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ABSTRAK 

 

PT.Panatrade merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak 

dibidang industry produk olahraga  yang mempunyai Dua lini produksi atau dua 

devisi dan memiliki satu penyimpanan produk jadi yang nantinya dari dua lini 

produksi akan disimpan dalam satu gudang. Dalam pengamatan yang dilakukan 

dalam penempatan produk jadi digudang masih belum teratur atau masih kurang 

rapi dalam melakukan penyusunan produk, sehingga hal seperti ini menyebabkan 

ketidakefektifan waktu dalam pengambilan produk di suatu area gudang dan 

menyulitkan pekerja, kepala gudang dalam melakukan pengecekan barang yang 

akan dikirim kepada pelanggan. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan 

PT.Panatrade saat ini adalah ketidakteraturan dalam penyusunan produk, hal ini 

akan menghambat waktu proses proses pengiriman, allowance forklift yang terlalu 

melebar sehingga pemanfaatan ruang menjadi kurang efektif dan ada beberapa 

gang yang tidak sesuai dengan ukuran material handling sehingga menyulitkan 

operator forklift dalam melakukan proses pengambilan produk jadi dalam gudang. 

Kondisi lain juga terdapat pada penempatan produk dalam suatu area yang kurang 

tepat, dimana seharusnya barang yang memiliki frekuensi pengiriman terbanyak 

dan yang sering keluar-masuk didekatkan dengan pintu keluar. Hal seperti ini 

yang sering menyebabkan material handling lebih jauh dan kurang efektif. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan usulan perbaikan tata 

letak gudang produk jadi yang lebih efektif terhadap pemindahan material 

handling. Metode yang digunakan dalam pengelolaan pergudangan adalah 

pendekatan shared storage dimana produk yang memiliki frekuensi pengiriman 

terbanyak dan yang sering keluar masuk didekatkan dengan pintu masuk untuk 

meminimalisasi jarak perpindahan material handling. Hasil dari pendekatan 

shared storage dapat meminimalisasi jarak tempuh material handling rata-rata per 

bulan adalah 242,25 m /bulan sedangkan kondisi sebelumnya jarak tata letak awal 

adalah 1242,95m/bulan. 

Kata kunci : Tata Letak Gudang, Metode Shared Storage. 
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ABSTRACT 

 

PT.Panatrade is one of the manufacturing company engaged in the sports product 

industry which has two production lines or two divisions and have a finished 

product that will be safe from two production lines will be stored in a warehouse. 

In observations made in the placement of the finished product warehouse still not 

settled or still less tidy in doing the preparation of the product, so things like this 

lead to the ineffectiveness of time in making the product in a warehouse area and 

make it difficult for workers, the head of the warehouse in the checking of goods 

to be shipped to customers , Problems faced by companies PT.Panatrade today is 

an irregularity in the preparation of the product, it will hinder the process of 

processing time delivery, forklift allowance is too wide to be less effective space 

utilization and there are several alleys that do not correspond to the size of the 

material handling making it difficult for operators forklift in the process of 

making a finished product in the warehouse. Another condition is also present in 

the product placement in an area that is not quite right, where should the goods 

that have the highest delivery rate and are often out of the brought closer to the 

exit. Things like this often lead to further material handling and less effective. The 

purpose of this study is to provide corrective suggestions warehouse layout 

finished products more effectively to the removal of material handling. The 

method used in the management of shared storage warehousing is an approach in 

which products have the highest frequency of delivery and are often out of the 

juxtaposed entrances to minimize the distance moved by the material handling. 

Results of shared storage approach can minimize material handling mileage on 

average per month was 242.25 m / month, while the previous condition within the 

initial layout is 1242,95m / month. 

Keywords: Layout Warehouse, Methods Shared Storage. 
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BAB I                                                                                                          

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia industri yang sangat pesat dengan diikuti perkembangan 

teknologi yang semakin maju menyebabkan permasalahan yang ada pada industri 

manufaktur semakin komplek. Salah satu masalah yang sering dijumpai dalam 

industri adalah masalah tata letak gudang produk jadi. Dimana gudang merupakan 

salah satu tempat penyimpanan barang baik bahan baku yang akan di proses, 

dalam industry manufacturing sering terjadi permasalahan yang terletak pada 

pengaturan tata letak gudang produk jadi. Permasalahan ini tidak dapat dihindari 

sekalipun hanya sekedar mengatur tata letak gudang produk jadi, tata letak gudang 

produk jadi yang tidak berdasarkan dari suatu perancangan tata letak gudang yang 

baik akan mengalami kesulitan dalam operasi proses keluar masuknya produk dan 

tidak berdasarkan kapasitas gudang. Pengaturan gudang produk jadi yang baik 

diharapkan dapat menghindari kerugian perusahaan, dapat meminimalisasi biaya 

operasional dan mempermudah proses pelayanan atau proses keluarmasuknya 

barang. 

PT.Panatrade merupakan salah satu produsen produk olah raga di Indonesia yang 

mempunyai dua lini produksi atau 2 divisi dan memiliki satu penyimpanan produk 

jadi yang nantinya dari dua lini produksi akan disimpan dalam satu gudang yang 

disebut dengan Finish Product Warehouse/FPWH 

Dalam pengamatan yang dilakukan dalam penempatan produk jadi digudang 

masih belum teratur atau masih kurang rapi dalam melakukan penyusunan 

produk, sehingga hal seperti ini menyebabkan ketidakefektifan kerja dalam proses 

perpindahan produk. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan Panatrade saat 

ini adalah ketidakteraturan dalam penyusunan produk, hal ini akan menghambat 

waktu proses pengiriman, allowance forklift yang terlalu melebar sehingga 

pemanfaatan ruang menjadi kurang efektif dan ada beberapa gang yang tidak 

sesuai dengan ukuran material handling sehingga menyulitkan operator forklift 

dalam melakukan proses pengambilan produk jadi dalam gudang.  
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Kondisi lain juga terdapat pada penempatan produk dalam suatu area yang kurang 

tepat, dimana seharusnya barang yang memiliki frekuensi pengiriman terbanyak 

dan yang sering keluar-masuk di dekatkan dengan pintu keluar. Hal seperti ini 

yang sering menyebabkan material handling lebih jauh dan kurang efektif. 

Maka dari Permasalahan yang dialami gudang FPWH (Finish Product 

Warehouse) saat ini adalah penyusunan produk dalam satu area yang kurang 

teratur, dan penempatan produk per area yang msih kurang tepat, dimana produk 

yang sering keluar masuk diletakkan pada bagian yang jauh dari pintu keluar-

masuk dan allowance forklift yang melebar sehingga terjadi ketidakefisienan 

ruang gang. 

Maka dari beberapa permasalahan tersebut perlu adanya perancangan ulang tata 

letak gudang produk jadi yang lebih teratur dan lebih baik sehingga dapat 

memperoleh jarak perpindahan material handling yang lebih pendek.Sebagai 

penulis dari permasalahan ini dapat dipecahkan permasalahan dengan 

menggunakan metode shared storage. 

 

Metode shared storage adalah suatu penyusunan area-area penyimpanan 

berdasarkan kondisi luas lantai gudang, kemudian diurutkan area yang paling 

dekat sampai area yang terjauh dari pintu keluar masuk I/O sehingga penempatan 

barang yang akan segera dikirim diletakkan pada area yang paling dekat dan 

begitu seterusnya. Shared storage 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 (Richard L. 

Francis, Leon F McGinnis Jr, and White, John A. White 1992). 
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1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah yang dialami 

PT.Panatrade adalah bagaimana usulan perbaikan tata letak pada gudang produk 

jadi agar pemindahan material handling lebih efektif dengan menggunakan 

metode shared storage? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka dapat dideskripsikan tujuan dari 

penelitian adalah untuk memberikan usulan perbaikan tata letak gudang produk 

jadi yang lebih efektif terhadap pemindahan material handling menggunakan 

metode shared storage. 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk mencapai tujuan penulisan yang optimal, penulis membatasi pembahasan 

dari masalah yang dikemukakan agar ruang lingkup pembahasan permasalahan 

tidak menyimpang dan tidak meluas dalam pemecahan permasalahan. 

Pemabatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Perancangan tata letak gudang  hanya dilakukan pada 1 tempat saja, meliputi 

tindakan menyimpan produk dalam tempat penyimpanan.                                                                                     

2. Tidak ada penambahan / perubahan fasilitas - fasilitas Gudang yang sudah ada 

selama penelitian. 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penulisan tugas akhit ini, penulis menggunakan dua jenis metodologi 

pengumpulan data, yaitu metode pengumpulan data primer dan metode 

pengumpulan data sekunder. 

1. Metode Pengumpulan Data Primer 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data teknik yang sebenarnya dalam 

riset atau pengamatan secara langsung yang dilakukan. Metode ini dapat 
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dilakukan dengan cara wawancara yaitu penulis melakukan diskusi atau tanya 

jawab dengan pembimbing di lapangan serta karyawan gudang. 

2. Metode Pengumpulan Data Sekunder 

a. Laporan Perusahaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

c. Penelitian sebelumnya, dan                                                                                                                             

d. Buku-buku yang berkaitan dengan perancangan tata letak Gudang. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan kemampuan bagi mahasiswa dalam menerapkan teori yang 

didapat di bangku kuliah dengan mengaplikasikannya di lapangan.                                                                                                                

2. Membuat usulan perbaikan tata letak gudang untuk kelancaran aktivitas 

pergudangan dan mengefektifitaskan perpindahan material handling.                                                                                                    

3. Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak perusahaan untuk 

perbaikan tata letak bagian gudang produk jadi. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini disusun berdasarkan suatu sistematika penulisan yang 

secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut : 

-Tata letak ruang gudang ini,meliputi tindakan menyimpan produk dalam tempat 

penyimpanan.                                                                                                                           

-Lokasi fisik barang di area penyimpanan (massal).                                                                      

-Bagaimana barang akan mengalir ke dalam dan keluar dari fasilitas gudang. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan secara umum tentang latar belakang masalah ,identifikasi 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,pembatasan masalah dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menerangkan secara singkat tentang teori-teori yang berhubungan dan 

berkaitan erat dengan masalah yang akan dibahas serta merupakan tinjauan 

kepustakaan yang menjadi kerangka dan landasan berfikir dalam proses 

pemecahan masalah penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada Bab ini dijelaskan tentang teknik dan tata cara dalam pengambilan data dan 

juga dalam pengolahan data sebagai langkah penulis untuk mendapatkan tujuan 

dari penulisan penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini terdapat hasil dari pengumpulan data yang dilakukan penulis, dan 

dituangkan seutuhnya sebagai gambaran umum perusahaan. Serta data-data yang 

telah dikumpulkan, juga dilakukan pengolahan data berdasarkan teori-teori dan 

metode yang ada untuk kemudian sebagai acuan dalam menganalisa 

permasalahan. 

BAB V ANALISA PEMECAHAN MASALAH 

Pada bab ini berisikan hasil dari pengolahan data, dimana hasil dari pengolahan 

data ini akan di analisa dan disusun sebagai langkah-langkah untuk penyesuaian. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa dan penelitian 

secara menyeluruh serta diberikan juga saran-saran, baik untuk pihak perusahaan 

maupun pengembangan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Tata Letak 

Heizer dan Render (2009) mengatakan bahwa tata letak merupakan satu 

keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka 

panjang. tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak 

menentukan daya saing perusahaan dalam segi kapasitas, proses, fleksibilitas, dan 

biaya, serta kualitas lingkungan kerja, kontak pelanggan, dan citra perusahaan. 

 Tata letak yang efektif dapat membantu organisasi mencapai suatu strategi yang 

menunjang diferensiasi, biaya rendah, atau respon cepat. tujuan strategi tata letak 

adalah untuk membangun tata letak yang ekonomis yang memenuhi kebutuhan 

persaingan perusahaan. Heizer dan Render (2009) mengatakan dalam semua 

kasus, desain tata letak harus mempertimbangkan bagaimana untuk dapat 

mencapai:                                                                                                                                                                            

a.Utilitasruang,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 

tersebut akan perlu dirubah). 

Dari pengertian tata letak di atas dapat disimpulkan bahwa tata letak merupakan 

suatu sistem yang saling berintegrasi di antara seluruh fasilitasfasilitas yang 

mendukung seluruh kegiatan produksi dari bahan baku atau masukan (input) 

hingga (output) hingga selama dalam proses tersebut dapat mencapai suatu nilai 

tambah berupa efisiensi dan efektifitas operasi perusahaan sehingga proses 

produksi dapat berjalan dengan lancar. 
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2.2 Tipe-Tipe Tata Letak 

Heizer dan Render (2009) keputusan mengenai tata letak meliputi penempatan 

mesin pada tempat yang terbaik (dalam pengaturan produksi) , kantor dan meja-

meja (pada pengaturan kantor) atau pusat pelayanan (dalam pengaturan rumah 

sakit atau department store) . sebuah tata letak yang efektif memfasilitasi adanya 

aliran bahan, orang dan informasi di dalam dan antar wilayah. untuk mencapai 

tujuan ini, seragam pendekatan telah dikembangkan. di antara pendekatan tesebut, 

akan dibahas enam pendekatan tata letak : 

a) Tata letak dengan posisi tetap : memenuhi persyaratan tata letak untuk proyek 

yang besar dan memakan tempat, seperti proses pembuatan kapal laut dan gedung.                                                                       

b) Tata letak yang berorientasi pada proses : berhubungan dengan produksi 

dengan volume rendah dan bervariasi tinggi (juga disebut sebagai “job shop”, atau 

produksi terputus)                                                                                                                  

c) Tata letak kantor : menempatkan para pekerja, peralatan mereka dan 

ruangan/kantor yang melancarkan aliran informasi.                                                                                                                                                  

d) Tata letak ritel : menempatkan rak-rak dan memberikan tanggapan atas perilaku 

pelanggan.                                                                                                                                                                            

e) Tata letak gudang : merupakan paduan antara ruang dan penanganan bahan 

baku.                                                                                                                                        

f) Tata letak yang berorientasi pada produk : mengusahakan pemanfaatan 

maksimal atas karyawan dan mesin-mesin pada produksi yang berulang atau 

berkelanjutan.                                                                                                                                     

g) Tata letak sel kerja : menata mesin – mesin dan peralatan lain untuk fokus pada 

produksi sebuah produk atau sekelompok yang berkaitan. 

2.3 Tata Letak Gudang 

Heizer dan Render (2009) tata letak gudang adalah sebuah desain yang mencoba 

meminimalkan biaya total dengan mencari panduan yang terbaik antara luas ruang 

dan penanganan bahan. Tujuan tata letak gudang (warehouse layout) adalah untuk 

menemukan titik optimal diantara biaya penanganan bahan dan biaya-biaya yang 
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berkaitan dengan luas ruang dalam gudang. sebagai konsekuensinya, tugas 

manajemen adalah memaksimalkan penggunaan setiap kotak dalam gudang yaitu 

memanfaatkan volume penuhnya sambil mempertahankan biaya penanganan 

bahan yang rendah. biaya penanganan bahan adalah biaya-biaya yang berkaitan 

dengan transportasi barang masuk, penyimpanan, dan transportasi han yang keluar 

untuk dimasukkan dalam gudang. Biaya ini meliputi peralatan, orang, bahan, 

pengawasan, asuransi, dan penyusutan. Tata letak gudang yang efektif juga 

meminimalkan kerusakan bahan dalam gudang. 

2.4 Perancangan Tata Letak Gudang 

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 (Apple, 1990). 

Tujuan Umum dari metode penyimpanan barang adalah: 

a. Penggunaan volume bangunan yang maksimum.                                                                                                            

b. Penggunaanwaktu, buruh dan perlengkapan baik.                                                                                                           

c. Kemudahan pencapaian bahan.                                                                                                                                           

d. Pengangkutan barang cepat dan mudah.                                                                                                                            

e. Identifikasi barang yang baik.                                                                                                                                                                                                                                

f. Pemeliharaan barang yang maksimum.                                                                                                                                        

g. Penampilan yang rapi dan tersususun. 

Adapun ciri-ciri gudang yang baik seperti dibawah ini:                                                                                                    

a. Mempunyai peralatan yang baik.                                                                                                                                       

b. Ruang gudang yang luas dan susunan barang yang teratur.                                                                                        

c. Kesesuaian gudang dan barang yang disimpan.                                                                                                                    

d. Lokasi yang strategis.                                                                                                                                                         

e. Sistem rekod yang teratur dan pengurusan yang cekap. Mempunyai ciri-ciri 

keselamatan yang baik dan perlindungan insurans.  
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2.5 Pengertian Gudang  

Warman (2004) gudang (kata benda) adalah bangunan yang dipergunakan untuk 

menyimpan barang dagangan. pergudangan (kata kerja) ialah kegiatan menyimpan 

dalam gudang. Jadi gudang adalah suatu tempat yang digunakan untuk 

menyimpan barang baik yang berupa raw material, barang work in process atau 

finished goods. Pengertian gudang yang ada didalam pergudangan yang berarti 

merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan gudang. Yunarto dan Santika 

(2005) kegiatan tersebut dapat meliputi kegiatan movement (perpindahan), 

storage (penyimpanan) dan information transfer (transfer informasi). 

2.6 Tujuan Fasilitas Pergudangan dan Fungsi Penyimpanan 

Tujuan dari penyimpanan dan fungsi gudang yaitu untuk memaksimalkan utilitas 

sumber-sumber yang ada ketika memenuhi keinginan konsumen dan juga untuk 

memaksimalkan pelayanan terhadap konsumen dengan kendala-kendala sumber 

yang ada. Sumber-sumber penyimpanan dan pergudangan yaitu ruang, peralatan, 

dan tenaga kerja. Permintaan konsumen untuk penyimpanan dan fungsi 

pergudangan dapat dilakukan secepat mungkin dan dalam kondisi yang baik. 

Maka, dalam mendesain fungsi penyimpanan dan pergudangan sedapat mungkin 

harus memenuhi tujuan berikut yaitu : 

a. Maksimalisasi penggunaan ruang.                                                                                                                                   

b. Maksimalisasi penggunaan peralatan.                                                                                                                                      

c. Maksimalisasi penggunaan tenaga kerja.                                                                                                                      

d. Maksimalisasi akses ke seluruh barang yang disimpan.                                                                                           

e. Maksimalisasi perlindungan untuk seluruh barang yang disimpan. 

2.7 Tipe-Tipe Gudang  

Sugiharto (2009) dalam bukunya menyebutkan beberapa macam tipe gudang, 

yaitu :  

1. Gudang pabrik (Manufacturing plant warehouse) Transaksi di dalam gudang ini 

meliputi penerimaan dan penyimpanan material, pengambilan material, 

penyimpanan barang jadi ke gudang, transaksi internal gudang, dan pengiriman 
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barang jadi ke central warehouse, distribution warehouse, atau langung ke 

konsumen.                                                                                                                                             

Warman (2005) manufacturing plant warehouse dapat dibagi-bagi lagi menjadi : 

a) Gudang operasional                                                                                                                      

Gudang operasional digunakan untuk menyimpan raw material dan sparepart yang 

nantinya akan diperlukan dalam proses produksi.                                                                                                                                            

b) Gudang perlengkapan                                                                                                                            

Gudang perlengkapan merupakan gudang yang digunakan untuk menyimpan 

perlengkapan yang akan digunakan untuk meperlancar proses produksi.                                                                                                        

c) Gudang pemberangkatan                                                                                                

Gudang pemberangkatan adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan barang 

yang telah menjadi finished good.                                                                                                                                                           

d) Gudang musiman                                                                                                                                                                

Gudang musiman adalah gudang yang bersifat insidentil dan hanya ada pada saat 

gudang-gudang operasional dan pemberangkatan penuh.                                                                                                                                

2. Gudang pokok (Central warehouse)                                                                                                                                        

Transaksi didalam central warehouse meliputi penerimaan barang jadi (dari 

manufacturing warehouse, langsung dari pabrik, atau dari supplier) ,penyimpanan 

barang jadi ke gudang, dan pengiriman barang jadi ke distribution warehouse. 

 3. Gudang distribusi (Distribution warehouse)                                                                                                   

Distribution warehouse adalah gudang distribusi. transaksi dalam gudang ini 

meliputi penerimaan barang jadi (dari central warehouse, pabrik, atau supplier), 

penyimpanan barang yang diterima dari gudang, pengambilan dan persiapan 

barang yang akan dikirim, dan pengiriman barang ke konsumen. Terkadang 

distribution warehouse juga berfungsi sebagai central warehouse.  

4. Gudang distribusi (Retailer warehouse)                                                                                                                 

Dapat dikatakan gudang yang dimiliki toko yang menjual barang langsung ke 

konsumen. 
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2.8 Penyimpanan Barang  

Dalam penyimpanan barang digudang terdapat 2 teknik yang terdiri dari tata letak 

barang dan racking system. 

1. Tata letak barang dalam gudang atau biasanya disebut dengan layoutbarang 

merupakan suatu metode peletakan barang dalam gudang untuk mempermudah, 

mempercepat dan meningkatkan efisiensi dari gudang tersebut dalam menampung 

barang maupun mengalirkan permintaan barang kepada pihak yang melakukan 

permintaan. Pihak yang melakukan permintaan ini dapat dibagi menjadi internal 

customer dan external customer. Internal customer adalah pelaku demand yang 

berada dalam perusahaan yaitu departemen lain dalam perusahaan. Sedangkan 

external customer adalah konsumen dalam pengertian secara umum yaitu pihak 

pelaku demand yang berasal luar perusahaan.  

Racking system adalah suatu cara untuk meningkatkan kapasitas tanpa melakukan 

pelebaran gudang. Selain itu juga dapat digunakan untuk melakukan 

pengelompokan barang sehingga gudang terlihat lebih teratur tanpa membutuhkan 

tempat yang lebih luas. 

 2.9 Tata Letak Barang  

Dalam melakukan pengaturan tata letak barang di gudang terdapat beberapa hal 

yang harus diperhatikan. Menurut Warman (2005) hal yang harus diperhatikan 

dalam melakukan pengaturan tata letak gudang adalah sistem pengukuran 

kecepatan yang baik dan sistem pengendalian yang baik. Sistem pengukuran 

kecepatan akan melihat barang berdasarkan klasifikasi kecepatan arus aliran 

barang dimana barang akan dibagi menjadi 3 macam yaitu slow moving, medium 

moving, dan fast moving. Dengan melihat ketiga macam barang di atas maka akan 

dapat dilakukan pengendalian barang dengan baik.  

Untuk barang-barang slow moving hendaknya diletakkan dibagian gudang yang 

paling sulit untuk dijangkau, dengan alasan karena barang ini sangat jarang 

mengalami perpindahan barang. Sedangkan untuk barangbarang fast moving 

biasanya diletakkan bagian yang cukup terbuka sehingga dapat memudahkan 
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dalam melakukan pengambilan barang.Dengan melakukan peletakan barang 

seperti di atas maka pengendalian dalam melakukan pengambilan barang akan 

lebih mudah, sehingga efisiensi gudang akan menjadi tinggi. 

2.10 Masalah Tata Letak Gudang 

Tata letak gudang merupakan pertimbangan penting bagi perencana fasilitas 

karena cenderung naiknya biaya untuk meminjam, menyewa atau membeli. 

Seperti tata letak mesin, tata letak gudang yang baik harus menggunakan ruang 

penyimpanan yang ada untuk meminimalisasi biaya penyimpanan dan 

pemindahan barang. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam 

perencanaan tata letak gudang adalah bentuk dan ukuran aisle, tinggi gudang, 

lokasi dan orientasi area docking, tipe rak yang digunakan serta otomatisasi yang 

terlibat dalam penyimpanan atau pengambilan. 

2.11 Perencanaan Tata Ruang Penyimpanan 

Tujuan dari perencanaan layout dari bagian penyimpanan atau gudang yaitu : 

1. Untuk efektivitas dari penggunaan gudang                                                                                                                    

2. Memberikan material handling yang efisien                                                                                                                      

3. Untuk meminimalkan biaya penyimpanan ketika memenuhi pelayanan pada   

level tertentu.                                                                                                                             

4. Untuk memberikan fleksibilitas maksimum                                                                                                                        

5. Untuk menyediakan pengaturan rumah tangga produksi yang baik 

2.12 Perencanaan Tata Ruang Fasilitas 

Pengembangan terhadap layout warehouse merupakan proyek yang kompleks 

karena layout tersebut mempunyai pembatas – pembatas seperti ukuran dan ruang 

untuk kolom, arah dan ukuran tempat penerimaan, tinggi plafon, bentuk bangunan 

serta kondisi geografik.  

Pengembangan untuk peralatan layout fasilitas untuk bangunan yang sudah ada 

merupakan pekerjaan yang lebih rumit karena rak dan peralatan pemindah bahan 

harus sesuai dengan bangunan. Sebuah bangunan yang sudah ada mempunyai 
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beberapa konstrain terhadap layout peralatan. Beberapa diantara konstrain tersebut 

adalah ukuran dan jarak antar kolom bangunan, arah bentangan, ringgi langit – 

langit, tinggi dan lokasi pintu, kondisi lantai, lokasi truck yard, area kantor dan 

pendukung lainnya, lokasi dari sumber listrik dan air serta penghalang yang ada 

(pipa, cerobong, dan pemanas atau pendingin ruangan.  

Selama proses layout peralatan, kolom bangunan muat dengan ruang antara 

bagian rak. Untuk merancang pengaturan dari rak maka harus memperhatikan 

jarak antar kolom dan dapat menyediakan lintasan yang memadai untuk 

pemindahan bahan. 

2.13 Prinsip Jalan Lintasan (aisle) 

Prinsip ini diterapkan dalam area kunci fungsi warehouse. Area fungsi tersebut 

adalah fungsi penerimaan, transportasi, pembukaan, penyotiran, penghitungan, 

penyimpanan, order pick, pemilihan, pengepakan, dan pengiriman. Layout aisle 

warehouse yang layak adalah meningkatkan produktivitas transportasi operator 

warehouse, mengurangi resiko kerusakan barang dan peralatan, dan memudahkan 

perpindahan peralatan dan operator diantara fungsi tersebut. Dengan dimensi aisle 

tersebut, maka operasi warehouse memperoleh produktivitas yang memuaskan, 

pengurangan rusaknya barang dan peralatan, menjadi lebih untung, dan 

menyediakan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Bentuk dan ukuran 

aisle tergantung oleh: 

a. Tipe peralatan pemindah bahan yang digunakan.                                                                                                        

b. Tipe dari rak yang digunakan.                                                                                                                                      

Bila yang digunakan adalah forklift, maka dapat dipilih aisle sempit. Sedangkan 

bila yang digunakan adalah traktor maka diperlukan aisle lebar. Apabila 

digunakan rak dua sisi maka setiap rak harus dipisahkan untuk memudahkan 

penyimpanan atau pengambilan. Pengaturan ini akan menambah ruang untuk aisle 

tapi mengurangi ruang penyimpanan. 
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2.14 Persediaan 

Barang yang disimpan dalam gudang ini dapat pula disebut sebagai persediaan. 

Secara umum persediaan dapat diklasifikasikan berdasarkan dua hal yang umum, 

yaitu klasifikasi persediaan berdasarkan fungsi dari barang dalam gudang dan 

klasifikasi persediaan berdasarkan kecepatan arus aliran barang. 

1. Menurut Arman (2003) Klasifikasi persediaan berdasarkan fungsi barang 

terbagi atas 4 bagian, yaitu : 

a. Sebagai bahan baku (raw material)  

Raw material merupakan barang yang akan diproses dan diberi nilai tambah untuk 

kemudian dapat dijual dan dipasarkan kepada konsumen dengan nilai yang lebih 

tinggi. raw material dapat berbedabeda untuk setiap perusahaan tergantung jenis 

usaha dan tujuan usahanya.  

Barang yang menjadi raw material di suatu perusahaan belum tentu menjadi raw 

material pula diperusahaan lain. Dapat saja raw material disuatu perusahaan 

menjadi finished good diperusahaan lain. 

b. Sebagai barang setengah jadi (work in process)  

Barang work in process dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan nama barang 

setengah jadi. Barang work in process ini adalah raw material yang dikenal proses 

untuk menjadi suatu produk hanya saja belum selesai, atau dapat dikatakan masih 

setengah jadi.                                                                                                 

c. Sebagai barang jadi (finished good) 

Finished good merupakan barang yang siap untuk disajikan atau siap untuk 

dipasarkan kepada konsumen. Finished good ini merupakan barang yang 

diperoleh dari bahan dasar berupa raw material yang telah diproses dari bahan 

dasar berupa raw material yang telah diproses dan diberi nilai tambah. 
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d. Sebagai peralatan (tools) 

 Peralatan adalah barang yang tidak memberikan nilai tambah kepada suatu raw 

material untuk menjadi finished good, akan tetapi sparepart akan sangat berguna 

sekali untuk mendukung kelancaran proses pemberian nilai tambah kepada raw 

material untuk menghasilkan finished good. 

2. Klasifikasi persediaan berdasarkan aliran arus barang yang terbagi atas 3 yaitu : 

a. Barang cepat (fast moving)                                                                                                                            

Barang-barang yang disebut sebagai fast moving adalah barang dengan aliran 

yang sangat cepat, atau dengan kata lain barang fast moving ini akan berada 

digudang dalam waktu yang sangat singkat. 

b. Barang sedang (medium moving)                                                                                                         

Barang medium moving adalah barang-barang yang aliran barangnya sedang-

sedang saja, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Biasanya barang ini akan 

berada di gudang dalam waktu yang relatif lebih lama jika dibandingkan dengan 

barang-barang fast moving. 

c. Barang lambat (slow moving)                                                                                                      

Barang-barang slow moving merupakan barang dengan arus aliran barang yang 

sangat lambat, sehingga biasanya barang-barang yang slow moving ini akan 

tersedia digudang dalam jangka waktu yang cukup lama. 

2.15 Metode Shared storage 

Di dalam usaha untuk mengurangi persyaratan ruang simpan pada dedicated 

strorage, beberapa manajer gudang menggunakan suatu variasi dari dedicated 

strorage dimana penempatan produk akhir diatur secara lebih hati-hati. Secara 

khusus dari waktu ke waktu hasil-hasil yang berbeda menggunakan slot ruang 

simpan yang sama, sekalipun produk akhir itu hanya menduduki slot itu sekali 

saja. Untuk mendukung pertimbangan atas shared storage, jika kedatangan dari 

100 palet dengan jumlah besar “perpindahan yang cepat” dari produk untuk 

disimpan. Palet dengan jumlah besar tersebut akan digunakan kembali dan akan 

dikirim sebanyak 5 palet perhari dalam rentang waktu 20 hari. 
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Metode shared storage adalah suatu penyusunan area-area penyimpanan 

berdasarkan kondisi luas lantai gudang, kemudian diurutkan area yang paling 

dekat sampai area yang terjauh dari pintu keluar masuk I/O sehingga penempatan 

barang yang akan segera dikirim diletakkan pada area yang paling dekat dan 

begitu seterusnya. 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 

(Richard L. Francis, Leon F McGinnis Jr, and White, John A. White 1992). 

2.16 Pemindahan Bahan 

Material dapat dipindahkan secara manual maupun dengan menggunakan metode 

otomatis, material 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. Apabila terdapat dua buah stasiun 

kerja/departemen i dan j yang koordinatnya ditunjukkan sebagai (x,y) dan (a,b), 

maka untuk menghitung jarak antar dua titik tengah didapat dilakukan beberapa 

metode, yaitu: 

1. Rectilinear Distance  

Jarak diukur sepanjang lintasan dengan menggunakan garis tegak lurus 

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

berpindah sepanjang gang (aisle) rectilinear di pabrik. 

                                                𝑑𝑖𝑗 = |𝑥 − 𝑎| + |𝑦 − 𝑏| 
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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 = √[(x − a)2 +( y – b )]2 

 

 

3. Squared Euclidean Distance  

Jarak diukur sepanjang lintasan sebenarnya yang melintas antara dua buah titik. 

Sebagai contoh, pada system kendaraan terkendali (guided vehicle system), 

kendaraan dalam perjalanannya harus mengikuti arah-arah yang sudah ditentukan 

pada jaringan lintasan terkendali. Oleh karena itu, jarak lintasan aliran bias lebih 

panjang dibandingkan dengan rectilinear atau euclidean. 

                                                𝑑𝑖𝑗 = (𝑥 − 𝑎)2+(𝑦 − 𝑏)2 
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2.17 Penelitan sebelumnya  

Tabel 2.1 Penelitian sebelumnya jurnal 1 

Judul PERBAIKAN TATA LETAK PENEMPATAN BARANG DI GUDANG 

PENYIMPANAN MATERIAL BERDASARKAN CLASS BASED 

STORAGE POLICY (Studi Kasus: Gudang Material PT. Filtrona Indonesia - 

Surabaya) 

Penulis Lamto Widodo,Nofi Erni dan Rizky Sari Nuranisa 

Metode CLASS BASED STORAGE POLICY 

Kelebihan Pengukuran waktu proses pergudangan mulai dari sistem penerimaan bahan 

baku dari pemasok, pembukuan, penyimpanan bahan baku, pencarian dan 

pengambilan serta pengeluaran bahan bak, mendapatkan hasil 20 menit 16 

detik. Setelah dilakukan rancangan tata letak usulan, hasil perhitungan waktu 

proses menjadi 13 menit 14 detik. 

Kekurangan Kebijakan penyimpanan bahan baku tetap dengan menerapkan metode Seiton 

dan kriteria popularity. Penerapan kriteria tersebut dapat dilakukan sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan perusahaan yaitu mengoptimalkan proses 

pergudangan. 

Kesimpulan Utilitas ruang gudang yaitu perbandingan antara jumlah area luas rak yang 

digunakan untuk meletakkan bahan baku dengan jumlah area yang tersedia saat 

ini adalah 65,47%. Utilitas ruang gudang dengan layout usulan, yaitu dengan 

menambahkan jumlah rak maka didapatkan peningkatan utilitas menjadi 

78,69%. 

 

 

Tabel 2.2 Penelitian sebelumnya jurnal 2 

Judul USULAN PERBAIKAN TATA LETAK GUDANG BARANG JADI 

DENGAN MENGGUNAKAN METODE DEDICATED STORAGE GUNA 

MEININGKTKAN EFEKTIFITAS DI PT. RESTOMART CIPTA USAHA 

Penulis Rindra Yusiant 
Metode METODE DEDICATED STORAGE 

Kelebihan metode dedicated storage, dari perhitungan waktu tempuh didapat dari barang 

masuk dan barang keluar pada saat kondisi sebelum usulan adalah 176,09 

menit. Sedangkan waktu tempuh pada tata letak usulan 149,30 menit. Terjadi 

pengurangan waktu tempuh sebesar 26,79 menit. Dari perhitungan jarak 

tempuh perjalanan didapatkan dari barang yang masuk dan keluar untuk kodisi 

awal sepanjang 5339,9 meter dan perjalanan tata letak usulan sepanjang 4471 

meter. Terjadi perpendekan jarak tempuh perjalanan sepanjang 868,9 meter 

Kekurangan Tidak ada kekurangan yang berarti dalam metode ini 

Kesimpulan Menentukan kebutuhan luas area slot gudang produk jadi PT. Restomart adalah 

dengan cara melakukan perhitungan Space Requirement (kebutuhan Ruang) 

dengan total slot yang diperoleh sebanyak 344 slot. 

 

 



14 
 

 
 

Tabel 2.3 Penelitian sebelumnya jurnal 3 

Judul PERBAIKAN TATA LETAK GUDANG PADA PR SUKUN SIGARET 

MENGGUNAKAN METODE SHARED STORAGE 

Penulis IVAN KURNIAWAN 

Metode METODE SHARED STORAGE 

Kelebihan Tata letak usulan memiliki total jarak tempuh yang lebih kecil daripada tata 

letak awal dengan perbaikan susunan media penyimpanan. Total jarak tempuh 

tata letak awal adalah sebesar 18.460 meter. Total jarak tempuh tata letak 

usulan adalah sebesar 8.283 meter. Terjadi selisih nilai total jarak tempuh 

sebesar 10.177 meter dari total jarak tempuh awal. Hal ini berarti tata letak 

usulan dapat memperpendek jarak tempuh yang dilalui oleh karyawan gudang 

dalam mengambil barang 

Kekurangan Tidak ada kekurangan yang berarti dalam metode ini 

Kesimpulan Pendekatan shared storage sangat baik bila diterapkan di perusahaan bagian 

gudang, karena jarak tempuh forklift dan menghemat biaya operasional 

material handling. 

 

Tabel 2.4 Penelitian sebelumnya jurnal 4 

Judul PERENCANAAN TATA LETAK GUDANG MENGGUNAKAN METODE 

SHARED STORAGE DI PABRIK PLASTIK KOTA SEMARANG 

Penulis Firman Ardiansyah,Ekoanindiyo,Yaumal Agit Wedana.Dosen Fakultas Teknik 

Universitas Stikubank Semarang 

Metode METODE SHARED STORAGE 

Kelebihan Hasil metode shared storage akan lebih maksimal jika digunakan pada gudang 

pabrik plastik yang memiliki 2 jenis produk. 

Kekurangan Tidak ada kekurangan yang berarti dalam metode ini 

Kesimpulan Penerapan metode shared storage sangat baik diterapkan oleh 

perusahaan,karena dapat menghemat jarak tempuh handpallet. 

 

Tabel 2.5 Penelitian sebelumnya jurnal 5 

Judul Business Logistic/ Supply Chain Management: Planning, Organizing, and 
Controlling the Supply Chain. Pearson Education, Inc., New Jersey. 

Penulis Ballau, R. H. 
Metode Planning, Organizing 

Kelebihan Mengerti dalam hal-hal perencanaan di dalam gudang. 

Kekurangan Tidak ada kekurangan yang berarti dalam area gudang di tempat ini. 

Kesimpulan Jurnal ini dapat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini 
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Tabel 2.6 Penelitian sebelumnya jurnal 6 

 

Tabel 2.7 Penelitian sebelumnya jurnal 7 

Judul Warehouse and Distribution Operation  

Penulis David E Mulcahy 

Metode METODE DEDICATED STORAGE 

Kelebihan Setiap produk di tempatkan pada satu lokasi penyimpanan yang tetap.jika suatu 

prpduk akan di simpan atau di ambil maka dengan mudah tempat nyadi 

ketahui. 

Kekurangan Tidak ada kekurangan yang berarti dalam area gudang di tempat ini. 

Kesimpulan Utilitas ruang gudang yaitu perbandingan antara jumlah area luas area yang 

digunakan untuk meletakkan bahan baku dengan jumlah area yang tersedia saat 

ini adalah 63,47%. Utilitas ruang gudang dengan layout usulan, yaitu dengan 

menambahkan jumlah area tempat maka didapatkan peningkatan utilitas 

menjadi 76,69%. 

 

 

 

 

 

 

Judul Perancangan Tata Letak Gudang dengan Metoda Class-Based Storage Studi 

Kasus CV. SG Bandung 

Penulis Nita Puspita Anugrawati Hidayat 
Metode Metoda Class-Based Storage 

Kelebihan Mempercepat pekerjaan yang ada di gudang dan mempermudah para pekerja 

pada saat bekerja 

Kekurangan Memerlukan tempat yang sedikit luas,agar semua produk bisa tertampung di 

dalam gudang 

Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada 

tata letak gudang usulan digunakan rak sebagai penyimpanan sehingga dapat 

menambah kapasitas gudang. Dengan penggunaan rak ini terdapat kapasitas 

cadangan gudang yaitu sebanyak 1.600 polybag. Dengan kebijakan 

penempatan class-based storage, kain dikelompokkan berdasarkan jenisnya dan 

diurutkan menurut jumlah permintaannya. Kain dengan permintaan terbesar 

diletakkan paling dekat dengan pintu keluar masuk. Sehingga mempercepat 

pencarian kain karean tidak perlu mencari ke seluruh gudang, melainkan cukup 

mencari pada rak dimana jenis kain ditempatkan. 
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Tabel 2.8 Penelitian sebelumnya jurnal 8 

Judul PERANCANGAN TATA LETAK GUDANG UNTUK MEMINIMUMKAN JUMLAH 
PRODUK YANG TIDAK TERTAMPUNG DALAM BLOK DAN EFISIENSI AKTIVITAS 
PERPINDAHAN BARANG DI DIVISI PENYIMPANAN PRODUK JADI PT. ISM 
BOGASARI FLOUR MILLS SURABAYA 

Penulis Rahmad Harjono, Yudha Prasetyawan, S.T., M.Eng. 
Metode Metode Dedicated Storage 

Kelebihan Ada perubahan yang signifikan setelah mengunakan metode ini.. 

Kekurangan Tidak ada kekurangan yang berarti dalam area gudang di tempat ini. 

Kesimpulan Terdapat dua hal yang dilakukan untuk mengurangi jumlah produk out of 
block, yaitu menambah kapasitas ruang penyimpanan dan menentukan 
besarnya ukuran blok. Penambahan kapasitas dilakukan untuk 
meminimumkan jumlah produk yang tidak tertampung dalam blok, sedangkan 
penentuan ukuran blok dilakukan untuk meminimumkan jumlah produk sisa 
dalam blok 

 

 

Tabel 2.9 Penelitian sebelumnya jurnal 9 

Judul Facility Layout and Location 

Penulis R. L. Francis 

Metode Perancangan Fasilitas 

Kelebihan Susunan sedemikian rupa inisangat lah optimal karna sangat efektif dan efisien 

bila di gunakan atau di terapkan di gudang ini. 

Kekurangan Tidak ada kekurangan yang berarti dalam area TA di tempat ini. 

Kesimpulan Dengan metode ini dapat di simpulkan beberapa fungsi bisa di gunakan untuk 

TA ini. 

 

 

Tabel 2.10 Penelitian sebelumnya jurnal 10 

Judul 5 Pillars of The Visual Workplace 

Penulis H. Hiroyuki 
Metode Perancangan penyimpanan 

Kelebihan Sangat banyak di minati karna dapat memper mudah dari alur penyimpanan 

gudang. 

Kekurangan Tidak ada kekurangan yang berarti dalam area TA di tempat ini. 

Kesimpulan Dengan metode ini dapat di simpulkan bahwa banyak hal-hal yang bisa di 

terapan pada metode ke dalam TA ini. 
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Tabel 2.11 Penelitian sebelumnya jurnal 11 

Judul The Warehouse Management Handbook. 
Penulis James A. & Smith, Jerry D 

Metode Menejemen gudang 

Kelebihan Bisa di gunakan dalam sisitem gudang untuk TA ini. 

Kekurangan Tidak ada kekurangan yang berarti 

Kesimpulan Dengan jurnal ini dapat membantu penulis menyelesaikan TA ini dengan baik 

 

 

2.18 Kerangka pemikiran penulis  

 

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran penulis 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Studi pendahuluan  

Studi pendahuluan ini dilaksanakan bertujuan untuk memperolehmasukan 

mengenai objek yang diteliti. Diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan variabel-variabel yang terkait 

dalam masalah pada gudang PT.Panatrade ini.Studi pedahuluan dalam penelitian 

ini dilakukan dengan melakukan pengamatan, pengukuran, melihat data yang 

diperlukan, dan wawancara dengan pihak perusahaan. 

 

3.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka sangat berguna dalam penelitiankarena dapat bermanfaat sebagai 

landasan logika berfikir dalam penyelesaian masalah secara ilmiah. Dalam Studi 

pustaka mengenai teknik tata letak gudang ini, peneliti memperoleh sumber dari 

beberapa teks book dan jurnal internet. 

 

3.3 Identifikasi Kebutuhan Data  

Untuk mendapatkan data dalam sistem informasi ini digunakan beberapa metode, 

diantaranya : 

a. Metode observasi Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan 

suatu pengamatan atau kegiatan yang sistematis terhadap objek yang dituju secara 

langsung dengan meggunakan indera mata. 

b. Metode wawancara Metode wawancara ini dilaksanakan dengan melakukan 

cara tanya jawab oleh pewawancara secara pribadi bersama sumber yang ditanya. 

Dalam metode wawancara ini penulis berperan sebagai pewawancara, sedangkan 

sumbernya adalah pihak terkait yang berwenang.  

c. Metode literature Metode literatur ini dilaksanakan dengan melakukan studi 

kepustakaan melalui buku-buku referensi untuk mendapatkan data yang 

berhubungan dengan judul tugas akhir yang penulis ambil. 
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3.4 Jenis dan Sumber Data  

Sumber data primer dari penelitian ini diambil dari studi lapangan,wawancara 

dengan karyawan perusahaan. Sedangkan sumber data sekunder didapat dari 

internet. 

1.Data.primer                                                                                                                                                                    

Data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan dan penelitian secara 

langsung di lapangan. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan cara 

mengamati langsung aktifitas yang terjadi di Perusahaan, khususnya digudang 

produk jadi (FPWH) PTPanatrade.Data yang diperlukan adalah: 

a. Luas gudang produk jadi (FPWH)                                                                                                                                       

b. Bentuk dan ukuran gudang produk jadi (FPWH)                                                                                                    

c. Ukuran dimensi forklift. 

 

2.Data.sekunder                                                                                                                                           

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh melalui pengamatan atau 

pengukuran langsung terhadap objek yang diteliti. Data sekunder meliputi: 

1. Data Masuk dan keluar Produk di Gudang produk jadi tahun 2015.                                                                                             

2. Volume Produksi.                                                                                                                                                                    

3. Data jenis produk. 

3.5 Pengolahan data dan pemecahan masalah 

 Data yang telah dikumpulkan, lalu diolah dengan metode yang digunakan adalah 

shared storage untuk kemudian menentukan pemecahan masalah. 

3.6 Kesimpulan dan Saran  

Kesimpulan dan saran dilakukan setelah adanya hasil dari pengolahan data dan 

pemecahan masalah. 
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3.7 Alat Penelitian  

Adapun alat-alat yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:                                                                         

1. Komputer/notebook.                                                                                                                                                       

2. Alat Tulis. 

3.8 Objek Penelitian  

Objek Penelitian di laporan Tugas akhir ini adalah pada bagian sistem manajemen 

gudang. Dalam hal ini yaitu pada proses penataan barang keluar masuk gudang 

untuk dapat menghasilkan menghasilkan model simulasi sistem penyimpanan dan 

pengiriman barang pada gudang barang jadi PT.Panatrade dan memperoleh 

perbaikan tata letak yang pemindahan material handling lebih efektif pada gudang 

barang jadi PT.Panatrade 

3.9 Lokasi Penelitian                                                                   

PT.Panatrade merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

distributor produk olah raga.tempat penyimpanan barang jadi atau gudang nya 

terdapat di Jln.Daan mogot No.151 Jakarta Barat. Produk sepatu olah raga yang 

dihasilkan terdiri dari berbagai macam Produk ,sebanyak 5 produk yang di miliki 

PT.Panatrade antara laiin, SPECS,PIERO,ADIDAS,NIKE DAN MIZUNO 
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3.10 Prosedur penelitian                                                                                                                     

Adapun diagram alur penelitian dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :Gambar 

3.1 diagram alur penelitian.

3.11 Pengolahan Data                                                                                                                                                                                           

Pengolahan Data dilakukan menggunakan metode shared storage dengan digram 

alur sebagai berikut: Gambar 3.2 Diagram Alir Metode Shared Storage.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

PT. Panatrade berdiri pada tanggal 2 Juli 1999. Pada awal berdirinya, perusahaan 

ini bergerak dalam bidang pembuatan 2 produk sepatu olahraga dalam negri saja 

namun sekarang menjadi Distributor Produk olahraga. 

 

Mula – mula perusahaan berada di daerah Daan Mogot Dan Menyewa gudang di 

Teluk Gong, Jakarta Utara. Setelah berkembang cukup pesat, perusahaan lebih 

memusatkan perhatian pada Distributor. Sejak tahun 2002 sampai sekarang 

perusahaan berada di jakarta barat. Pt.Panatrade ini sekarang berkembang pesat 

dan memiliki beberapa produk dari asing untuk di jual di indonesia,Produk 

PT.Panatrade antara laiin SPECS,PIERO,ADIDAS,NIKE DAN MIZUNO. 

Pembagian jam kerja PT. Panatrade  untuk karyawan di gudang adalah mulai 

kerja dari hari Senin sampai Jumat  pukul 08.00 –17.00 WIB untuk Waktu 

istirahat ditetapkan selama satu jam, yaitu antara pukul 12.00 – 13.00 

WIB.Sehingga, jam kerja efektif untuk hari Senin – Jum’at adalah 8 jam ( 420 

menit ). 

Jumlah tenaga kerja produksi yang ada di PT. Panatrade saat ini adalah 36 orang. 

Gaji untuk 1 pekerja Rp..3.000.000 perbulan. Tenaga kerja tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa bagian sebagaimana tercantum pada tabel 4.1. 

 

Sumber : PT.Panatrade 2015  

Tabel 4. 1. Jumlah Tenaga Kerja yang berada di gudang. 
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4.2 Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data berdasarkan penelitian yaitu pengukuran, pengamatan 

langsung dan juga berdasarkan wawancara dengan tenaga kerja PT.Panatrade dan 

kepala produksi di PT.Panatrade. 

4.2.1 Data Jenis Produk  

1. SPECS 

 

Gambar 4.1 SPECS 

Sumber : PT.Panatrade 2015  

2.PIERO   

     

Gambar 4.2 PIERO 

Sumber : PT.Panatrade 2015  
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3.ADIDAS 

 

Gambar 4.3 ADIDAS 

Sumber : PT.Panatrade 2015  

 

4.NIKE 

 

Gambar 4.4 NIKE 

Sumber : PT.Panatrade 2015  
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5.MIZUNO      

 

Gambar 4.5 MIZUNO 

Sumber : PT.Panatrade 2015  

Produk-produk ini nantinya yang akan dipasarkan ke konsumen yang tersebar di 

seluruh Indonesia. 

4.2.2 Peralatan Gudang 

disini adalah benda yang digunakan untuk mempermudah melakukan 

pengangkutan produk jadi cat yang ada pada PT.Panatrade. Alat yang yang 

dipergunakan untuk pengangkutan produk jadi ke tempat penyimpanan adalah : 

Forklift 

 

Gambar 4.6 Dimensi Forklift  

Sumber : PT.Panatrade.2015 
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4.3 Pengumpulan data 

4.3.1 Data Gudang  

Data yang diperlukan adalah data mengenai jumlah produk yang diproduksi oleh 

PT.Panatrade data barang yang disimpan dan data penjualan pada periode waktu 

tertentu. Data ini diperoleh dari hasil pengamatan di PT.Panatrade  dengan hari 

kerja selama 26 hari. Data produksi, data penjualan dan data penyimpanan tiap 

produk dapat dilihat pada tabel.4.2 

Tabel 4.2 Spesifikasi Produk 

 

Sumber : PT.Panatrade 2015                

 

4.4 Data pengirima dan volume pemesanan 

Pabrik PT.Panatrade hanya berproduksi sesuai dengan pesanan yang ada ,pesanan 

tersebut di peroleh dari kantor dan biasanya sampai ke pabrik satu bulan sebelum 

barang tersebut harus di kirim ke gudang untuk proses selanjut nya.data jumlah 

produk Yang di beli beserta tanggal pengiriman dan tangal di produksi  dapat di 

lihat pada tabel 
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Tabel 4.3 data jumlah produk,tanggal pengiriman dan tangal produksi di minggu 

ke-1

Sumber : PT.Panatrade 2015                
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Tabel 4.4 data jumlah produk,tanggal pengiriman dan tangal produksi di minggu 

ke-2 

Sumber : PT.Panatrade 2015                
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Tabel 4.5 data jumlah produk,tanggal pengiriman dan tangal produksi di minggu 

ke-3 

Sumber : PT.Panatrade 2015                



9 
 

 
 

Tabel 4.6 data jumlah produk,tanggal pengiriman dan tangal produksi di minggu 

ke-4

 

Sumber : PT.Panatrade 2015                
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Tabel 4.7 data jumlah produk,tanggal pengiriman dan tangal produksi di minggu 

ke-5 

Sumber : PT.Panatrade 2015               

 

4.5 Data Kapasitas Produksi  

Kapasitas Produksi PT.Panatrade adalah 478 dus produk perhari.jadi untuk 

kapasitas perbulan dengan jam kerja normal (26hari kerja) adalah 26 x 478 = 

12.428 dus karton  per bulan. 

4.5.1 Data Gudang produk jadi 

PT.Panatrade memiliki Gudang yang cukup Luas dengan ukuran dimensinya 30m 

x 30m. 

4.6 Pengolahan Data  

Setelah semua data yang dibutuhkan telah dikumpulkan, maka selanjutnya diolah 

berdasarkan teori yang digunakan yaitu metode shared storage. 
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4.6.1 Menentukan Jumlah Permintaan Rata-Rata Perbulan 

 Untuk menentukan jumlah permintaan rata-rata masing-masing produk perbulan 

adalah dengan rumus:  

Permintaan Produk Perbulan=
∑ 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛

12
                        

 

1.SPECS 

Jumlah permintaan produk Specs per bulan dapat dilihat pada tabel      

Tabel 4.8 Jumlah Permintaan Specs rata-rata Per bulan   

      

Sumber : PT.Panatrade 2015                

 

Permintaan Produk Perbulan=
67.117

12
  =5.594 Produk per bulan    
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2.PIERO 

Jumlah permintaan produk Specs per bulan dapat dilihat pada tabel      

Tabel 4.9Jumlah Permintaan Piero rata-rata Per bulan   

 

Sumber : PT.Panatrade 2015   

 Permintaan Produk Perbulan=
45.956

12
  =3.830 Produk per bulan    

 

3.ADIDAS 

Jumlah permintaan produk Adidas per bulan dapat dilihat pada tabel      

Tabel  4.10 Jumlah Permintaan Piero rata-rata Per bulan   

 

Sumber : PT.Panatrade 2015    

Permintaan Produk Perbulan=
11.218

12
  =935 Produk per bulan    
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4.NIKE 

Jumlah permintaan produk Nike per bulan dapat dilihat pada tabel      

Tabel 4.11 Jumlah Permintaan Piero rata-rata Per bulan 

 

  Sumber : PT.Panatrade 2015    

 Permintaan Produk Perbulan=
13.071

12
  =1.090 Produk per bulan    

 

5.MIZUNO 

Jumlah permintaan produk Mizuno per bulan dapat dilihat pada tabel      

Tabel  4.12 Jumlah Permintaan Piero rata-rata Per bulan 

 

  Sumber : PT.Panatrade 2015    

  Permintaan Produk Perbulan=
17.779

12
  =1.482 Produk per bulan    
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4.6.2 Rata-rata Frekuensi Pemesanan Tiap Jenis Produk Per Bulan  

Dilihat dari Tabel 4.13 Dengan mengetahui rata-rata frekuensi Dapat ditentukan 

berapa banyak pemesanan untuk tiap-tiap produk dalam 1 bulannya. Kemudian 

ditentukan rata-rata frekuensi permintaan perbulannya dan dapat dilihat pada 

Tabel 4.13 

 

Tabel 4.13 Frekuensi Jumlah Permintaan Rata- Rata Per Bulan 

 

 

4.6.4 Jumlah Produk Per Pemesanan  

Tiap Jenis Produk Per Bulan Setelah menghitung jumlah rata-rata frekuensi permintaan 

perbulan maka dapat ditentukan jumlah produk tiap pemesanan untuk masing-masing 

produk.Dapat dilihat pada Tabel 4.14 

 

Tabel 4.14 Jumlah Permintaan Per Pemesanan 

 

Dari Tabel 4.14 dapat diketahui jumlah produk per pemesanan tiap jenis produk 

per bulan sehingga dapat menentukan jenis produk Specs yang paling banyak 

jumlah permintaan dalam 12 bulan sehingga dapat menentukan kebutuhan ruang. 
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4.6.5 Penentuan Kebutuhan Ruang  

Perlu diperhatikan lamanya waktu antara produksi dengan tanggal pengiriman 

agar barang dalam gudang dapat terjadwal dengan baik, dan lamanya waktu antara 

produksi dengan tanggal pengiriman dapat ditentukan sebagai lamanya satu jenis 

produk berada di dalam gudang produk jadi. Lama rata-rata waktu awal produksi 

sampai dengan dikirim dapat dilihat pada Tabel 4.15 

Tabel 4.15 Rata-rata Lead Tim 

                                                                                                  

lead time terbesar adalah 6 hari dan kapasitas produksi perhari yaitu 478  produk, 

maka dari itu kebutuhan ruang yang diperlukan adalah untuk 6 hari, yaitu lead 

time x kapasitas produki per hari 6 x 478 = 2.868 Produk 

4.7 Penentuan Luas Area Penyimpanan yang Dibutuhkan  

Untuk menghemat pemakaian area maka dilakukan penumpukan 7 tingkat. Satu 

area terdiri dari 28 dus produk, dengan penyusunan 2 x 2 yang terdiri dari 7 

tingkat dengan luas area yang tersedia 900 m2 . Dilakukan untuk mempermudah 

dalam penyusunan produk ke area penyimpanan juga untuk menghemat 

pemanfaatan ruang. Jadi luas 1 area penyimpanan adalah: 

Luas area penyimpanan =(2)Panjang produk × (2) Lebar produk 

Luas area penyimpanan = 1,50𝑚 × (2)1,50𝑚 = 2,25m2 

 

Banyaknya area penyimpanan yang dibutuhkan adalah: 

Kebutuhan area penyimpanan=
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑎𝑟𝑒𝑎
  = 

=
2.868

28
  =  103 Area 

Kebutuhan Ruang untuk 103 area=  2,25𝑚2 × 103 Area = 232𝑚2                                                                          

Maka dari 2.868 produk per hari membutuhkan ruang untuk  area dengan luas 
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Gudang Produk jadi FPWH cukup Luas dengan ukuran dimensinya 900𝑚2 

memenuhi kebutuhan ruang 232𝑚2      

 

4.7.1 Penentuan Allowance Ruang  

pemanfaatan ruang gang atau allowance untuk menggerakkan material handling 

menggunakan forklift sebagai alat angkut produknya.Jadi allowance yang 

dibutuhkan berdasarkan kebutuhan untuk jalur sesuai dengan ukuran dimensi 

forklift. Penentuan luas gang yang ada pada forklift saat membawa produk. 

Gambarnya dapat dilihat  pada gambar 4.5, dengan Panjang (p) 2,80 m, dan lebar 

(l ) 1,30 m. 

                                        𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 = √𝑝2 + 𝑙2 =√2,802 + 1.302 =3,6 m 

Dengan mengetahui allowance yang diperlukan maka dapat ditentukan lebar gang 

adalah 3,6m.   

 

4.7.2 Peletakan Area Penyimpanan  

Setelah mengetahui kebutuhan ruangan maka dapat ditentukan jumlah area yang 

dapat diperoleh luas gudang adalah 30 m x 30m = 900 𝑚2 .Maka dapat diatur 

dengan sedemikian rupa susunan peletakan area penyimpanan pada gudang 

berdasarkan data kebutuhan ruang (lebar gudang dan luas area penyimpanan). 

Desain peletakan area penyimpanan lama dan area penyimpanan usulan.   
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 Gambar 4.7 Tata Letak Penyimpanan Awal 

                      

 

Sumber : PT.Panatrade.2015 

Gambar 4.8 Tata Letak Penyimpanan Usulan 
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PEMBAGIAN BLOK 

 

Specs   Alokasi:A1-A4,B1-B4,C1-C2(Merah) 

Piero    Alokasi: C3-C4,D1-D4(Biru) 
    

adidas  Alokasi: G1-G3 (Area Unggu ) 
    

Nike     Alokasi:  F3-F4 dan G4 (AreaKuning ) 

Mizuno Alokasi: E1-E4,F1-F2 (AreaHijau ) 

 

4.7.3 Jarak dari Area Penyimpanan ke Pintu  

Penempatan area berdasarkan jenis produk yang memiliki rata-rata frekuensi 

tertinggi atau produk yang sering keluar didekatkan dengan pintu 

masukkeluar.Jarak tempuh antara material handling adalah mulai dari pintu (I/O) 

menuju ke area penyimpanan perhitungan jarak dilakukan dengan menggunakan 

metode Rectilinear Distance. Jarak diukur sepanjang lintasan dengan 

menggunakan garis tegak lurus (ortogonal) satu dengan yang lainya terhadap titik 

dari masing-masing area penyimpanan dengan rumus: 

𝑑𝑖𝑗 = [𝑥 − 𝑎] + [𝑦 − 𝑏] 

Keterangan: 

𝑑𝑖𝑗 =  jarak slot ij ke titik
I

O
 

𝑥 = titik awal perhitungan I/O pada sumbu x (horizontal)  

𝑎 = jarak titik tengah tujuan terhadap sumbu x 

𝑦 = titik awal perhitungan I/O pada sumbu y (vertical) 

𝑏 = jarak titik tengah tujuan terhadap sumbu y 

contoh perhitungan: 

𝑑1.1 = |x − a |+ |y − b| =  |0 − 9,25 | +  |0 − 5,125 | = 143,75 m 

𝑑2.1 = |x − a | + |y − b | =  |0 − 3,95 | + |0 − 5,125| = 9,075m  
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Tabel 4.16 Kode dan Jarak tempuh antara pintu ke area penyimpanan 

 



20 
 

 
 

 

 

  Tabel 4.17 Kode dan Jarak tempuh antara pintu ke area penyimpanan 

 

Dalam metode shared storage pengisian area penyimpanan dilakukan berdasarkan 

urutan area kosong yang paling dekat dengan pintu masuk. Untuk mempermudah 
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penempatan maka dilakukan juga pengkodean.Penetapan area yang dari paling 

dekat hingga terjauh.  

 

Setelah melakukan peletakan area, pengukuran jarak dan pengkodean berdasarkan 

jarak terdekat dengan pintu maka tata letak gudang usulan telah selesai. 

4.7.3 Jarak Tempuh Material Handling Rata-rata per Bulan Menggunakan 

Tata Letak Gudang Usulan  

Perhitungan jarak tempuh material handling dilakukan pada periode yang 

dianggap memiliki permintaan rata-rata dan pengiriman rata-rata (periode) yang 

diperoleh dari data sebelumnya. 

 Hari kerja diasumsikan 26 hari per bulan, data yang digunakan (jumlah produk 

per pemesanan, waktu antara pengiriman) merupakan hasil rata-rata.  

 

Tabel 4.18 Data permintaan periode ke-13 

 

Dalam penerapan penyusunan berdasarkan metode shared storage, dirancang 

sebuah kartu gudang untuk mempermudah penataan produk pada periode ke-13 

waktu tertentu berdasarkan nama dan yang terlebih dahulu dikirim. Prosedur 

Pengisian ke area Penyimpanan: 
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1.Produk yang pertama kali tiba dan yang terlebih dahulu dikirim diletakkan pada 

area penyimpanan kosong terdekat dengan pintu (dengan tingkatan dari yang 

paling dekat sampai terjauh adalah A, B, C, kemudian D).                                                                                                                                                                   

2. Untuk memudahkan identifikasi produk digudang tidak boleh ada 2 jenis 

produk atau lebih terdapat pada 1 area penyimpanan.                                                                                                                                         

3. Standart penumpukan produk maksimal 7 tingkat, dimana pada saat 

penempatan produk diletakkan pada slot kosong pada area yang paling dekat 

kemudian ditumpuk selanjutnya baru slot yang lain diisi dengan ketentuan yang 

sama. 

Tabel. 4.19 Proses penempatan produk pada priode ke-13  
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Jarak tempuh forklift untuk periodeke-2 dapat diperoleh dengan menghitung 

komulatif jarak area terpakai dengan pintu keluar pada saat pengiriman dikali 

2, perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 4.20 

Tabel 4.20 Jarak Tempuh Material Handling Tata Letak Usulan 
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4.7.4 Jarak Tempuh Material Handling Rata-rata per Bulan 

Menggunakan Tata Letak Gudang  Awal 

Sedangkan data jarak Material Handling Tata Letak awal dapat dilihat pada Tabel 

4.21 dibawah. 

Tabel 4.21 Jarak Tempuh Material Handling Tata Letak Awal 

 

Dengan adanya kartu gudang dan kode area disertai jarak tempuh material 

handling diatas dapat diketahui tata letak jarak tempuh material handling usulan 

lebih kecil dari tata letak material handling awal. 
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BAB V 

ANALISIS PEMECAHAN MASALAH 

 

        5.1 Analisis metode shared storage 

               shared storage merupakan metode pengaturan tata letak ruang 

gudang dengan mengunakan prinsip FIFO ( Frist in Frist Out )diman barang 

yang paling cepat di kirim di letakan pada area penyimpanan yang terdekat 

dengan pintu keluar masuk (I/O). 

Metode ini akan lebih baik di guanakan pada jenis pabrik yang memiliki 

ukuran dimensi produk yang sama atau tidak jauh berbeda,karena setiap area 

menyimpanan bisa saja di tempati oleh jenis produk yang berbeda-beda 

berdasarkan waktu produksi dan tangal pengiriman produk tersebut. 

 

5.2 Analisis kebutuhan ruang 

Dalam menentukaan kebutuhan ruang yang dibutuhkan untuk gudang adalah 

dengan mengetahuiberapa lama waktu antar masing-masing pengiriman dari 

tiap-tiap produk.data lama pengiriman rata-rata dari masing produk dapat di 

lihat pada Tabel 5.1 

Tabel 5.1 waktu pengiriman dari awal produksi 

 

Dari data di tersebut maka dapat di tentukan beberapa banyak kebutuhan 

ruangan untuk dengan cara mengalihkan kapasitas produksi ( 50 per hari ) 

dengan lama pengiriman terbesar ( 6 hari ) yaitu 390 produk di dalam gudang. 

              

Ukuran produk 1,50 x 1,50 =2.25m. sehinga kebutuhan ruang untuk produk 

dengan lama pengiriman rata-rata adalah: 



2 
 

 
 

Kebutuhan ruang untuk produk dalam 6 hari=103 x2.250=232𝑚2 

Kemudian kebutuhan ruangan untuk pergerakan material handling ( forklit 

)adalah dengan dimensi terpanjang forklif ketika membawa produk yaitu 

diagonalnya (3,4) maka di butuh kan gang selebar 3,4 untuk pergerakan 

forklif. 

5.3 penyusunan tata letak gudang dengan metode shared storage 

Selanjut nya di atur dengan sedemikian rupa susunan tata letak area 

penyimpanan,gambar tata letak gudang usulan dapat di lihat pada gambar 5.1. 

Berikut ini adalah prosedur penempatan produk,prosedur ini bertujuan agar 

penyusunan produk teratur dan proses bongkar muat  menjadi mudah sebagai 

berikut: 

1.Produk yang pertama kali tiba dan yang terlebih dahulu dikirim diletakkan 

pada area penyimpanan kosong terdekat dengan pintu (dengan tingkatan dari yang 

paling dekat sampai terjauh adalah A, B, C, kemudian D). 

2. Untuk memudahkan identifikasi produk digudang tidak boleh ada 2 jenis 

produk atau lebih terdapat pada 1 area penyimpanan. 

3. Standart penumpukan produk maksimal 3 tingkat, dimana pada saat 

penempatan produk diletakkan pada slot kosong pada area yang paling dekat 

kemudian ditumpuk selanjutnya baru slot yang lain diisi dengan ketentuan yang 

sama. 
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Gambar 5.1 Tata Letak Penyimpanan Usulan 
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Jarak area yang paling dekat pintu keluar-masuk ( I/O)dapat di lihat pada tabel 5.2 

Tabel 5.2 Jarak tempuh antara area pintu ke area penyimpanan 

 

Dengan usulan tata letak gudang di atas yang terdiri dari 28 area 

penyimpananmaka tata letak gudang usulan akan dapat menampung produk 

dengan jumlah produk. 

 

 5.4 jarak tempuh material handling rata-rata per bulan 

Perhitungan jarak tempuh forklif di uji pada periode ke-13,dimana di priode ke 13 

merupakan data rata-rata data permintaan tahun 2015 untuk masing-masing 

produk,frekuensi permintaan rata-rata per bulandan waktu pengiriman rata-

rata.sehinga di peroleh jarak tempuh rata-rata per bulan. 
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Metode perhitungan jarak tempuh adalah mengunakan  rectlinier distance dan 

hasil yang di peroleh sebesar 1242.95m. 

 

5.5 Perbandingan tata letak gudang usulan dengan tata letak gudang 

sebelumnya 

1.Jarak tempuh material handeling rata-rata perbulan untuk tata letak gudang 

usulan adalah 242,25 m sedangkan untuk tata letak gudang awal adalah 1242,95 

m. 

2.Dengan pengaturan mengunakan tata letak ugudang usulan maka akan mudah 

memper oleh kemudahan dalam pengecekan barang yang berada di 

gudang.dengan melihat kartu gudang seperti tabel 5.3 maka pengaturan bongkar 

muat akan lebih mudah karna dapat mengetahui area mana saja yang kosung 

untuk di tempati oleh produk dan letak produk yang akan di kirim mudah di 

identifikasi. 

Tabel 5.3 kartu gudang 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 1. Setelah dilakukan pengumpulan data dan pengolahan data dengan 

menggunakan metode shared storage pada gudang produk jadi di PT.Panatrade 

maka dapat diambil kesimpulan, yaitu Tata letak usulan memiliki total jarak 

tempuh yang lebih kecil daripada tata letak awal dengan perbaikan susunan media 

penyimpanan. Total jarak tempuh tata letak awal adalah sebesar 124.295 meter. 

Total jarak tempuh tata letak usulan adalah sebesar 24.225 meter. Terjadi selisih 

nilai total jarak tempuh sebesar 100,070 meter dari total jarak tempuh awal. Hal 

ini berarti tata letak usulan dapat memperpendek jarak tempuh yang dilalui oleh 

karyawan gudang dalam mengambil barang. 

 2. Jumlah kebutuhan area penyimpanan adalah sebanyak 103 area, dan luas 

kebutuhan yang tersedia adalah 232 m2 . Lebar gang yang diperlukan forklift 

yaitu 3,6 m, sehingga total kebutuhan ruang untuk gang adalah sebesar 

100,070m². Luas area yang tidak terpakai adalah 72,4 m2 . 

6.2 Saran 

 1. Pendekatan shared storage sangat baik bila diterapkan di perusahaan bagian 

gudang, karena meminimalisasi jarak tempuh forklift dan menghemat biaya 

operasional material handling.  

2. Dengan adanya kartu gudang kepala gudang tidak kesulitan dalam melakukan 

proses penempatan produk pada area-area yang kosong dan proses pengiriman 

tidak menyulitkan operator operasional saat pengiriman berlangsung.  

3. Perlu Perhatian khusus dalam penempatan forklift dalam gudang untuk 

meningkatkan keefektivitasan kerja. 
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