer untuk 

menyimpan produk beku dan kelembaban lingkungan. 

e. Distribution Centre, Ada beberapa gudang yang hanya 

menyimpan produk dalam waktu sangat cepat. Gudang ini 

berfungsi sebagai titik dalam sistem distribusi pada produk yang 

diterima dari berbagai pemasok dan segera dikirimkan ke 

banyak pelanggan. Misalkan, seperti dengan penanganan 

Distribution Centre untuk Perishable Food sebagian besar 

produk yang masuk di pagi hari dan didistribusikan pada akhir 

hari. 

 

2.7 Sistem Manajemen Gudang 

Sistem adalah kumpulan interaksi dari sub sistem, dan 

Manajemen adalah ilmu mengelola sumber daya, sedangkan Gudang 

adalah tempat penyimpanan memiliki arti luas dan lebih dari sekedar 

tempat penyimpanan saja. Gudang itu sendiri tidak menambah nilai 

barang secara langsung, tidak ada perubahan citarasa, bentuk, kemasan, 
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dll. Intinya tidak ada kegiatan proses operasi pada barang, yang ada 

adalah aktifitas transportasi barang dari satu tempat ke tempat lainnya, 

itu secara umum kegiatan di Gudang. Beberapa aktifitas di dalam 

gudang secara sederhana : 

1. Administrasi. 

2. Penerimaan barang. 

3. Penyimpanan barang. 

4. Pengepakan barang ke tempat yang dituju. 

5. Pengeluaran barang. 

 

2.8  Prosedur Penyusunan Produk 

Yang dilakukan dalam pelaksanaan tata letak produk adalah 

menentukan jumlah lahan yang akan ditempati oleh produk-produk 

yang disimpan di dalamgudang, melingkupi produk-produk work in 

process dan finished goods. Dalam penentuan tata letak produk ini 

dibutuhkan beberapa langkah, yakni: 

1. Perhitungan kapasitas area di gudang 

2. Pengklasifikasian produk berdasarkan jenis 

3. Perhitungan kebutuhan area untuk masing-masing item. 

4. Penentuan urutan moving untuk masing-masing area 

5. Penentuan tata letak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kemungkinan-kemungkinan Penyusunan Tempat penerimaan dan Pengiriman 
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2.9 Kebijakan Penyimpanan dalam Gudang 

Menurut Francis (1992) ada empat metode (kebijakan) 

penyimpanan yang sering digunakan, antara lain: 

1. Metode Dedicated Storage. 

2. Metode Randomized Storage Location. 

3. Metode Class-based Dedicated Storage Location. 

4. Metode Shared Storage 

 

2.9.1 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 
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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 

penyimpanan maksimum produk. Dengan penyimpanan multi produk, 

daerah penyimpanan yang dibutuhkan adalah jumlah kebutuhan 

penyimpanan maksimum untuk tiap produk. 

 

2.9.2 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 
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terdekat”. Tapi untuk “gudang yang jarang” akan ada perbedaan yang 

jarak perjalanan yang berlaku. 

2.9.3 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 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. 

Dari ketiga aturan di atas penelitian yang difokuskan pada 

dedicated storage location. Pada dedicated storage, produk 

ditempatkan berdasarkan lokasi storage/retrieval dalam usaha untuk 

meminimisasi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi 

penyimpanan dan retrieval. 

 

2.9.4 Metode Shared Storage 

Shared storage bisa dianggap sebagai system 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 
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perbedaan-perbedaan yang tidak bisa dipisahkan yaitu lamanya waktu 

dari palet secara individu untuk tinggal di dalam gudang. 

 

2.10 Penempatan Produk pada Lokasi Penyimpanan/Penarikan 

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  

m  = jumlah titik input/output (I/O) 

Sj   = kebutuhan penyimpanan untuk produk j, dinyatakan dalam 

jumlah slot peyimpanan. 

 space requirement  = 
𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚

𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘/𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡
 (2.1) 

    Tj = kebutuhan throughput atau level aktivitas untuk produk j, 

dinyatakan oleh 

   Tj= (2.2) 

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 waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 

throughput untuk sistem. 

Formulasi masalah penempatan dengan dedicated storage adalah: 

................    (2,3) 
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Subject to : 

 

 (2,4) 

  

                      (2,5)  

 

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 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. 

 

                (2,6) 
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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: 

 

 

(2,7)     

 

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: Fungsi objektifnya dapat dinyatakan sebagai: 

 

(2,8) 

 

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: 

   

 (2,9) 

 

2. Menghitung nilai dk untuk semua produk, dimana: 

    

  (2,10) 
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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” (yaitu, satu operasi penyimpanan 

atau satu operasi penarikan dilakukan per perjalanan antara penyimpanan 

dan titik I/O). 

 

2.11 Jarak  

Menurut Purnomo (2004) material dapat dipindahkan secara manual 

maupun dengan menggunakan metode otomatis, material dapat dapat 

dipindahkan satu kali ataupun beribu kali material dapat dialokasikan pada 

lokasi yang tetap maupun secara acak, atau material dapat ditempatkan pada 

lantai maupun di atas.  

Terdapat beberapa sistem pengukuran jarak yang biasa digunakan, 

sistem pengukuran jarak yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan dan 

karakteristik perusahaan yang menggunakannya. Berikut adalah beberapa 

sistem pengukuran jarak yang sering digunakan (Hadiguna, 2008) :  

1. Rectilinier Distance  

Jarak diukur sepanjang lintasan dengan menggunakan garis tegak 

lurus (orthogonal) satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh adalah 

material yang berpindah sepanjang gang (aisle) rectiliniear di pabrik. 

𝑑𝑖𝑗 = |𝑥𝑖 − 𝑥𝑗| + |𝑦𝑖 − 𝑦𝑗|    .....................(2.11) 
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(Sumber : Purnomo, 2004)  

Gambar 2.2 Rectilinear Distance 

2.  Euclidean Distance  

Jarak diukur sepanjang lintasan garis lurus antara dua buah titik. 

Jarak euclidean dapat diilustrasikan sebagai conveyor lurus yang memotong 

dua buah stasiun kerja.  

𝑑𝑖𝑗 = √[(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)2]  .................(2.12)  

 

(Sumber : Purnomo, 2004)  

Gambar 2.3 Euclidean Distance 

3. Squared Euclidean Distance  

Jarak diukur sepanjang lintasan sebenarnya yang melintas antara dua 

buah titik. Sebagai contoh, pada sistem kendaraan terkendali (guide vehicle 

system), kendaraan dalam perjalanannya harus mengikuti arah-arah yang 

sudah ditentukan pada jaringan lintasan terkendali. Oleh karena itu, jarak 

lintasan aliran bisa lebih panjang dibandingkan dengan rectiliniear atau 

euclidean.  

𝑑𝑖𝑗 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)2  ...........(2.13) 

 


