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ABSTRAK 

PERBAIKAN EFISIENSI GUDANG DENGAN METODE LEAN DAN EOQ  

(Studi : Gudang PT Sarana Kencana Mulya Divisi Moblie Phone Tangerang 

Banten) 

Efisiensi merupakan perbandingan sebelum dan sesudah perbaikan atas suatu masalah sehingga 

didapat penyelesaian yang lebih baik. Efisiensi mempunyai pengaruh terhadap penghematan waktu 

kerja. Proses perbaikan pada penelitian digunakan metode Lean dengan tools VSM (Value Stream 

Mapping), pada tahap ini diuraikan proses kerja dan waktu baku pengeluaran produk di gudang PT 

SKM sehingga diketahui penyebab keterlambatan pengiriman produk kepada konsumen, penyebab 

keterlambatan pengiriman adalah kekurangan stok produk untuk konsumen sehingga harus 

menunggu produk dari suplier. Untuk menyelesaikan kekurangan stok produk digunakan metode 

persediaan EOQ (Economic Order Quantity). Proses penyelesaian permasalahan kondisi gudang 

tidak rapi digunakan metode Kaizen tools 5S  (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke). Selain itu 

diterapkan SOP (Standard Operational Procedure) untuk menyelesaikan permasalahan ketiga yaitu 

penitipan produk tanpa tanda bukti dan proses kerja staff terhadap pembatalan pengiriman produk 

tanpa adanya tanda bukti dan SOP. Setelah itu melakukan improve atau simulasi penerapan 

perbaikan permasalahan dan perhitungan ulang setelah perbaikan. Waktu baku pengeluaran produk 

sebelum perbaikan sebesar 345.786 second dan setelah perbaikan sebesar 1478 second, persediaan 

sebelum perbaikan sebesar 230 pcs setelah perbaikan persediaan menjadi 377 pcs. Sebelum 

melakukan perbaikan dengan metode Kaizen kondisi gudang berantakan, setelah melakukan simulasi 

perbaikan diketahui kondisi gudang menjadi lebih ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin. Sebelum 

diterapkan SOP penitipan produk elektronik ke gudang mobile phone tanpa ada tanda bukti dan 

masih tumpang tindih tanggung jawab antar staff, setelah dilakukan simulasi penerapan SOP 

penitipan produk memakai tanda bukti dan masing-masing staff mempunyai tanggung jawab 

masing-masing.   

Kata kunci: Value Stream Mapping, EOQ, 5S dan SOP 

Abstract 

Efficiency is comparative before and after better correction. Efficiency has an effect on time 

savings.The process of improving the research used the Lean method with VSM (Value Stream 
Mapping) tools, at this stage described the work process and the raw time of product expenditure in 

the warehouse of PT SKM so it is known the cause of the delay of delivery of the product to the 
consumer, the cause of the delay of delivery is the shortage of product stock for the consumer so 

have to wait product from supplier. To solve the stock shortage of products used inventory method 

EOQ (Economic Order Quantity). The process of solving the problem of warehouse condition is not 
neatly used method of Kaizen tools 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu and Shitsuke). In addition, SOP 

(Standard Operational Procedure) is applied to solve the third problem of unlawful product custody 
and staff work process on cancellation of product delivery without any evidence and SOP. After that 

do improve or simulation of application of problem correction and recalculation after repair. The 

standard time of product expenditure prior to repairs amounted to 345,786 second and after repairs 
of 1478 second, pre-repair inventory of 230 pcs after repair of inventory to 377 pcs. Before making 

improvements with Kaizen method of messy warehouse conditions, after performing a simulation of 

improvements is known condition of the warehouse becomes more concise, neat, resik, care and 

diligent. Prior to SOP application of electronic product capping to mobile phone warehouse without 

any evidence and still overlapping responsibilities among staff, after simulation implementation of 

SOP custody products using evidence and each staff has their respective responsibilities. 

Keywords: Value Stream Mapping, EOQ, 5S and SOP 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana 

penggunan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain 

penggunaan yang sebenarnya (mulyamah, 1987) dalam wordpress.com. 

Gudang adalah bangunan yang dipergunakan untuk menyimpan barang 

dagangan (Warman, 1981). Gudang sangat diperlukan bagi perusahaan 

manufaktur maupun jasa untuk menyimpan barang dagangannya agar distribusi 

barang ke konsumen menjadi lancar. Kelancaran distribusi barang ke konsumen 

akan meningkatkan laba perusahaan seiring dengan meningkatnya jumlah 

distribusi barang ke konsumen.  

Manajemen pergudangan merupakan suatu ilmu yang mengatur 

penyimpanan dan pengeluaran barang pada gudang (Manajemenproduksi.com, 

2016). Apabila manajemen gudang suatu perusahaan tidak baik maka distribusi 

barang ke konsumen akan mengalami hambatan dan pada akhirnya laba 

perusahaan akan menurun. Untuk meningkatkan kinerja gudang maka dibutuhkan 

metode atau cara untuk memperbaiki hambatan-hambatan. PT Sarana Kencana 

Mulya adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor produk elektronik 

merk POLYTRON, seperti TV, Kulkas, Pengeras Suara, AC dan Mobile Phone . 

PT Sarana Kencana Mulya cabang Tangerang berlokasi di Jl raya serang km  14 

Cikupa Tangerang Banten. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 16 Mei 1975 di 

Kudus, Jawa Tengah. Di gudang PT Sarana Kencana Mulya divisi mobile phone 

ada beberapa masalah yang terjadi.  

Masalah pertama yaitu keterlambatan pengiriman produk ke  konsumen. 

Menurut aturan perusahaan keterlambatan pengiriman produk ke konsumen hanya 

diperbolehkan satu hari kerja tetapi pada kenyataannya bisa mengalami 

keterlambatan dua sampai empat hari kerja dan pihak konsumen akan komplain 
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terhadap pihak gudang maupun sales. Di bawah ini adalah tabel keterlambatan 

pengiriman produk mobile phone ke konsumen selama satu tahun. 
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Tabel 1.1 Keterlambatan Pengiriman Produk Mobile Phone Tahun 2016 

         

NO 

TANGGAL 

PEMBUATAN 

ORDER 

NO BUKTI NAMA TOKO TYPE WARNA 
QTY 

(pcs) 
DRIVER 

TANGGAL 

PENGIRIMAN 

1 JANUARI        

2 29 Febuari 16 LSO6L3V10007 BINEKA CELLULAR R 2506 CYAN 85 BURHAN 02-Mar-16 

3 31-Mar-16 LSO6L3V30007 BERKAH SARANA PHONE R 2506 White 107 SUDIAR 04-Apr-16 

4 30-Apr-16 LSO6L3V40002 CITRA MULTI UTAMA R 2452 VIOLET 105 NURHADI 04-Mei-16 

5 MEI   0  0   

6 JUNI   0  0   

7 30-Jul-16 LSO6L3W70796 JAYA ABADI CELL C 247 WHITE RED 100 CARIDIN 03-Agust-16 

8 AGUSTUS   0  0   

9 SEPTEMBER   0  0   

10 OKTOBER   0  0   

11 30-Nop-16 
LSO6L3VB0016 BLESSINDO C 204 WHITE RED 80 HERMAN 

02-Des-16 

12 DESEMBER   0  0   

Sumber : PT Sarana Kencana Mulya 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengiriman dibulan Januari tidak 

mengalamai keterlambatan, di bulan Febuari mengalami keterlambatan 2 hari 

kerja, dibulan Maret mengalami keterlambatan 4 hari kerja, dibulan April 

mengalami keterlambatan 4 hari kerja, dibulan Mei dan Juni tidak mengalami 

keterlambatan pengiriman, dibulan Juli mengalami keterlambatan 3 hari kerja, 

dibulan Agustus; September; Oktober tidak mengalami keterlambatan pengiriman, 

dibulan November mengalami keterlambatan 2 hari kerja, dan dibulan Desember 

tidak mengalami keterlambatan pengiriman. 

Masalah kedua di divisi mobile phone adalah gudang tidak rapi. Jarak 

antara status produk satu dengan lainnya terlalu berdekatan sehingga sering 

memicu terjadinya percampuran produk. Di bawah ini digambarkan jarak antara 

status produk satu dengan yang lain terlalu berdekatan 

 

Gambar 1.1 Gudang tidak rapi 

 Masalah ketiga di gudang divisi mobile phone adalah tidak ada SOP 

(Standar Operasional Prosedur) . Permasalahan akibat tidak adanya SOP adalah  

A. Bagian divisi elektronik menitipkan produk di gudang divisi mobile phone 

untuk dikirim kepada konsumen tanpa bukti surat penitipan barang sehingga bisa 

memicu hilangnya produk. 
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Dibawah ini digambarkan barang elektronik ada digudang divisi mobile phone. 

 

Gambar 1.2 Produk elektronik digudang mobile phone 

Pada penelitian ini digunakan metode Lean, tools yang digunakan adalah ( 

Value Stream Mapping ), tools ini digunakan untuk mengetahui secara pasti 

permasalahan keterlambatan pengiriman produk ke konsumen karena kekurangan 

stok produk di gudang PT Sarana Kencana Mulya divisi mobile phone, kemudian 

melakukan improvement dengan metode EOQ (Economic Order Quantity), 

diharapkan dengan metode ini masalah kekurangan produk dapat diselesaikan. 

Metode kedua yang digunakan pada penelitian ini adalah kaizen, tools yang 

digunakan adalah 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke). Digunakan tools 

ini diharapkan bisa membuat kondisi gudang menjadi rapi, bersih, dan ringkas. 

Penerapan SOP diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan penitipan produk 

untuk lebih terstandarisasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah adalah  

1. Bagaimana cara untuk menghilangkan keterlambatan pengiriman produk 

kepada konsumen 

2. Bagaimana cara membuat gudang PT Sarana Kencana Mulya divisi mobile 

phone lebih rapi, nyaman dan tepat guna. 
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3. Bagaimana cara meningkatkan kinerja staff gudang PT Sarana Kencana Mulya 

divisi mobile phone dengan penerapan flow process dan SOP 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat batasan penelitian sehingga mempunyai arah 

atau target penelitian yang jelas. Batasan permasalahan yang terdapat pada 

penelitian ini adalah: 

1. Tempat penelitian ini adalah digudang PT Sarana Kencana Mulya divisi mobile 

phone Tangerang Banten 

2. Data penelitian diambil pada tahun 2016 selama satu tahun  

3. Objek penelitian adalah mobile phone Polytron type  R 2506 White 

4. Penelitian hanya membandingkan sisa persediaan dan waktu proses kerja 

pengeluaran produk sebelum dan sesudah perbaikan 

5. Penelitian dengan tools 5S dan SOP tidak terkait dengan waktu proses kerja 

tetapi memperbaiki kondisi gudang dan mencegah hilangnya produk.    

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah  

1. Menghilangkan keterlambatan pengiriman produk kepada konsumen 

2. Membuat gudang PT Sarana Kencana Mulya divisi mobile phone lebih rapi, 

nyaman, dan tepat guna. 

3. Meningkatkan kinerja staff gudang PT Sarana Kencana Mulya divisi mobile 

phone dengan penerapan flow proses dan SOP 

1.5 Metode Penelitian 

 Metode atau cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1. Metode Lean dengan tools (Value Stream Mapping)  
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2. Metode EOQ (Economic Order Quantity)  

3. Metode Kaizen dengan tools 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke)   

4. Penerapan SOP (Standard Operational Procedure) 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Batasan 

masalah ,Tujuan Penelitian, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini berisi mengenai dasar-dasar ilmu pengetahuan dalam 

penelitian 

BAB III Metode Penelitian 

Berisi mengenai metode atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan pada penelitian ini 

BAB IV Pengumpulan dan Pengolahan data 

Bab ini diuraikan bagaimana hasil pengumpulan dan hasil pengolahan data  

BAB V Analisa dan Pembahasan 

Bab ini dijelaskan hasil analisis dan pembahasan atas pengumpulan dan 

pengolahan data penelitian. 

BAB VI Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini akan dijabarkan suatu simpulan atas suatu masalah dalam 

penelitian dan berisi saran untuk PT Sarana Kencana Mulya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Manajemen Gudang 

Manajemen pergudangan merupakan suatu ilmu yang mengatur 

penyimpanan dan pengeluaran barang pada gudang (Manajengmenproduksi.com, 

2016). Gudang adalah bangunan yang dipergunakan untuk menyimpan barang 

dagangan (Warman, 1981)  . Gudang yang baik pasti memiliki sistem manajemen 

dan informasi gudang yang baik pula sehingga kegiatan bisnis bisa berjalan lancar 

tanpa ada kendala yang signifikan.  

2.2 Kegiatan di Dalam Gudang 

Kegiatan yang terdapat pada gudang baik itu gudang untuk produksi 

maupun gudang distributor yaitu sebagai berikut : 

1. Penerimaan bahan mentah atau produk jadi 

Pada gudang untuk perusahaan manufaktur pasti memiliki gudang untuk 

menyimpan bahan baku atau material sebelum di kirim untuk ke gudang produksi. 

Pada gudang perusahaan distribusi maka yang disimpan pada gudang adalah 

produk jadi yang siap dikirim kepada konsumen. Penerimaan bahan mentah atau 

produk jadi ini berasal dari suplier yang sudah bekerja sama dengan perusahaan. 

Ketika barang masuk gudang di cek sebelum masuk ke dalam gudang apakah 

barang sesuai dengan permintaan atau tidak.  

2. Penyimpanan bahan mentah atau produk jadi 

Ketika barang telah diterima maka tahap selanjutnya adalah menyimpan 

ditempat yang telah disediakan. Karakteristik barang juga dikondisikan dengan 

tempat yang disediakan. Apabila barang itu berbentuk daging maka dibutuhkan 

tempat pendingin agar barang tidak cepat membusuk. 
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3. Proses packing 

Proses packing dilakukan apabila ada order dan kemudian barang akan 

dikirim kepada konsumen maka harus dipastikan barang telah aman dari segala 

bahaya, baik itu benturan, cahaya matahari atau hujan. Hal ini dibutuhkan agar 

kondisi barang dalam keadaan baik sebelum dan sesudah barang diterima 

konsumen, sehingga konsumen merasa puas. 

4. Proses pengeluaran 

Adalah proses yang dilakukan pihak gudang mengeluarkan barang yang 

diminta konsumen terhadap barang yang dipesan. Proses pengeluaran barang bisa 

dilakukan dengan cara hitung manual atau scan barcode. Hitung manual sangat 

tidak efektif dan memungkinkan sering terjadinya kesalahan dalam penghitungan. 

Apabila proses pengeluaran barang dilakukan dengan cara scan barcode kode 

barang maka cara ini lebih efektif dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam 

penghitungan. 

2.3 Tipe dan Jenis Gudang 

Tipe dan jenis gudang dijelaskan sebagai berikut : 

A. Gudang Pribadi atau Swasta 

Jenis gudang ini dimiliki dan dioperasikan oleh pemasok dan reseller untuk 

digunakan dalam kegiatan distribusi mereka sendiri 

B. Gudang Publik atau Umum 

Adalah ruang yang dapat disewakan untuk mengatasi kebutuhan distribusi dalam 

jangka pendek. 

C. Gudang Otomatis 

Adalah gudang yang melakukan gerakan pemindahan barang menggunakan 

komputer dan robot. 
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D. Climate- Controlled Warehouse 

Adalah gudang penyimpanan yang menangani berbagai jenis produk dengan 

penanganan kondisi khusus. 

E. Distribution Centre    

Adalah gudang yang berfungsi sebagai titik dalam sisitem distribusi pada produk 

yang diterima dari berbagai pemasok dan segera dikirimkan ke banyak pelanggan 

(wordpress.com, 2014). 

2.4 Aktivitas Gudang 

Secara garis besar aktifitas gudang dapat digambarkan sebagai berikut  

Penerimaan barang 

dari suplier
Handling barang

Pengeluaran barang 

ke konsumen

Gambar 2.1 Diagram aktivitas gudang 

Dari gambar diatas adalah salah satu aktiftas gudang mulai dari 

penerimaan barang dari suplier kemudian handling barang kemudian pengeluaran 

barang ke konsumen.  

2.4.1 Penerimaan barang dari suplier  

Hal – hal yang harus di perhatikan dalam penerimaan barang dari suplier adalah  

1. Bukti surat pesanan barang dari pihak manajemen 

2. Bukti tanda terima barang dari suplier 

3. Cek bukti tanda terima barang dengan fisik barang 

4. Cek kondisi barang 

5. Confirm barang masuk disistem barang masuk 

6. Memasukan barang ke dalam rak  
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2.4.2 Handling Barang 

Material handling atau pemindahan barang adalah salah satu jenis 

transportasi (pengangkutan) yang dilakukan dalam perusahaan industri, yang 

artinya memindahkan bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi dari 

tempat asal ke tempat tujuan yang telah ditetapkan ( Wordpress.com, 2013). 

2.4.2.1 Peralatan material handling  

Peralatan material handling yang digunakan untuk memindahkan barang 

di PT Sarana Kencana Mulya adalah hand pallet dan unit load yang digunakan 

adalah pallet. 

 

  

                                Gambar 2.2 Pallet 

 

                                 Gambar 2.3 Hand pallet 

2.4.2.2 Pemindahan Barang 

Pemindahan barang adalah menggerakan barang dari satu tempat ke 

tempat lainnya. Kecepatan gerak adalah faktor yang penting di dalam menentukan 

biaya memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya (Warman, 1981). 

Maksud dari pernyataan tersebut adalah apabila proses pemindahan barang lambat 
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maka dibutuhkan waktu lama untuk memindahkannya sehingga dibutuhkan biaya 

yang lebih tinggi untuk waktu yang lama tersebut. Tetapi apabila proses 

pemindahan barang lebih cepat maka biaya yang dibutuhkan untuk operator dan 

mesin juga lebih rendah. Di bawah ini adalah gambar aliran kecepatan gerak 

barang menurut (Warman, 1981). 

 

 

TEMPAT  TEMPAT  

BARANG  GUDANG                               BARANG     

MASUK                                             A                                     KELUAR 

            

 

 

  

 BARANG  

 BERGERAK CEPAT                   JALUR CEPAT                                                    KEPADA  

SEDANG JALUR SEDANG         PELANGGAN 

LAMBAN JALUR LAMBAN 

 B 

 

 

Gambar 2.4 Kecepatan gerak barang 
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Keterangan : 

A. Untuk mengatasi volume yang lebih besar dari bisnis, pemecahannya bukan 

pada ruangan, tetapi pada kecepatan gerak barang. 

B. Dengan jalur – jalur yang dipisahkan, kecepatan gerak barang disini akan 

meningkat, karena laju kecepatannya masing-masing dapat ditetapkan dan diukur. 

2.4.2.3 Jenis Tata Ruang Gudang 

Demi meningkatkan kinerja gudang maka ada tiga jenis tata ruang gudang 

untuk menjamin kecepatan arus barang yaitu 

1. Sistem arus “U” 

2. Arus garis lurus 

3. Sistem arus “L” 

Dibawah ini adalah gambar tata ruang dari gudang demi menjamin 

kecepatan arus barang ( Wordpress.com, 2016). 

1. Sistem arus “U” 

 

Gambar 2.5 Sistem arus “U” 
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Dengan menggunakan layout arus “U” arus barang berbentuk “U”, barang 

yang bersifat fast moving disimpan dilokasi yang dekat dengan pintu keluar, dan 

barang yang bersifat slow moving disimpan dilokasi yang dekat dengan pintu 

masuk ( Wordpress.com, 2016) . 

2. Arus garis lurus 

 

Gambar 2.6 Arus garis lurus 

Arus garis lurus dengan menggunakan layout garis lurus, arus barang akan 

berbentuk garis lurus ( Wordpress.com, 2016). Lokasi barang yang akan disimpan 

dibedakan antara barang yang bersifat fast moving dan slow moving, barang yang 

bersifat fast moving disimpan dilokasi yang dekat pintu keluar dan barang yang 

bersifat slow moving disimpan dilokasi yang dekat pintu masuk. 
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3. Sistem arus “L” 

 

Gambar 2.7 Sistem arus “L” 

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

bersifat fast moving disimpan dilokasi yang dekat dengan pintu keluar dan barang 

yang bersifat slow moving disimpan di lokasi yang dekat dengan pintu masuk ( 

Wordpress.com, 2016). 

2.4.3 Pengeluaran Barang Untuk Konsumen 

Pengeluaran barang adalah suatu tindakan dari pihak gudang untuk 

memberikan barang permintaan yang diminta konsumen setelah melalui beberapa 

proses.  

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengeluaran barang untuk 

konsumen yaitu : 

1. Pengeluaran produk harus sesuai Quantity produk yang diminta konsumen 

2. Type dan warna produk harus sesuai dengan permintaan konsumen 

3. Ketepatan waktu pengeluaran produk harus tepat agar tidak terjadi 

keterlambataan pengiriman ke konsumen 
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4. Menjaga kondisi produk agar tetap terjaga dengan baik tanpa adanya cacat 

produk 

5. Membuat surat pengeluaran barang untuk produk yang akan keluar gudang atau 

dikirim ke konsumen 

2.5 Definisi Persediaan 

Persediaan dapat diartikan sebagai barang-barang yang disimpan untuk 

digunakan atau dijual pada masa atau periode yang akan datang (Ristono, 2013). 

Barang – barang tersebut dapat berupa padat, cair maupun gas. Pengendalian 

persediaan juga harus dilakukan agar tidak mengalami kekurangan stock maupun 

kelebihan stock. 

2.5.1 Tujuan Persediaan 

Beberapa tujuan persediaan diantaranya : (Ristono, 2013) 

a. Untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat 

(memuaskan konsumen) 

b. Untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak 

mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses 

produksi  

c. Untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan laba 

perusahaan. 

d. Menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari, karena dapat 

mengakibatkan ongkos pesan menjadi besar 

e. Menjaga supaya penyimpanan tidak terlalu besar, karena akan mengakibatkan 

biaya menjadi besar. 

2.5.2 Jenis Persediaan 

Berdasarkan tujuannya pembagian jenis persediaan, terdiri dari : (Ristono, 

2013) 
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1. Persediaan pengaman (Safety Stock)  

Persediaan yang dilakukan untuk mengantisipasi unsur ketidakpastian 

permintaan dan persediaan. 

2. Persediaan antisipasi 

Disebut sebagai stabilization stock merupakan persediaan yang dilakukan 

untuk menghadapi fluktuasi permintaan yanng sudah dapat diperkirakan 

sebelumnya. 

3. Persediaan dalam pengiriman (transit stock) 

Adalah persediaan yang masih dalam pengiriman. 

2.6 Penentuan Biaya – Biaya (Viale, 2000) 

2.6.1 Biaya pemesanan/Penyiapan 

Adalah semua unsur biaya yang ditujukan untuk melakukan pengadaan 

bahan baku atau bahan jadi.  

Biaya pemesanan terdiri dari : 

a.Pekerjaan klerikal menyiapkan,menegeluarkan,mengikuti,dan menerima 

pesanan 

b. Penanganan fisik barang 

c. Pemeriksaan 

d. Penyiapan mesin 

2.6.2 Biaya Penyimpanan 

Adalah biaya – biaya yang diperuntukan untuk merawat produk maupun 

umur produk agar produk bisa dijual kepada konsumen.  
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Biaya penyimpanan terdiri dari : 

a. Produk kadaluarsa 

b. Produk rusak 

c. Pajak 

d. Asuransi 

e. Gudang 

f. Modal 

2.6.3 Biaya Gudang 

Adalah biaya yang digunakan untuk merawat dan memelihara gudang  

Biaya gudang terdiri dari : 

a. Biaya utilitas  

b. Karyawan gudang/ruang simpan 

c. Pemeliharaan gedung dan peralatan 

d. Keamanan gudang 

2.6.4 Biaya stockout /Kehabisan 

Adalah biaya yang diperuntukan untuk melakukan pemesanan cepat pada 

saat persediaan habis. 

a.Biaya mempercepat pesanan 

b. Pengiriman extra 

c. Pemrosesan pesanan yang belum terpenuhi 

2.6.5 Biaya Transportasi 

Adalah biaya yang digunakan untuk alat transportasi pengiriman ke 

konsumen maupun pengadaan produk dari suplier. 
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a. Persediaan pada masa transit 

b. Rusak 

c. Hancur 

d. Asuransi 

e. Pencurian 

f. Penanganan 

2.7 Value Stream Mapping 

Value Stream Mapping adalah metode yang menggunakan gambar dari 

proses dan mengidentifikasikan dan mengukur waste dalam proses (wahyuni et al, 

2014) . Ada tujuh waste yang dikemukakan shingo yaitu sebagai berikut : (shingo, 

2000) 

1. Defect adalah cacat atau kegagalan pada suatu proses produksi  

2. Transportation, pergerakan dari orang, informasi atau barang yang berlebihan 

menyebabkan pemborosan waktu, biaya dan usaha 

3. Overproduction, melakukan produksi terlalu banyak daripada yang dibutuhkan 

4. Waiting, Periode yang lama terhadap ketidak aktifan orang, informasi atau 

barang sehingga menghasilkan idle time. 

5. Processing, penambahan aktivitas tetapi tidak memberikan nilai tambah pada 

produk yang dihasilkan (Wahyuni et al, 2014) 

Value stream mapping dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu sebagai berikut: 

(wordpress.com, 2013) 

1. Mengidentifikasi kelompok dari produk atau jasa. 

2. Membuat value stream dari keadaan saat ini untuk menentukan problem yang 

dihadapi dari sudut pandang organisasi dan pelanggan. 

3. Menentukan pemetaan yang ideal untuk masa depan. 
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4. Mengidentifikasi aksi perbaikan yang dibutuhkan untuk menutup celah antara 

keadaan saat ini dengan keadaan yang ideal untuk masa depan. 

5. Melakukan aksi perbaikan. 

6. Membuat suatu pemetaan baru untuk memeriksa apakah point 2 sudah 

dihilangkan.  

Pencapaian VSM selama ini sudah menggunakan pengaturan manufaktur 

tradisional, dapat diterapkan kepada pengaturan jasa, juga termasuk proses 

administrasi (Keyle dan Locher, 2004)  . 

Proses spesifik dalam pengaturan jasa untuk menentukan keadaan saat ini 

atau masa depan dari value stream dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

(wordpress.com, 2013) 

1. Menentukan titik awal dan titik akhir dari sebuah proses. 

2. Mengenal seluruh stakeholder 

3. Mengetahui metrik mana yang digunakan untuk mewakili nilai dari seluruh 

proses. 

4. Membuat diagram alir untuk mengetahui seluruh langkah terdahulu dan 

berturut-turut menuju langkah yang spesifik. 

5. Mengukur metric mengenai jumlah penggunaan dan pemborosan saat bekerja. 

6. Mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan   

7. Mengidentifikasi aksi perbaikan untuk menunjukan kesempatan untuk 

perbaikan tersebut.  

Salah satu contoh aplikasi value stream mapping adalah dengan gambar dibawah 

ini. 
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Gambar 2.8 contoh aplikasi value stream mapping 

 

Sumber: (Leanindonesia.com,2016) 

Keterangan : 

 = Simbol aliran informasi secara manual 

             = Simbol pergerakan produk dari perusahaan ke 

konsumen atau sebaliknya 

 

     = Simbol perjalanan material 

= Simbol proses manufaktur /kerja 
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                 = Simbol Inventory (Persediaan) 

CT = Cycle Time / Waktu siklus merupakan waktu proses kerja  

DT = Delay Time / Waktu tunda atau waktu tunggu 

2.8 Model Pengendalian Persediaan  

2.8.1 Jumlah Pemesanan Ekonomis (EOQ / Economic Order Quantity) 

Model ini digunakan untuk menemukan jumlah pesanan yang ekonomis, 

yaitu jumlah pesanan yang memenuhi total biaya persediaan minimal dengan 

mempertimbangkan biaya pemesanan dan penyimpanan, sehingga diharapkan 

tidak akan ada kekurangan persediaan (Ristono, 2013). Model ini juga bermanfaat 

untuk menentukan jumlah barang yang akan dipesan untuk setiap kali pemesanan. 

Model EOQ dapat digunakan berdasarkan asumsi : (Heizer dan Render, 2010 ) 

dalam (Tri Utami, 2012) 

1. Jumlah permintaan diketahui, konstan dan independen 

2. Waktu tunggu yakni waktu antara pemesanan dan penerimaan pesanan 

diketahui dan konstan 

3. Penerimaan persediaan bersifat instan dan selesai seluruhnya 

4. Tidak tersedia diskon kuantitas 

5. Biaya variabel hanya biaya untuk menyiapkan atau melakukan pemesanan dan 

biaya menyimpan persediaan dalam waktu tertentu 

6. Kehabisan persediaan dapat dihindari apabila pemesanan dilakukan pada waktu 

yang tepat.  
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2.8.2 Persediaan Pengaman (Safety Stock) 

Safety stock adalah persediaan yang dilakukan untuk mengantisipasi unsur 

ketidakpastian permintaan dan penyediaan (Ristono, 2013). Safety stok dilakukan 

untuk menjaga fluktuasi permintaan barang dari konsumen sehingga bisa 

meminimalisir terjadinya kekurangan barang persediaan.  

Faktor - Faktor yang menentukan besarnya safety stock adalah : (Ristono, 2013) 

a. Penggunaan bahan baku rata-rata  

Adalah rata-rata penggunaan bahan baku untuk memenuhi permintaan konsumen 

b. Faktor waktu atau lead time (Procurement time) 

Lead time adalah lamanya waktu antara mulai dilakukannya pemesanan bahan-

bahan sampai kedatangan bahan-bahan yang dipesan tersebut dan diterima 

digudang persediaan. 

2.8.3 Reorder Point 

Adalah saat atau titik dimana harus diadakan pemesanan kembali 

sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan material yang dipesan itu 

adalah tepat pada waktu dimana persediaan diatas safety stock sama dengan nol 

(Riyanto, 2001). 

Dengan adanya reorder point diharapkan kelangkaan bahan ataupun 

keterlambatan pengiriman bisa dihilangkan. 

2.9 Kaizen 

Kaizen adalah suatu filosofi dari jepang yang memfokuskan diri pada 

pengembangan dan penyempurnaan secara terus menerus atau berkesinambungan 

(tariecliple.wordpress.com, 2012). Pengertian lain bahwa kaizen adalah kegiatan 

sehari – hari yang sederhana bertujuan untuk melampaui peningkatan 

produktivitas, juga merupakan sebuah proses apabila dilakukan dengan benar 

akan memanusiawikan tempat kerja, mengurangi beban kerja yang berlebihan, 

dan mengajarkan orang untuk melakukan percobaan dalam pekerjaannya dengan 
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menggunakan metode-metode ilmiah dan bagaimana belajar mengenali serta 

mengurangi pemborosan dalam proses kerjanya. 

Kaizen dibagi menjadi tiga segmen penting yaitu sebagai berikut: 

(tariecliple.wordpress.com, 2012) 

1. Kaizen yang berorientasi pada manajemen, memusatkan perhatiannya pada 

masalah logistik dan strategis yang terpenting dan memberikan momentum untuk 

mengejar kemajuan dan moral. 

2. Kaizen yang berorientasi pada kelompok, dilakukan oleh gugus kendali mutu 

,manajemen sukarela menggunakan alat statistik untuk memecahkan masalah, 

menganalisa, melaksanakan dan menetapkan standar atau prosedur baru. 

3. Kaizen yang berorientasi pada individu, diterapkan dalam bentuk saran, dimana 

seseorang harus bekerja lebih pintar bila tidak mau bekerja keras. 

2.9.1 Konsep 5S 

Konsep 5S digunakan untuk meningkatkan produktifitas dengan cara 

melakukan perbaikan secara terus menerus pada suatu perusahaan 

(tariecliple.wordpress.com, 2012) 

 Konsep 5S adalah sebagai berikut : (tariecliple.wordpress.com, 2012) 

1. Seiri atau Pemilihan adalah mengatur segala sesuatu, memilah sesuai dengan 

aturan dan prinsip tertentu. 

2. Seiton atau Penataan adalah menyimpan barang pada tempat yang tepat atau 

dalam tata letak yang benar sehingga dapat dipergunakan dalam keadaan 

mendesak. 

3. Seiso atau Pembersihan adalah membersihkan barang-barang sehingga menjadi 

bersih. 

4. Seiketsu atau Pemantapan adalah secara terus menerus dan berulang-ulang 

melakukan pemeliharaan, pemilahan, dan pembersihan. 
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5. Shitsuke atau Pembiasan adalah pelatihan dan kemampuan untuk melakukan 

apa yang ingin anda lakukan meskipun itu sulit dilakukan 

2.10 SOP (Standar Operasional Prosedur) 

Standar Operasional Prosedur adalah dokumen  yang berkaitan dengan 

prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja 

dengan biaya yang serendah-rendahnya (kajianpustaka.com, 2016).  

2.10.1 Manfaat SOP  

Manfaat SOP adalah sebagai berikut:  (kajianpustaka.com, 2016) 

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan 

pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian.  

2. SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada 

intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan 

dalam pelaksanaan proses sehari-hari.  

3. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab 

khusus dalam melaksanakan tugas.  

4. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai. cara 

konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha 

yang telah dilakukan.  

5. Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru 

untuk cepat melakukan tugasnya. 

6. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik.  

7. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam 

melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari.  

8. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan.  

9. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam 

memberikan pelayanan. Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam 

berbagai situasi (Permenpan No.PER/21/M-PAN/11/2008) 
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2.11 Penelitian Terdahulu. 

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh G. Sahitya redi, Harsha Lingareddy, dan K 

Jagadeeshwar (2013) yang berjudul “VALUE STREAM MAPPING IN A 

MANUFACTURING INDUSTRY” memberikan kesimpulan bahwa dengan 

mengurangi kelebihan waktu bisa mendapatkan nilai proporsional, proses yang 

didesain ulang lebih efektif dan efisien dibanding sebelumnya, Langkah-langkah 

yang diperlukan dan informasi dengan cara value streem mapping akan membantu 

para insinyur industri. 

2. Penelitian yang berjudul Value Stream Mapping as a Tool for Lean 

Implementation: A Case Study yang dimuat dalam jurnal oleh Manjunath M et al 

(2014) mempunyai tujuan dalam penelitiannya yaitu untuk mengetahui dimana 

pemetaan value stream mapping adalah sebuah kekuatan tools dalam 

implementasi lean dan untuk mengatasi daerah perbaikan dari keadaan saat ini 

untuk mengusulkan keadaan masa depan yang membantu dalam mengurangi lead 

time, mengurangi biaya pembuatan dan pengiriman tepat waktu tanpa 

mengorbankan kualitas produk. Studi kasus dilakukan di PT XYZ perusahaan 

manufaktur di Bangalore.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mohd Norhasni Mohd Asaad, Rohaizah Saad, 

Rushami Zien Yusoff di Universiti Utara Malaysia (2015) dan berjudul 5s, Kaizen 

and Organization Performance: Examining the Relationship and Level of 

Implementation Using Rasch Model inMalaysian Automotive Company. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 5S, Kaizen dan kinerja 

organisasi.Penelitian ini menggunakan Teori Item Response (IRT) untuk menguji 

tingkat implementasi 5S dan Kaizen di perusahaan otomotif Malaysia. Dalam 

penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa ada hubungan antara 5S, Kaizen dan 

Kinerja organisasi dimana penerapan praktek 5S lebih mudah dibandingkan 

dengan Kaizen dan keberhasilan penerapan 5S dan Kaizen sangat dipengaruhi 

oleh komitmen manajemen puncak. 

4. Pada penelitian yang dilakukan oleh Eduina guga dan Orjola musa (2015) dan 

berjudul INVENTORY MANAGEMENT THROUGH EOQ MODEL A  CASE 
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STUDY OF SHPRESA LTD, ALBANIA. Penelitian dilakukan di perusahaan 

Shpresa ltd Albania bertujuan untuk menghadapi metode prediktif yang tidak 

efektif, yang menyebabkan kelebihan stok di gudang, kehilangan penjualan, dan 

juga kehilangan pendapatan perusahaan. Dalam penelitian ini peneliti memberikan 

kesimpulan dan merekomendasikan bahwa perusahaan Shpresa ltd untuk 

menerapkan model EOQ untuk meningkatkan persediaan yang optimal sehingga 

tidak terjadi kehilangan penjualan. 

5. Pada penelitian yang berjudul “An Economic Order Quantity Model for 

Defective Items under Permissible Delay in Payments and Shortage” dan 

dilakukan oleh Harun Sulak et al (2015). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengurangi item yang rusak dengan kekurangan dalam kondisi keterlambatan 

pembayaran yang diijinkan. Analisis menunjukkan bahwa, dengan meningkatnya 

keterlambatan pembayaran yang diijinkan, total keuntungan meningkat sementara 

ukuran pesanan menurun; tetapi jika tingkat kerusakan meningkat, total 

keuntungan menurun sementara ukuran pesanan meningkat. 
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2.12 Kerangka Pemikiran 

 

PT SKM

Identifikasi Data Pengiriman

Identifikasi Data Persediaan 

dan Permintaan Perusahaan

Metode Perbaikan

· EOQ

· 5S

· SOP

Analisa Perbandingan

Sebelum Perbaikan Setelah Perbaikan

Rekomendasi

Identifikasi Kondisi Gudang 

dan Langkah Kerja

Diterima

Tidak diterima

 

Gambar 2.9 Diagram skema kerangka pemikiran 

Kerangka Pemikiran 

1. Tempat atau objek penelitian di gudang PT Sarana Kencana Mulya divisi 

mobile phone 
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2. Melakukan identifikasi data pengiriman dengan Value Stream Mapping (VSM) 

, identifikasi kondisi gudang, dan identifikasi langkah – langkah kerja, hal ini 

bertujuan untuk mencari data permasalahan di gudang PT SKM divisi mobile 

phone. 

3. Melakukan identifikasi data persediaan dan permintaan perusahaan, hal ini 

digunakan untuk mencari penyebab dari permasalahan gudang. 

4. Menentukan metode atau cara untuk menyelesaikan permasalahan. 

5. Melakukan simulasi perbaikan dengan metode EOQ, 5S, dan SOP. 

6. Melakukan hasil analisa perbandingan sebelum perbaikan dan setelah perbaikan 

7. Apabila data hasil analisa perbandingan setelah perbaikan bisa menyelesaikan 

masalah maka data diterima dan direkomendasikan untuk perusahaan PT Sarana 

Kencana Mulya. Tetapi apabila data hasil analisa perbandingan setelah perbaikan 

tidak bisa menyelesaikan masalah maka data tidak diterima dan melakukan 

penentuan ulang metode penyelesaian masalah. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Langkah-Langkah Penelitian 

 Langkah-langkah penelitian adalah suatu gambaran proses atau tahapan-

tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti agar hasil yang direncanakan 

berjalan sesuai rencana. 

 Langkah-langkah penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Identifikasi Latar Belakang Masalah

Identifikasi Rumusan Masalah

Identifikasi Batasan Masalah

Identifikasi Tujuan Penelitian

Identifikasi Metode Penelitian

Tinjauan Pustaka

Pengumpulan dan Pengolahan Data

Analisa dan Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

Mulai

Selesai

Cek
No

Ok

 

Gambar 3.1 Langkah-Langkah Penelitian 

Keterangan : 

1. Mulai  

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah memulai peneletian  



31 

 

2. Identifikasi latar belakang masalah 

 Menentukan persoalan atau permasalahan – permasalahan yang terjadi 

di PT Sarana Kencana Mulya divisi mobile phone. Permasalahan yang ada di PT 

Sarana Kencana Mulya divisi mobile phone adalah  

1. Keterlambatan pengiriman produk 

2. Gudang tidak rapi 

3. Tidak ada SOP (Standard Operational Procedur) 

3. Identifikasi rumusan masalah 

 Setelah adanya latar belakang masalah selanjutnya adalah menentukan 

rumusan masalah atau pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara untuk menghilangkan keterlambatan pengiriman produk 

kepada konsumen 

2. Bagaimana cara membuat gudang PT Sarana Kencana Mulya divisi mobile 

phone lebih rapi, nyaman dan tepat guna. 

3. Bagaimana cara meningkatkan kinerja staff gudang PT Sarana Kencana Mulya 

divisi mobile phone dengan penerapan flow process dan SOP 

4. Identifikasi batasan masalah 

Batasan masalah digunakan untuk membatasi hal-hal yang terkait dengan 

penelitian yang dijalani sehingga lebih jelas objek penelitiannya. Batasan masalah 

yang terdapat pada penelitian ini yaitu: 

1. Tempat penelitian ini adalah digudang PT Sarana Kencana Mulya divisi mobile 

phone Tangerang Banten 

2. Data penelitian diambil pada tahun 2016 selama satu tahun  

3. Objek penelitian adalah mobile phone Polytron type  R 2506 White 

4. Penelitian hanya membandingkan sisa persediaan dan waktu proses kerja 

pengeluaran produk sebelum dan sesudah perbaikan 
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5. Penelitian dengan tools 5S dan SOP tidak terkait dengan waktu proses kerja 

tetapi memperbaiki kondisi gudang dan mencegah hilangnya produk.    

5. Identifikasi tujuan penelitian 

Tujuan penelitian digunakan untuk melihat arah dan tujuan penelitian 

sehingga target hasil penelitian bisa dicapai. Tujuan penelitian dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Menghilangkan keterlambatan pengiriman produk kepada konsumen 

2. Membuat gudang PT Sarana Kencana Mulya divisi mobile phone lebih rapi, 

nyaman, dan tepat guna. 

3. Meningkatkan kinerja staff gudang PT Sarana Kencana Mulya divisi mobile 

phone dengan penerapan flow proses dan SOP 

6. Identifikasi metode penelitian 

Metode atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Lean dengan tools (Value Stream Mapping)  

2. Metode EOQ (Economic Order Quantity)  

3. Metode Kaizen dengan tools 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke)   

4. Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) 

7. Tinjauan Pustaka 

Setelah menentukan metode yang digunakan maka selanjutnya melakukan 

penentuan teori-teori sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian. 

8. Pengumpulan dan Pengolahan data 

Tahap selanjutnya adalah melakukan pengumpulan dan pengolahan data 

sehingga diketahui hasil perhitungan penelitian. Di dalam pengolahan data ada 

penerapan perbaikan dan perhitungan ulang data setelah perbaikan.  
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A. Penerapan perbaikan 

Melakukan improvement atau perbaikan permasalahan dengan metode-

metode yang sudah ditentukan. 

B. Perhitungan ulang data setelah perbaikan 

Setelah melakukan perbaikan atau improvement tahap selanjutnya adalah 

melakukan perhitungan ulang data sehingga diketahui secara pasti hasil perbaikan. 

9. Analisa dan Pembahasan 

Analisa dan pembahasan dilakukan setelah melakukan pengumpulan dan 

pengolahan data selesai. Analisa dan pembahasan dilakukan untuk membahas 

hasil pengumpulan dan pengolahan data. 

10 Cek 

Cek dilakukan terhadap hasil perbaikan gudang setelah melakukan analisis 

dan pembahasan.Apabila setelah dilakukan cek masih ada permasalahan maka 

harus dilakukan perbaikan ulang dan apabila setelah dicek tidak ada permasalahan 

maka bisa lanjut kepada kesimpulan dan saran. 

11. Kesimpulan dan saran 

 Tahap akhir adalah membuat kesimpulan atas penelitian dan memberikan 

saran atau usulan perbaikan kepada perusahaan untuk menyelesaikan 

permasalahan didalam perusahaan PT Sarana Kencana Mulya Tangerang divisi 

mobile phone. 

12. Selesai 

Penelitian pada PT Sarana Kencana Mulya Tangerang divisi mobile phone 

telah selesai. 
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3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian Tugas Akhir ini dimulai dari tanggal 5 Juni 2017 sampai 

tanggal 1 September 2017. 

3.2.2 Tempat Penelitian 

  Tempat penelitian Tugas Akhir ini bertempat di gudang PT Sarana 

Kencana Mulya divisi Mobile Phone Tangerang Banten. Beralamat di Jl raya 

serang km 14.5 Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang 

,Profinsi Banten.  

3.3 Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, mengambil objek penelitian produk Mobile Phone 

POLYTRON type R 2506 White. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data digunakan untuk menghimpun bahan-bahan 

data yang akan diproses sebelum dilakukan pengolahan data . Dalam penelitian ini 

metode pengumpulan data melalui beberapa cara diantaranya yaitu : 

1. Wawancara 

Metode pengumpulan data pertama dilakukan dengan cara wawancara 

langsung terhadap pihak manager marketing yang mengatur persediaan gudang 

dan pemesanan barang, kemudian pihak kedua dengan kepala gudang divisi 

mobile phone yang mengatur segala aktifitas, operasi, pengawasan dan perawatan 

gudang dan para pekerja digudang divisi mobile phone . Pada tahapan ini selain 

wawancara yaitu meminta data permintaan dan persediaan tahun 2016 dari awal 

tahun sampai akhir tahun untuk dijadikan bahan pengolahan data. 

2. Observasi 

 Metode pengumpulan data kedua yaitu dengan melakukan pengamatan 

langsung dilapangan untuk menganalisa proses operasi gudang dari mulai barang 
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masuk sampai barang dikirim ke konsumen. Metode ini untuk mengetahui 

permasalahan yang terjadi pada gudang PT Sarana Kencana Mulya divisi mobile 

phone. 

3.5 Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data dilakukan untuk menemukan hasil perhitungan 

dengan cara-cara ilmiah atas suatu permasalahan, sehingga didapatkan suatu 

metode atau cara yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Metode 

pengolahan data dalam penelitian ini adalah Metode Lean dengan tools (Value 

Stream Mapping), Metode EOQ (Economic Order Quantity), Metode Kaizen 

dengan tools 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke)  dan penerapan SOP 

(Standar Operasional Prosedur)  

3.5.1 Value Stream Mapping  

Value Stream Mapping di gunakan untuk mengidentifikasi inti 

permasalahan dengan cara flow procces chart. Dengan menggunakan diagram 

proses kerja maka akan ditemukan waste atau permasalahan yang terjadi dan 

memilih metode yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Proses 

pengukuran waktu normal kerja digunakan alat stopwatch time study. Pengukuran 

waktu proses kerja terletak pada stasiun pengeluaran produk mobile phone di 

gudang untuk memenuhi permintaan konsumen.  

3.5.2  EOQ (Economic Order Quantity) 

Digunakan untuk menentukan jumlah pesanan ekonomis dari suplier 

sehingga persediaan bahan untuk permintaan konsumen tidak mengalami 

kekurangan. 

 3.5.2.1 Rumus metode EOQ (Ristono, 2013) 

          

EOQ = √
2.A.D

h
......................................................................................................1 

Keterangan: 
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A = Biaya pemesanan/ satu kali pesan 

D = Jumlah permintaan/satu tahun 

h = Biaya penyimpanan/Unit/Satuan waktu 

h = Biaya penyimpanan per unit pertahun biaya ini diperoleh dari rumus 

sebagai berikut : 

 

 

3.5.2.2. Safety Stock (Persediaan Pengaman) 

Safety stock digunakan untuk persediaan penggaman pada saat permintaan 

naik sehingga perusahaan terhindar dari kekurangan stok produk (Ristono, 2013). 

Safety Stock = Zq 

Dimana          : Z = Standar deviasi 

                         q = kuadrat eror; dimana q diperoleh dari rumus 

 

√
€ (x−y)²

n
...............................................................................................................2 

 

Keterangan : 

x = Persediaan 

y = Penggunaan 

n = Jumlah bulan 

Z = 5% ≈1,65 

€ ( x-y )² = 

n = 12 bulan 

3.5.2.3 Menentukan nilai ROP (Reorder Point) 

Reorder Point adalah saat dimana perusahaan harus melakukan pemesanan 

bahan kembali, sehingga penerimaan bahan yang dipesan dapat tepat waktu.  

1. Tanpa kebijakan safety stock 

h =  
Total Biaya Penyimpanan

Jumlah Persediaan
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ROP = 
EOQ

Lama perputaran produksi
 x lead time     ........................................................3 

2. Dengan kebijakan safety stock 

ROP = ( 
EOQ

Lama perputaran produksi
 x 𝑙𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒) + 𝑆𝑎𝑓𝑒𝑡𝑦 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘    ........................4 

3.5.3 Konsep 5S 

Konsep 5S digunakan untuk meningkatkan produktifitas dengan cara 

melakukan perbaikan secara terus menerus pada suatu perusahaan. 

Konsep 5S terdiri dari : 

1. Seiri (Ringkas) 

2. Seiton (Rapi) 

3. Seiso (Resik/Bersih) 

4. Seiketsu (Rawat) 

5. Shitsuke (Rajin) 

3.5.4 SOP (Standard Operational Procedure) 

Standar Operasional Prosedur digunakan untuk mengatur segala aktifitas 

operasional kerja dan jobdesk setiap pekerja sehingga tujuan perusahaan tercapai. 

 

 

 

 



38 

 

BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1 PENGUMPULAN DATA 

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

PT Sarana Kencana Mulya adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

distributor resmi produk elektronik merk Polytron, seperti : Kulkas, TV, DVD, 

Radio, AC, Pengeras suara, maupun produk alat telekomunikasi yaitu Hand 

Phone. PT Sarana Kencana Mulya didirikan pada tanggal 16 Mei 1975 di Kudus 

,Jawa Tengah. Perusahaan ini mempunyai cabang hampir di seluruh kota besar di 

indonesia. PT Sarana Kencana Mulya Cabang Tangerang beralamat di Jl raya 

serang km 14 Cikupa Tangerang Banten. Perusahaan ini beroperasi untuk wilayah 

operasional area JABODETABEK. 

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

4.1.2.1 VISI 

Visi PT Sarana Kencana Mulya adalah “memimpin pergerakan 

konvergensi digital” 

4.1.2.2 MISI 

Misi dari PT Sarana Kencana Mulya adalah 

1. Produk merk indonesia kelas dunia 

2. Inovasi melalui kreativitas 

3. Market leader bagi setiap produk 

4.Improvement terus menerus secara proaktif 
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4.1.3 Struktur Organisasi PT Sarana Kencana Mulya Cabang Tangerang 

Banten 

Gambar 4.1 Diagram struktur organisasi PT Sarana Kencana Mulya Divisi Mobile 

Phone 

Sumber : PT Sarana Kencana Mulya 

4.1.3.1 Tugas dan Tanggung Jawab 

1. Heri Susanto ( Kepala Perwakilan) 

a. Mengawasi operasional perusahaan , persediaan dan distribusi barang PT 

Sarana Kencana Mulya 

b. Membuat atau merencanakan pengembangan operasi dalam jangka pendek 

maupun     panjang  PT Sarana Kencana Mulya  

c. Meningkatkan sistem operasional, proses dan kebijakan dalam mendukung visi 

dan misi perusahaan PT Sarana Kencana Mulya 
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2. Zemy Iskandar (Sales Manager) 

a. Bertanggung jawab terhadap Manager Umum yaitu Bp Heri Susanto 

b. Membuat analisa terhadap pangsa pasar dan menentukan strategi penjualan 

terhadap konsumen atau pelanggan. 

c. Manajer pemasaran bertanggung-jawab terhadap perolehan hasil penjualan dan 

penggunaan dana promosi. 

4. Kepala Gudang 

a. Mengawasi dan mengontrol operasional gudang PT Sarana Kencana Mulya 

divisi mobile phone  

b. Mengawasi dan mengontrol semua barang yang masuk dan keluar  

c. Membuat perencanaan, pengawasan dan laporan pergudangan  

d. Mengawasi pekerjaan staff gudang agar sesuai dengan standar kerja perusahaan 

4.1.4 Produk Mobile Phone Polytron 

Produk Mobile Phone Polytron adalah produk telepon genggam buatan 

indonesia, pabrik Mobile Phone Polytron berada di Kudus Jawa Tengah. Produk 

Mobile Phone  Polytron terdiri dari berbagai type dengan spesifikasi yang berbeda 

- beda. 

Berikut adalah type produk Mobile Phone Polytron yang diteliti pada penelitian 

ini  
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Gambar 4.2 produk Mobile Phone Polytron type R 2506 White 

 

Sumber : Paketblackbery.com 

 4.1.5 Proses Permintaan/Pemesanan Produk Jadi Oleh Konsumen 

Salah satu contoh proses pemesanan produk atau permintaan dari 

konsumen kepada pihak perusahaan akan dijelaskan sebagai berikut. 

Dibawah ini digambarkan diagram proses pemesanan produk dari konsumen atau 

pelanggan kepada pihak PT Sarana Kencana Mulya divisi mobile phone  
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Konsumen membuat order

Pembuatan PO

Pembelian

 

            Gambar 4.3 Diagram proses pemesanan produk 

4.1.5.1 Proses Pemesanan Produk 

Proses pemesanan produk di PT Sarana Kencana Mulya divisi mobile 

phone ada beberapa tahap, yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap pertama yang dilakukan konsumen adalah membuat permintaan sesuai 

type, warna dan jumlah yang diminta kepada pihak sales divisi mobile phone 

2. Tahap kedua sales memberikan bukti permintaan dari konsumen dan 

diserahkan kepada admin sales untuk dibuatkan permintaan di sisitem penjualan. 

3. Admin sales membuatkan PO (Purchase Order) di sistem penjualan dan 

mengkonfirmasi kepada admin gudang adanya permintaan produk dari konsumen. 

4. Tahap terakhir admin gudang melakukan pengeluaran produk untuk permintaan 

konsumen.  

4.1.6 Proses Pengeluaran Produk Jadi Untuk Konsumen 

Proses pengeluaran produk jadi untuk konsumen digambarkan sebagai 

berikut: 
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Print PO

Pengambilan produk

Scan produk dan cek

Print bukti

Sesuai

Ok

No

 

Gambar 4.4 Diagram proses pengeluaran produk 

4.1.6.1 Proses Pengeluaran Produk 

Proses pengeluaran produk dari gudang melalui beberapa tahap yaitu 

sebagai berikut : 

1. Admin gudang mencetak PO (Purchase Order) dan diberikan kepada helper 

untuk mengambil produk di rak sesuai PO 

2. Tahap selanjutnya helper mengambil produk-produk yang diminta sesuai PO di 

rak gudang 

3. Scan produk dilakukan oleh helper, apabila pada saat proses scan ditemukan 

produk tidak sesuai PO maka produk harus ditukar dengan produk yang sesuai 

PO, tetapi apabila pada proses scan tidak terjadi masalah maka tahap selanjutnya 

dilakukan cek quantity setelah itu admin gudang melakukan print out bukti 

pengeluaran produk. 
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4.1.7 Proses Pengiriman Produk Jadi Untuk Konsumen 

Di PT Sarana Kencana Mulya divisi mobile phone proses atau alur 

pengiriman produk jadi dapat dijelaskan dengan diagram sebagai berikut : 

Tanda tangan kepala 

gudang

Serah terima produk admin 

gudang dengan sopir/

kernek

Serah terima produk kernek 

dengan konsumen

Pemeriksaan

Pengiriman produk

No

 

Gambar 4.5 Diagram Proses pengiriman produk 

A. Proses Pengiriman Produk Mobile Phone ke konsumen 

1. Proses pengiriman produk di PT Sarana Kencana Mulya diawali dari admin 

gudang, admin gudang melakukan pengeluaran produk dengan cara scan, setelah 

surat pengeluaran produk dicetak lalu ditanda tangani oleh kepala gudang. 

2. Tahap kedua adalah ketika surat telah ditanda tangani oleh kepala gudang, 

selanjutnya surat dan produk diserahkan kepada sopir/kernek lalu produk 

dimasukan dalam mobil operasional untuk dikirim kekonsumen  

3. Tahap ketiga adalah pengiriman produk ke konsumen sesuai alamat PO 

(Purchase Order) 

4.  Tahap keempat adalah apabila pengiriman telah sampai ke lokasi konsumen 

maka dilakukan pemeriksaan jumlah fisik dan surat, apabila tidak sesuai maka 

produk harus dikembalikan kegudang untuk direvisi, tetapi apabila sesuai 
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dilakukan serah terima produk dengan konsumen disertai tanda tangan kedua 

belah pihak.   

4.2 PENGOLAHAN DATA 

4.2.1 Identifikasi Permasalahan 

Dengan metode lean dengan tools VSM (Value Stream Mapping) dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan keterlambatan pengiriman 

produk ke konsumen. Hasil pengukuran waktu proses pengeluaran produk untuk 

konsumen dengan tools VSM dapat disajikan dengan gambar VSM berikut ini : 

R 249:yelow:130

Take Take

C249:White:150 

Take

C 249:Red:250

Take

C249:Cyan:200

Take

C247:W.red:50

Take

R 2506:WH:107

Take

C 247:W.Bl:50

Take

4g450:Wh:100

Take

4g450:Black:25

Admin Gudang

Area scaning phone
Staff Gudang

Sopir/Kernek

Delivery

Konsumen

LSO6L3V30007

31 Maret 2016

     
0 Pcs

 CT = 55 sec

2 people

DT = 4 Hari

  CT = 63 sec

2 people

CT = 27 sec

2 people

17 sec

12 sec

27 sec63 sec55 sec

10 sec 7 sec

 Gambar 4.6 Value Stream Mapping pengeluaran produk sebelum perbaikan 

 Dari hasil gambar 4.2 Value Stream Mapping pengeluaran produk sebelum 

perbaikan dapat dijelaskan dengan tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.1 Hasil Waktu Kerja Sebelum Perbaikan 

 

Dari hasil tabel 4.1 diketahui permasalahan yang terdapat pada gudang PT 

Sarana Kencana Mulya divisi mobile phone adalah menunggu produk jadi Mobile 

Phone type R 2506 White masuk dari suplier sampai 4 hari kerja, karena 

persediaan habis dan waktu proses kerja pengeluaran produk sebelum perbaikan 

sebesar 345.786 detik (4 hari,3 menit,1 detik) 

4.2.2 Sumber Persediaan Produk Jadi di gudang divisi Mobile Phone PT 

Sarana Kencana Mulya 

Persediaan produk jadi di PT Sarana Kencana Mulya terdiri dari berbagai 

sumber yaitu : 

A. Suplier 

Pabrik atau suplier PT Sarana Kencana Mulya cabang tangerang berasal 

dari PT Sarana Kencana Mulya Kudus. Pihak yang melakukan pemesanan produk 

jadi adalah sales manager divisi mobile phone. 

B. Toko 

 Toko yang melakukan pembelian konsinyasi atau penitipan produk 

sementara harus mengembalikan produk yang tidak terjual kepada PT Sarana 

No Elemen Kerja Waktu Kerja 

1 
Admin gudang mencetak surat permintaan barang 

dan diberikan kepada helper/staff gudang 
17 second 

2 
Staff gudang berjalan menuju rak barang jadi 

untuk mengambil permintaan barang pertama 
12 second 

3 
Mengambil barang type 4G 450 Black 

sebanyak 25 unit 
27 second 

4 
Berjalan dan mengambil barang type 4G 450 

White sebanyak 100 unit 
70 second 

5 
Berjalan dan mengambil barang type C 247 

White Black sebanyak 50 unit 
60 second 

6 

Berjalan menuju rak selanjutnya dan barang 

type R 2506 White habis,dan menunggu 

barang datang dari suplier 

345.600 second/4 hari 

Total 
345.786 second / (4 hari 

3 menit,1 detik) 
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Kencana Mulya Tangerang, hal ini sudah menjadi kesepakatan antara PT Sarana 

Kencana Mulya dengan pihak toko.  

4.2.3 Persediaan Produk Jadi di gudang divisi Mobile Phone PT Sarana 

Kencana Mulya  

  Jumlah persediaan mobile phone type R 2506 White digudang PT Sarana 

Kencana Mulya divisi mobile phone tahun 2016 disajikan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Jumlah Persediaan Mobile Phone Type R 2506 White Tahun 2016 

No Bulan Quantity (Pcs) 

1 Januari 300 

2 Febuari 250 

3 Maret 230 

4 April 300 

5 Mei 287 

6 Juni 550 

7 Juli 247 

8 Agustus 280 

9 September 270 

10 Oktober 310 

11 November 430 

12 Desember 270 

Total 3724 

Sumber : PT Sarana Kencana Mulya Tangerang 

4.2.4 Permintaan Produk Jadi Di Gudang Divisi Mobile Phone PT Sarana 

Kencana Mulya  

Permintaan produk mobile phone dari konsumen type R 2506 White tahun 

2016 disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut:  
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Tabel 4.3 Jumlah Permintaan Mobile Phone Type R 2506 White Tahun 2016 

No Bulan Quantity (Pcs) 

1 Januari 150 

2 Febuari 100 

3 Maret 337 

4 April 200 

5 Mei 80 

6 Juni 400 

7 Juli 140 

8 Agustus 120 

9 September 171 

10 Oktober 245 

11 November 310 

12 Desember 100 

Total 2353 

Sumber : PT Sarana Kencana Mulya Tangerang 

4.2.5 Perhitungan Jumlah Persediaan Dan Permintaan Produk Jadi di PT 

Sarana Kencana Mulya 

Dibawah ini disajikan tabel perhitungan jumlah persediaan dan permintaan 

bahan jadi polytron mobile phone type R 2506 White di PT Sarana Kencana 

Mulya Tangerang dari bulan Januari sampai Desember 2016. 
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Tabel 4.4 Perhitungan Jumlah Persediaan dan Permintaan Mobile Phone Type R 

2506 White Tahun 2016 

Bulan Sisa persediaan 
Barang dari 

toko 

Jumlah 

Pemesanan 

produk dari 

suplier (Pcs) 

Jumlah 

persediaan 

Jumlah 

Permintaa

n 

Januari 140 15 145 300 150 

Febuari 150 10 90 250 100 

Maret 150  80 230 337 

April -107 10 397 300 200 

Mei 100 17 170 287 80 

Juni 207  343 550 400 

Juli 150 7 90 247 140 

Agustus 107 3 170 280 120 

September 160  110 270 171 

Oktober 99  211 310 245 

November 65  365 430 310 

Desember 120  150 270 100 

Total 1341 62 2321 3724 2353 

Sumber : PT Sarana Kencana Mulya Tangerang 

Dari hasil tabel perhitungan jumlah persediaan dan permintaan mobile 

phone type R 2506 White dapat diketahui bahwa permintaan dibulan maret 

mengalami kekurangan stok produk sebanyak 107 Pcs. 

1. Cost lost Value Product Sebelum Perbaikan 

Adalah biaya kehilangan nilai produk karena produk tidak bisa terjual 

kepada konsumen selama satu tahun. 

1. Cos lost Value Product = Jumlah sisa persediaan x harga produk/unit  

1. Cos lost Value Product = 1341 x Rp 800.000 

1. Cos lost Value Product = Rp 1.072.800.000/tahun 

Jadi biaya kehilangan nilai produk type R 2506 White pada tahun 2016 

sebanyak Rp 1.072.800.000/tahun 
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4.2.6 Penerapan Perbaikan (Improve) 

Simulasi perbaikan digunakan untuk melihat sejauh mana metode yang 

digunakan dalam penelitian ini bisa diterapkan untuk menyelesaikan 

permasalahan di PT Sarana Kencana Mulya divisi mobile phone.  

4.2.6.1 Penerapan Perbaikan Dengan Metode EOQ (Economic Order 

Quantity) 

Simulasi perbaikan permasalahan persediaan yaitu dengan metode EOQ 

(Economic Order Quantity). Simulasi perhitungan dengan metode EOQ pada 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

A. Perhitungan Biaya Pemesanan Per Pesanan Tahun 2016 Type R 2506 

White 

1. Biaya Telepon  

Pemesanan handphone diasumsikan selama 10 menit.  

Biaya telepon = jumlah menit sekali pesan x tarif telepon per menit  

= 10 x Rp 600  

= Rp 6.000 / pesanan  

2. Biaya Internet 

Selain lewat telepon pemesanan handphone via email juga dilakukan, 

pemesanan via email diasumsikan sebanyak 100 KB . 

Biaya internet = jumlah KB sekali pesan x tarif internet per KB 

= 100 x Rp 0,1 

= Rp 10 

3. Biaya Bongkar Muat  

Biaya Bongkar Muat Pembelian handphone 2016 = tidak ada karena 

dibongkar oleh staff gudang 

4. Biaya pengiriman 

 Biaya pengiriman tidak ada karena pesanan sampai digudang 
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5. Biaya surat menyurat 

Pemesanan handphone diasumsikan memerlukan kertas sebanyak 10 

lembar 

Biaya surat menyurat = jumlah kertas sekali pesan x tarif kertas A4 perlembar 

= 10 x Rp 625 

= Rp 6.250 

6. Biaya Administrasi  

Biaya administrasi = biaya alat tulis kantor (ATK) = Biaya ATK/Jumlah 

frekuensi pemesanan 

Jumlah frekuensi pemesanan = 14 

Biaya ATK =  Rp 1.200.000 

Biaya administrasi handphone = Rp 1.200.000 per tahun : 14 = Rp 85.714 

7. Biaya Gaji Manager Marketing 

Biaya Gaji Manager Marketing yang melakukan pemesanan produk 

dihitung satu kali gaji x 10% x13 kali gaji /frekuensi pemesanan 

= Rp 25.000.000 x 10% x 13  

= Rp32.500.000/14 

= Rp 2.321.428 

Tabel 4.5 Rincian Biaya Per Pemesanan Tahun 2016 Type R 2506 White 

 

No Komponen Biaya Pesan Biaya per 1 kali pesan ( Rp ) 

1 Biaya Telepon Rp 6.000 

2 Biaya Internet Rp 10 

3 Biaya Surat Menyurat Rp 6.250 

4 Biaya Administrasi Rp 85.714 

5 Biaya Gaji Manager Marketing Rp 2.321.428 

 Total Biaya Pemesanan Rp 2.419.402 
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Jadi Total biaya pemesanan per satu kali pesan Type R 2506 White 

sebesar Rp 2.419.402 

B. Biaya Penyimpanan 

1. Gaji Pengawas  

Gaji Pengawas dan Pelaksana Gudang = { (11orang staff gudang x 

gaji/bulan) + gaji kepala gudang}x 13 kali gaji dalam satu tahun 

Gaji Pengawas dan Pelaksana Gudang = {(11 x Rp 3.300.000) + Rp 5.000.000} x 

13 = Rp 536.900.000 per tahun 

2. Biaya Listrik  

A. Lampu 

= Jumlah lampu x besarnya wh yang digunakan (dikonversikan dalam kwh) x 

jumlah jam nyala yang digunakan setiap hari) x tarif listrik  

A.= {2 unit x 20 wh (0,02 Kwh x kerugian RRD = 115%} x 9 Jam kerja x Rp 

1352 

    = Rp 560/hari 

B.= {12 unit x 80 wh (0,08 Kwh) kerugian RRD = 115%}  x 4 Jam kerja x Rp. 

1352 

   = Rp 5.971 /hari  

Total biaya listrik untuk lampu adalah    

= Rp. 560 + Rp 5.971 = Rp 6.531x 312 hari  

= Rp 2.037.672 /tahun 

B. AC  

={ 2 unit x 880 wh (0,88 Kwh) x kerugian RRD = 115%} x 9 jam kerja x Rp 1352 

= Rp 24.628 x 312 hari = Rp 7.683.936 

C. Komputer dan Notebook 

1. Komputer  

={ 2 unit komputer x 100 wh (0,1 Kwh) x kerugian RRD = 115% } x 9 jam kerja 

x Rp 1352 

=  Rp 2.799 x 312 hari = Rp 873. 288 / tahun 
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2. Notebook 

= {2 unit Notebook x 50 wh (0,05Kwh) x kerugian RRD = 115% } x 9 jam kerja x 

Rp 1352 

= 1.400 x 312 = Rp 436.800 / tahun 

Total biaya listrik untuk komputer dan notebook dalam satu tahun = Rp 873. 288 

+ Rp 436.800 = Rp 1.310.088 / tahun 

Total biaya listrik adalah biaya listrik untuk lampu + biaya listrik untuk ac 

+ biaya listrik untuk komputer dan notebook 

Rp 2.037.672 /tahun + Rp 7.683.936/tahun+ Rp 1.310.088 /tahun = Rp 

11.031.696 

3. Biaya Penyusutan Gudang  

Dengan metode garis lurus maka menghitung biaya penyusutan gudang 

adalah 

= Harga Perolehan : Umur Ekonomis (hitungan per bulan, karena beban 

penyusutan dihitung per bulan) 

= 2.000.000.000 : (20×12) (angka 20 = 20 tahun, 1 tahun ada 12 bulan. Jadi 20 x 

12 = 240 bulan) 

Harga perolehan : (20x12) 

Rp 2.000.000.000 : 240 bulan 

Rp 8.333.333 (Nilai penyusutan perbulan) 

Hitung akumulasi penyusutan dari bulan september 2015 sampai desember 2016 

= Nilai penyusutan per bulan x (jumlah bulan dari september 2015 

sampai Desember 2016) 

= Rp 8.333.333 x 15 bulan 

= Rp 124.999.995 

4. Biaya Pengiriman Produk 

Asumsi biaya operasional mobil per satu hari  x jumlah mobil x 26 hari x 

12 bulan 

Rp 200.000 x 2 x 26 x 12  
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Rp 124.800.000/Tahun 

Total Biaya Penyimpanan 

 = Gaji pengawas + Biaya listrik + Biaya penyusutan gudang + Biaya pengiriman 

produk 

 = Rp 536.900.000 + Rp 11.031.696 + Rp 124.999.995 + Rp 124.800.000 

 = Rp 797.731.691 

A. Menentukan nilai EOQ  

Rumus metode EOQ 

EOQ = √
𝟐.𝑨.𝑫

𝒉
.........................................................................................1 

Keterangan 

A = Biaya Pemesanan/ Satu Kali Pesan 

D = Jumlah Permintaan/Satu Tahun 

h = Biaya Penyimpanan/Unit/Satuan Waktu 

h = Biaya penyimpanan per unit pertahun biaya ini diperoleh dari rumus 

sebagai berikut : 

h = 
 Total Biaya Penyimpanan

Jumlah Persediaan
 

h = 
 Rp 797.731.691 

3724
 

h = Rp 214.214 

EOQ = √
2.𝐴.𝐷

ℎ
 

EOQ = √
2.(Rp 2.419.402) (2353)

214.214
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EOQ = √
11.385.705.812

214.214
 

EOQ = √53.151 

EOQ = 230,54 ≈ 231 Pcs 

Jadi jumlah mobile phone untuk  type R 2506 White yang dapat dipesan 

berdasarkan metode kuantitas  pesanan ekonomis atau Economic Order Quantity 

(EOQ) adalah 231 Pcs setiap kali pemesanan. 

B. Total Biaya Pemesanan Tahunan / TOC (Total Ordering Cost) 

Merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan 

pemesanan bahan baku/produk. 

Biaya pemesanan per tahun = 
Permintaan satu tahun 

Jumlah tiap kali pesan
 x biaya pesan tiap kali pesan  

Biaya pemesanan per tahun = 
D

EOQ
x A 

Biaya pemesanan per tahun = 
2353

231
x 2.419.402 

Biaya pemesanan per tahun = Rp 24.677.901 

C. Total Biaya Penyimpanan Tahunan / TCC (Total Carrying Cost) 

Merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan 

penyimpananbahan baku yang dibeli. 

Biaya penyimpanan per tahun = tingkat persediaan rata-rata x biaya penyimpanan 

per unit per tahun 

Biaya penyimpanan per tahun =  
𝐸𝑂𝑄

2
 x h 

Biaya penyimpanan per tahun =  
231

2
 x 214.214 

Biaya penyimpanan per tahun =  Rp 24.741.717 
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D. Total biaya persediaan bahan baku (Total Cost) 

Total persediaan bahan baku yang optimal ialahpenjumlahan dari total 

biaya pesan dan total biaya simpan bahan baku. 

C = harga barang = Rp 800.000 

D = Jumlah permintaan 

TC = Total biaya pesan + Total biaya simpan + Biaya  

TC =  {  (
D

EOQ
)x A +( 

𝐸𝑂𝑄

2
) x h + (C.D) } 

TC =  Rp 24.677.901+ Rp 24.741.717+ (800.000 x 2353) 

TC = Rp 1.931.819.618 

E. Persediaan Pengaman (Safety Stock)  

Safety stock digunakan untuk mengantisipasi permintaan yang fluktuatif 

Tabel 4.6 Deviasi Mobile Phone Type R 2506 White Tahun 2016 (Pcs) 

NO 
BULAN Persediaan Penjualan Deviasi Kuadrat 

 X Y X-Y (X-Y)² 

1 Januari 300 150 150 22500 
2 Febuari 250 100 150 22500 
3 Maret 230 337 -107 11449 
4 April 300 200 100 10000 
5 Mei 287 80 207 42849 
6 Juni 550 400 150 22500 
7 Juli 247 140 107 11449 
8 Agustus 280 120 160 25600 

9 September 270 171 99 9801 
10 Oktober 310 245 65 4225 
11 November 430 310 120 14400 
12 Desember 270 100 170 28900 

Jumlah 3724 2353 1371 226173 

 

Safety Stock = Zq 

Dimana : Z = Standar deviasi 
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                q = kuadrat eror; dimana q diperoleh dari rumus 

√
€(𝐱−𝐲)²

𝐧
..................................................................................................2 

  

Dimana : 

x = Persediaan 

y = Penggunaan 

n = Jumlah bulan 

Z = 5% ≈1,65 

€ ( x-y )² = 226.173 

n = 12 bulan 

 

q = √
€(x − y)²

n
 

 

q =  √
226.173

12
 

q = √18.847,75 

q = 137,28  

Safety Stock = Zq 

          = 1,65 x 137,28 

         = 226,512 ≈ 227 

Jadi jumlah persediaan pengaman (Safety Stock) yang perlu untuk  

menghindari kehabisan barang dagang mobile phone adalah 227 Pcs perbulan 
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 F. Menentukan Frekuensi Pemesanan 

Frekuensi pemesanan digunakan untuk menentukan berapa kali 

pemesanan dilakukan pada setiap tahunnya. 

Rumus Frekuensi Pemesanan adalah sebagai berikut : 

Frekuensi =  
𝐷

𝐸𝑂𝑄
 

Keterangan : 

D = Jumlah permintaan produk dari konsumen satu tahun 

Q = Kuantitas pemesanan satu tahun 

Frekuensi =   
𝐷

𝐸𝑂𝑄
 

Frekuensi =  
2353

231
 

Frekuensi =  10,186 ≈ 11 kali/satu tahun 

G. Menentukan nilai ROP (Reorder Point) 

Reorder Point (ROP) adalah saat dimana perusahaan harus melakukan 

pemesanan bahan kembali, sehingga penerimaan bahan yang dipesan dapat tepat 

waktu.  

1. Tanpa kebijakan safety stock 

Lama perputaran produksi = masa kerja efektif perusahaan 1 tahun / frekuensi 

pemesanan 

                                           = 312 hari/tahun : 11 

                                           = 28,36 ≈ 29  

Lead time = 3 hari 

ROP = 
EOQ

Lama perputaran produksi
 x 𝑙𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 

ROP = 
231

29
 x 3 

ROP = 24 Pcs 

Jadi pemesanan kembali mobile phone dapat dilakukan pada saat jumlah  

persediaan tersisa 24 Pcs 
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2. Dengan kebijakan safety stock 

ROP = ( 
EOQ

Lama perputaran produksi
 x lead time) + Safety stock 

ROP =(  
231

29
 x 3 ) + 227 pcs 

ROP = 251 Pcs 

Jadi pemesanan kembali mobile phone dapat dilakukan pada saat jumlah 

persediaan tersisa 251 Pcs 

Berikut adalah tabel hasil perhitungan persediaan stok produk mobile 

phone type R 2506 White dengan metode EOQ   

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Persediaan Mobile Phone Type R 2506 White di PT 

SKM Tahun 2016 dengan metode EOQ 

No Data Satuan Nilai 

1 Biaya penyimpanan Pcs/tahun Rp 214.214 

2 Biaya pemesanan Per 1 kali pesan Rp 2.419.402 

3 EOQ Pcs/pesanan 231 

4 
Total Biaya Pemesanan 

Tahunan / TOC 
 Rp 24.677.901 

5 
Total Biaya Penyimpanan 

Tahunan / TCC 
 Rp 24.741.717 

6 

Total biaya persediaan bahan 

baku (Total Cost) 

 

 Rp 1.931.819.618 

7 Safety Stock Pcs/bulan 227 

8 Frekuensi pemesanan Kali/tahun 11 

9 ROP tanpa safety stock Pcs 24 

10 ROP dengan safety stock Pcs 251 

 

4.2.6.2 Penerapan Perbaikan Dengan Tools 5S 

Simulasi penerapan perbaikan dengan tools 5S di gudang PT Sarana 

Kencana Mulya divisi mobile phone akan disajikan sebagai berikut : 
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A. SEIRI (RINGKAS)  

➢ Staf gudang harus melakukan tugas sesuai dengan tugasnya masing-

masing 

Staff Admin gudang 

Sebelum 

- Melakukan pengeluaran barang jadi sesuai permintaan konsumen 

- Mengatur pengiriman barang jadi ke konsumen 

- Memasukan barang jadi dari suplier ke rak 

- Mengatur barang masuk dari suplier  

- Melakukan kebersihan gudang 

- Melakukan pengeluaran barang return untuk dikirim ke kudus 

- Mengatur pengiriman barang return untuk dikirim ke kudus 

Sesudah 

- Melakukan pengeluaran barang jadi sesuai permintaan konsumen 

- Mengatur pengiriman barang jadi ke konsumen 

- Mengatur barang masuk dari suplier 

- Melakukan kebersihan gudang 

- Melakukan stock opname perbulan 

Tugas Helper  

- Memasukan barang jadi dari suplier ke rak 

Tugas Staff Return 

- Melakukan pengeluaran barang return untuk dikirim ke kudus 

- Mengatur pengiriman barang return untuk dikirim ke kudus 

Staff dokumen 

Sebelum 

- Melakukan input data pengiriman barang jadi 

- Menyimpan data pengiriman barang jadi 

- Menyimpan data barang masuk dari suplier 



61 

 

- Memasukan barang masuk dari suplier ke rak 

- Melakukan kebersihan gudang 

- Menyiapkan barang permintaan untuk dikirim ke konsumen 

Sesudah 

- Melakukan input data pengiriman barang jadi 

- Menyimpan data pengiriman barang jadi 

- Menyimpan data barang masuk dari suplier 

- Menyiapkan peralatan kebersihan 

- Melakukan kebersihan gudang 

Tugas Helper 

- Memasukan barang masuk dari suplier ke rak 

- Menyiapkan barang permintaan untuk dikirim ke konsumen 

Staff Return 

Sebelum  

- Memindahkan barang return dari toko/konsumen ke lokasi gudang 

rusak 

- Memasukan barang jadi dari suplier ke rak 

- Melakukan kebersihan gudang 

- Melakukan input data return dari toko/konsumen 

- Menyimpan data return dari toko atau konsumen 

Sesudah  

- Memindahkan barang return dari toko/konsumen ke lokasi gudang 

rusak 

- Melakukan kebersihan gudang 

- Melakukan input data return dari toko/konsumen 

- Menyimpan data return dari toko atau konsumen 

Tugas Helper 

- Memasukan barang jadi dari suplier ke rak 
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➢ Membuang barang  yang tidak terpakai 

                 

  

             Barang yang tidak terpakai             Membuang barang tidak terpakai 

 Sebelum          Sesudah 

Gambar 4.7 Membuang barang  yang tidak terpakai 

➢ Memisahkan barang/produk yang tidak terpakai dengan yang masih 

terpakai 

                

Produk terpakai Produk tidak terpakai   Produk tidak terpakai  Produk              

terpakai     

( Sebelum)         (Sesudah) 

Gambar 4.8 Pemisahan produk 

 

 



63 

 

➢ Alat atau barang yang sering terpakai harus dekat dengan staf gudang 

     

 

        Peralatan jauh dari staff gudang       Peralatan lebih dekat staff gudang 

  Sebelum       Sesudah 

Gambar 4.9 Mendekatan peralatan kerja 

B. SEITON (RAPI) 

➢ Meletakan peralatan atau barang pada tempat yang telah disediakan 

                                      

 

         Peralatan tidak pada tempatnya         Peralatan pada tempatnya 

                          Sebelum              Sesudah 

Gambar 4.10 Meletakan peralatan 
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➢ Meletakan produk handphone sesuai dengan type dan warna dalam satu 

lokasi atau rak 

 

              

                    1 rak 2 type          1 rak 1 type 

 

                       

         Sebelum          Sesudah 

Gambar 4.11 Meletakan produk handphone 

➢ Susun produk handphone sesuai dengan label kearah depan dan ditumpuk 

ke arah atas 

                   

           Susunan produk tidak sesuai label         Susunan produk sesuai label 

     Sebelum     Sesudah 

Gambar 4.12 Penyusunan produk handphone 
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➢ Memisahkan produk handphone sesuai dengan kualifikasi produk atau 

produk return dipisah dengan produk siap jual dengan jarak minimal 1 

meter 

                   

 

       Produk return                Produk siap jual  Hanya produk siap jual 

       Sebelum              Sesudah 

Gambar 4.13 Memisahkan produk handphone 

➢ Membuat nama area untuk setiap area status produk 

                  

       

             Sebelum                Sesudah 

Gambar 4.14 Pembuatan area 
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C. SEISO (RESIK) 

➢ Membuat jadwal piket kebersihan 

Setelah perbaikan 

 

JADWAL PIKET KEBERSIHAN PT SARANA KENCANA MULYA 

DIVISI MOBILE PHONE 

SENIN SELASA RABU KAMIS JUM’AT SABTU 

M. Arif Jeni Bin Asbi M. Arif Jeni Bin Asbi M. Arif Jeni Bin Asbi 

Sukron. M Surawadi Sukron. M Surawadi Sukron. M Surawadi 

Rudi M. Wahyudi Mukti Kholil Rudi M. Wahyudi Mukti Kholil 

Tabel 4.8 Jadwal piket kebersihan 

- Ketua penanggung jawab piket adalah sukron makmun 

- Pengawas adalah Kepala gudang divisi mobile phone 

➢ Membersihkan lantai gudang,rak gudang maupun produk handphone 

A. Membersihkan lantai gudang 

                   

                 

 Sebelum dibersihkan  Setelah dibersihkan 

Gambar 4.15 Pembersihan lantai gudang 
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 B. Membersihkan rak gudang 

                    

 

 Sebelum dibersihkan             Sesudah dibersihkan    

Gambar 4.16 Pembersihan rak gudang 

C. Membersihkan produk handphone 

                  

 

 

               Sebelum dibersihkan                    Sesudah dibersihkan 

Gambar 4.17 Membersihkan produk handphone 
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➢ Setiap staff gudang membersihkan setiap area kerjanya masing - masing  

A. Staff admin gudang 

                                                        

           Sebelum dibersihkan   Setelah dibersihkan 

Gambar 4.18 Membersihkan area kerja 

B. Staff return 

                                

      Sebelum dibersihkan      Setelah dibersihkan 

Gambar 4.19 Membersihkan area kerja 
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C. Staf dokumentasi 

                      

         Sebelum dibersihkan        Setelah dibersihkan.  

Gambar 4.20 Membersihkan area kerja 

D. SEIKETSU (RAWAT) 

➢ Membuat label produk pada rak produk handphone sesuai type dan 

warnanya 

     

              Tidak ada label pada rak                                    

  (sebelum)    (sesudah)     

Gambar 4.21 Membuat label produk pada rak 
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➢ Menjalankan tugas piket kebersihan sesuai jadwal 

-    Ketua penanggungjawab piket kebersihan setiap hari adalah Sukron 

makmun 

- Ketua penanggungjawab bertugas mengkoordinasikan anggota 

untuk membersihkan kondisi gudang setiap hari 

- Ketua penanggungjawab bertanggungjawab menyediakan alat 

kebersihan 

- Anggota piket kebersihan melakukan kebersihan gudang sesuai 

jadwal yang telah ditentukan 

➢ Melakukan stock opname internal setiap akhir bulan 

- Menunjuk ketua penanggungjawab stock opname yaitu Rudi 

- Anggota pelaksana stock opname mengikuti jadwal piket kebersihan 

Contoh : untuk jadwal piket hari senin melaksanakan stock opname 

dibulan januari begitu selanjutnya. 

- Stock opname harus dilaksanakan setiap bulan dan dilakukan pada 

akhir bulan 

- Ketua penanggungjawab menyerahkan hasil stock opname kepada 

kepala gudang. 

E. SHITSUKE (RAJIN) 

➢ Membiasakan melakukan kegiatan ringkas,rapi,resik dan rawat setiap 

perode waktu tertentu. 

- Staff gudang harus melakukan kegiatan resik sesuai jadwal kebersihan 

- Staff gudang harus melakukan kegiatan rapi setelah melakukan 

pekerjaan 

- Staff gudang harus  cepat memasukan barang ke rak setiap ada barang 

masuk dari suplier  
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➢ Mengembalikan alat setelah pakai ke tempatnya tanpa menunggu perintah 

dari atasan 

                    

 

      Peralatan tidak pada tempatnya          Mengembalikan peralatan 

  (sebelum)            (sesudah) 

Gambar 4.22 Mengembalikan peralatan 

➢ Mengembalikan secara cepat produk yang salah ambil ke raknya yang 

telah disediakan. 

                    

 

 Produk salah ambil           Pengembalian produk ke rak 

Gambar 4.23 Mengembalikan produk salah ambil 
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➢ Membiasakan melakukan kebersihan gudang sebelum dan sesudah 

bekerja. 

                       

Sebelum bekerja 

                      

Sesudah bekerja 

Gambar 4.24 Membersihkan gudang sebelum dan sesudah bekerja 

4.2.6.3 Penerapan Perbaikan dengan SOP 

Simulasi penerapan perbaikan dengan SOP digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan di gudang PT SKM divisi mobile phone karena 

sebelumnya tidak ada SOP. Simulasi penerapan perbaikan dengan SOP di gudang 

PT SKM divisi mobile phone yaitu sebagai berikut :  

4.2.6.3.1 Simulasi Penerapan Perbaikan SOP Penitipan Produk Dari Divisi 

Elektronik Ke Divisi Mobile Phone 

Simulasi penerapan perbaikan SOP penitipan produk dari divisi elektronik 

ke divisi mobile phone dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut :  
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Mulai

Konfirmasi ke 

kepala gudang divisi 

Mobile Phone

Menyerahkan bukti 

surat penitipan 

barang

Meneliti surat dan 

memberi wewenang 

pada admin gudang 

untuk cek fisik barang 

dengan bukti surat 

Melakukan tindakan 

cek fisik barang 

dengan bukti surat

Sesuai

Menandatangani dan 

meminta bukti surat 

serah terima barang

Memasukan barang 

ke dalam gudang 

divisi Mobile Phone

Selesai

Surat tanda terima yang 

telah ditandatangani 

oleh admin gudang 

Mobile Phone

Admin gudang divisi elektronik Kepala Gudang
Admin gudang divisi 

mobile phone

Di buat bukti surat 

ulang
Tidak

Ya

 Gambar 4.25 Diagram SOP Penitipan Produk Dari Divisi Elektronik Ke Divisi 

Mobile Phone 

Keterangan : 

1. Tahap pertama adalah memulai 

2. Admin gudang divisi elektronik melakukan konfirmasi kepada kepala gudang 

divisi mobile phone untuk menitipkan produknya 

3. Menyerahkan bukti surat penitipan produk kepada kepala gudang divisi mobile 

phone    
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4. Kepala gudang meneliti surat dan memberi wewenang kepada admin gudang 

untuk mengecek fisik produk dengan bukti surat penitipan produk 

5. Admin gudang melakukan cek fisik produk dengan bukti surat 

6. Apabila setelah dicek produk tidak sesuai bukti surat maka harus dibuatkan 

ulang bukti surat oleh admin divisi elektronik,tetapi apabila sesuai maka 

selanjutnya 

7. Admin gudang memasukan produk ke dalam gudang divisi mobile phone. 

8. Menandatangani dan meminta bukti copy surat serah terima produk dan 

memberikan bukti surat serah terima produk yang telah ditandatangani oleh admin 

gudang divisi mobile phone 

9. Selesai  

4.2.6.3.2 Penarikan Produk Titipan 

Setelah melakukan perbaikan prosedur penitipan produk, prosedur 

selanjutnya yang perlu diterapkan adalah penarikan kembali produk titipan. 

Dibawah ini disajikan diagram prosedur penarikan produk titipan  
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Mulai

Konfirmasi ke 

kepala gudang divisi 

Mobile Phone

Menyerahkan bukti 

surat penitipan 

barang untuk bisa 

menarik kembali 

produk  titipan

Meneliti surat dan 

memberi wewenang 

pada admin gudang 

untuk cek fisik barang 

dengan bukti surat 

Melakukan tindakan 

cek fisik barang 

dengan bukti surat

Sesuai

Menandatangani dan 

meminta bukti surat 

serah terima barang

Selesai

Surat tanda terima yang 

telah ditandatangani 

oleh admin gudang 

Mobile Phone

Admin gudang divisi elektronik Kepala Gudang
Admin gudang divisi 

mobile phone

Bila produk hilang 

harus mengganti 

produk Tidak

Ya

Memberikan produk 

titipan ke admin 

gudang divisi 

elektronik

 

Gambar 4.26 Diagram SOP Penarikan Produk Titipan Dari Divisi Mobile Phone 

Keterangan : 

1. Tahap pertama adalah memulai. 

2. Admin gudang divisi elektronik melakukan konfirmasi kepada kepala gudang 

divisi mobile phone untuk menarik produk titipan. 
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3. Menyerahkan bukti surat penitipan produk kepada kepala gudang divisi mobile 

phone untuk bisa menarik kembali produk titipan. 

4. Kepala gudang meneliti surat dan memberi wewenang kepada admin gudang 

untuk mengecek fisik produk dengan bukti surat.  

5. Admin gudang melakukan cek fisik produk dengan bukti surat 

6. Apabila setelah dicek produk tidak sesuai bukti surat atau produk hilang maka 

pihak gudang divisi mobile phone diwakili kepala gudang harus mengganti 

produk yang hilang.tetapi apabila sesuai maka selanjutnya 

7. Admin gudang menandatangani dan meminta bukti copy surat serah terima 

produk dan memberikan bukti surat serah terima produk yang telah ditandatangani 

oleh admin gudang divisi mobile phone 

9. Admin gudang memberikan produk titipan kepada admin gudang divisi 

elektronik 

10 Selesai  

4.2.7 Perhitungan Ulang Data Setelah Perbaikan 

Perhitungan ulang data setelah perbaikan digunakan untuk melihat hasil 

perbandingan sebelum perbaikan dan setelah perbaikan sehingga dapat diketahui 

metode yang digunakan dapat diterima atau tidak dalam menyelesaikan masalah. 

4.2.7.1 Perhitungan Ulang Data Setelah Perbaikan Dengan Metode EOQ 

Berdasarkan hasil perhitungan pada  penerapan perbaikan dapat diketahui 

hasil perhitungan ulang data setelah perbaikan dengan metode EOQ disajikan 

dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Ulang Data Setelah Perbaikan Menggunakan Metode 

EOQ 

Bulan Sisa Persediaan Barang dari toko 

Jumlah 

Pemesanan/Bara

ng dari suplier 

Jumlah 

persediaan 

Jumlah 

Permintaa

n 

Januari 140 15 0 155 150 

Febuari 5 10 231 246 100 

Maret 146  231 377 337 

April 40 10 231 281 200 

Mei 81 17 231 329 80 

Juni 249  231 480 400 

Juli 80 7 231 318 140 

Agustus 178 3 231 412 120 

September 292  231 523 171 

Oktober 352  231 583 245 

November 338  231 569 310 

Desember 259  231 490 100 

Total 2160 62 2541 4763 2353 

 

Berdasarkan hasil Perhitungan Ulang Data Setelah Perbaikan 

Menggunakan Metode EOQ dapat diketahui bahwa pada bulan maret tidak 

mengalami kekurangan persediaan. 

1. Cost lost Value Product Setelah Perbaikan  

1. Cos lost Value Product = Jumlah sisa persediaan x harga produk/unit  

1. Cos lost Value Product = 2160 x Rp 800.000 

1. Cos lost Value Product = Rp 1.728.000.000/tahun 

Jadi biaya kehilangan nilai produk setelah perbaikan sebesar Rp 

1.728.000.000/tahun 

Dari hasil tabel 4.9 maka hasil gambar Value Stream Mapping menjadi sebagai 

berikut : 
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4.2.7.2 Perhitungan Ulang Data Setelah Perbaikan Dengan Metode Lean 

dengan tools (value stream mapping) 

Dari tabel 4.6 hasil perhitungan dengan metode EOQ dapat dianalisa 

dengan metode lean, tools VSM sebagai berikut : 

R 249:yelow:130

Take Take

C249:White:150 

Take

C 249:Red:250

Take

C249:Cyan:200

Take

C247:W.red:50

Take

R 2506:WH:107

Take

C 247:W.Bl:50

Take

4g450:Wh:100

Take

4g450:Black:25

Admin Gudang

Area scaning phone
Staff Gudang

Sopir/Kernek

Delivery

Konsumen

33 sec

212 sec

17 sec

12 

sec

371sec

     

CT = 63 sec

2 people

CT = 27 sec

2 people

CT = 56 sec

2 people

CT = 68 sec

2 people

CT = 61 sec

2 people

CT = 136 sec

2 people

CT = 140 sec

2 people

CT = 108 sec

2 people

CT = 75 sec

2 people

LSO6L3V30007

4 April 2016

27 sec

7 sec

63 sec

10 sec

56 sec

15 sec

68 sec

14 

sec

61 sec

17 sec

136

15 sec

140 sec

15 

sec

108 sec75 sec

12 sec

 Gambar 4.27 waktu proses pengeluaran produk setelah perbaikan 

Dari hasil gambar 4.27 dapat dijelaskan waktu proses pengeluaran produk 

sesudah perbaikan disajikan dalam tabel sebagai berikut : 
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Tabel 4.10 Hasil Waktu Kerja Setelah Perbaikan 

No Elemen Kerja Waktu Kerja 

1 

Admin gudang membuat surat permintaan 

barang dan diberikan kepada helper/staff 

gudang 

17 second 

2 
Staff gudang berjalan menuju rak barang jadi 

untuk mengambil permintaan barang pertama 
12 second 

3 
Mengambil barang type 4G 450 Black 

sebanyak 25 unit 
27 second 

4 
Berjalan dan mengambil barang type 4G 450 

White sebanyak 100 unit 
70 second 

5 
Berjalan dan mengambil barang type C 247 

White Black sebanyak 50 unit 
60 second 

6 
Berjalan dan mengambil barang type  R 2506 

White sebanyak 107 unit 
83 second 

7 
Berjalan dan mengambil barang type  C 247 

White Red sebanyak 50 unit 
75 second 

8 
Berjalan dan mengambil barang type  C 249 

Cyan sebanyak 200 unit 
153 second 

9 
Berjalan dan mengambil barang type  C 249 

Red sebanyak 250 unit 
155 second 

10 
Berjalan dan mengambil barang type  C 249 

White sebanyak 150 unit 
123 second 

11 
Berjalan dan mengambil barang type  C 249 

Yellow sebanyak 130 unit 
87 second 

12 
Pengambilan selesai dan dibawa ke area scan 

barang 
33 second 

13 Meletakan barang,disusun dan discan 212 second 

14 

Barang dicek dengan surat pengeluaran 

barang dan dibawa ke mobil oleh sopir dan 

kernek dibantu helper atau staff gudang 

371 second 

Total 
1478 second (24 

menit,64 detik) 

 

Dari hasil tabel 4.10 dapat diketahui bahwa persediaan produk type R 

2506 White tidak mengalami kekurangan stok sehingga pengiriman produk 

kekonsumen tidak mengalami keterlambatan lagi, dan setelah melakukan 

perbaikan, waktu proses pengeluaran produk menjadi 24 menit 64 detik. 
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4.2.7.3 Perhitungan Ulang Data Setelah Perbaikan Dengan Tools 5S 

A. SEIRI (RINGKAS) 

➢ Setiap staff gudang melakukan pekerjaan sesuai dengan jobdesk nya 

masing-masing menjadikan pekerjaan lebih efektif 

Staff Admin Gudang 

Sesudah 

- Melakukan pengeluaran barang jadi sesuai permintaan konsumen 

- Mengatur pengiriman barang jadi ke konsumen 

- Mengatur barang masuk dari suplier 

- Melakukan kebersihan gudang 

- Melakukan stock opname perbulan 

Staff dokumen 

Sesudah 

- Melakukan input data pengiriman barang jadi 

- Menyimpan data pengiriman barang jadi 

- Menyimpan data barang masuk dari suplier 

- Menyiapkan peralatan kebersihan 

- Melakukan kebersihan gudang 

Staff Return 

Sesudah  

- Memindahkan barang return dari toko/konsumen ke lokasi gudang 

rusak 

- Melakukan kebersihan gudang 

- Melakukan input data return dari toko/konsumen 

- Menyimpan data return dari toko atau konsumen 
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➢ Membuang barang tidak terpakai menjadikan kondisi gudang menjadi 

ringkas 

 

Membuang barang tidak terpakai 

(Sesudah) 

Gambar 4.28 Membuang barang tidak terpakai 

➢ Memisahkan barang tidak terpakai menjadikan kondisi gudang menjadi 

lebih ringkas 

 

Produk tidak terpakai  Produk terpakai     

(Sesudah) 

Gambar 4.29 Memisahkan produk tidak terpakai dan produk terpakai     
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➢ Penempatan peralatan lebih dekat dengan staff gudang menjadikan 

pekerjaan lebih cepat dan efisien waktu 

 

            Peralatan lebih dekat staff gudang 

                Sesudah 

           Gambar 4.30 Mendekatkan peralatan 

B. SEITON (RAPI) 

➢ Meletakan peralatan atau barang pada tempatnya menjadikan kondisi 

lingkungan kerja lebih rapi   

            

Peralatan pada tempatnya 

Sesudah 

Gambar 4.31 Penempatan peralatan 
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➢ Meletakan produk handphone sesuai dengan type dan warna dalam satu 

rak menjadikan kondisi rak lebih rapi dan tidak bercampur antara type satu 

dengan lainnya 

 

1 rak 1 type 

 

Sesudah 

Gambar 4.32 Meletakan produk handphone  

➢ Dengan menyusun produk handphone sesuai dengan label kearah depan 

dan ditumpuk kearah atas dapat membantu mempercepat pengambilan 

barang ketika ada permintaan dan menjadikan kondisi lebih rapi  

 

Susunan produk sesuai label 

Sesudah 

Gambar 4.33 Penyusunan produk 
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➢ Dengan memisahkan produk handphone antara produk return dengan 

produk jadi dengan jarak minimal 1 meter menjadikan kondisi tidak 

berantakan dan tidak bercampurnya antara produk return dengan produk 

siap jual 

                              

                                    Hanya produk siap jual 

                                                Sesudah 

                            Gambar 4.34 Pemisahan produk 

➢ Dengan membuat nama area untuk setiap status produk menjadikan 

kondisi lantai gudang tertata rapi 

 

 

Sesudah 

Gambar 4.35 Membuat nama area produk 
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C. SEISO (RESIK) 

➢ Dengan membuat jadwal piket kebersihan dan penanggung jawab piket, 

setiap pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap kebersihan gudang 

sesuai jadwal dan bisa terkoordinasi dengan baik 

JADWAL PIKET KEBERSIHAN PT SARANA KENCANA MULYA 

DIVISI MOBILE PHONE 

SENIN SELASA RABU KAMIS JUM’AT SABTU 

M. Arif 

Jeni Bin 

Asbi M. Arif 

Jeni Bin 

Asbi M. Arif 

Jeni Bin 

Asbi 

Sukron. M Surawadi Sukron. M Surawadi Sukron. M Surawadi 

Rudi M. Wahyudi Mukti Kholil Rudi M. Wahyudi Mukti Kholil 

Tabel 4.11 Jadwal piket kebersihan 

- Ketua penanggung jawab piket adalah sukron makmun   

➢  Dengan melakukan kebersihan lantai gudang,rak gudang, dan produk 

handphone menjadikan kondisi lantai gudang,rak gudang, dan produk 

handphone lebih resik atau bersih 

A. Membersihkan lantai gudang 

 

            Setelah dibersihkan 

Gambar 4.36 Membersihkan lantai gudang 
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B. Membersihkan rak gudang 

 

Sesudah dibersihkan 

Gambar 4.37 Membersihkan rak gudang 

C. Membersihkan produk handphone 

 

    Sesudah dibersihkan 

Gambar 4.38 Membersihkan produk handphone 

➢ Setiap staff gudang membersihkan setiap area kerjanya masing-masing 

sehingga kondisinya lebih bersih dan mempunyai tanggungjawab masing-

masing 
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A. Staff admin gudang 

 

           Setelah dibersihkan 

        Gambar 4.39 Membersihkan area kerja 

B. Staff return 

             

             Setelah dibersihkan 

                  Gambar 4.40 Membersihkan area kerja 

C. Staf dokumentasi 

 

      Setelah dibersihkan 

             Gambar 4.41 Membersihkan area kerja 
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D. SEIKETSU (RAWAT) 

➢ Dengan membuat label produk pada rak produk handphone sesuai type 

dan warna menjadikan bagian helper cepat menemukan produk yang 

diminta konsumen 

 

 

Sesudah 

Gambar 4.42 Membuat label produk 

➢ Dengan menjalankan tugas piket kebersihan sesuai jadwal menjadikan 

kondisi gudang lebih terawat dengan baik 

- Ketua penanggungjawab piket kebersihan setiap hari adalah 

Sukron makmun 

- Ketua penanggungjawab bertugas mengkoordinasikan anggota 

untuk membersihkan kondisi gudang setiap hari 

- Ketua penanggungjawab bertanggungjawab menyediakan alat 

kebersihan 

- Anggota piket kebersihan melakukan kebersihan gudang sesuai 

jadwal yang telah ditentukan 

➢ Dengan melakukan stock opname setiap bulan menjadikan stok produk 

tidak mengalami masalah 

- Menunjuk ketua penanggungjawab stock opname yaitu Rudi 

- Anggota pelaksana stock opname mengikuti jadwal piket kebersihan 
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- Contoh : untuk jadwal piket hari senin melaksanakan stock opname 

dibulan januari begitu selanjutnya. 

- Stock opname harus dilaksanakan setiap bulan dan dilakukan pada 

akhir bulan 

- Ketua penanggungjawab menyerahkan hasil stock opname kepada 

kepala gudang. 

E. SHITSUKE (RAJIN) 

➢ Dengan membiasakan melakukan kegiatan ringkas,rapi,resik dan rawat 

setiap periode waktu atau sesuai jadwal menjadikan manajemen gudang 

lebih baik dari sebelumnya 

- Staff gudang harus melakukan kegiatan resik sesuai jadwal kebersihan 

- Staff gudang harus melakukan kegiatan rapi setelah melakukan 

pekerjaan 

- Staff gudang harus  cepat memasukan barang ke rak setiap ada barang 

masuk dari suplier 

➢ Dengan mengembalikan peralatan kerja setelah pakai ketempatnya tanpa 

menunggu perintah dari atasan menjadikan kondisi lingkungan kerja 

tertata rapi setiap saat. 

 

 

                    Mengembalikan peralatan 

             Sesudah 

Gambar 4.43 Mengembalikan peralatan 
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➢  Dengan mengembalikan secara cepat produk salah ambil ke rak dapat 

meminimalisir terjadinya kesalahan pengiriman produk ke konsumen 

                                 

 

Pengembalian produk ke rak 

  Sesudah 

                              Gambar 4.44 Pengembalian produk ke rak 

➢ Dengan membiasakan melakukan kebersihan gudang sebelum dan sesudah 

bekerja menjadikan kondisi gudang lebih bersih baik sebelum maupun 

sesudah bekerja 

       

         Sebelum bekerja  
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    Sesudah bekerja 

Gambar 4.45 membiasakan melakukan kebersihan gudang sebelum dan sesudah 

bekerja 

4.2.7.4 Perhitungan Ulang Data Setelah Perbaikan Dengan SOP 

A. SOP Penitipan Produk Dari Divisi Elektronik Ke Divisi Mobile Phone 

Setelah adanya SOP penitipan barang dari divisi elektronik ke divisi 

mobile phone menjadikan pendistribusian produk ke konsumen tidak terganggu 

atau lancar dan bisa mencegah terjadinya kehilangan produk. 

Contoh bukti surat serah terima produk dari divisi elekronik kepada divisi mobile 

phone adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.46 Bukti surat penitipan produk 
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BAB V 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

5.1 Identifikasi Permasalahan 

Identifikasi permasalahan digunakan untuk mencari inti permasalahan 

pada penilitian. Dari hasil gambar 4.2 VSM (Value Stream Mapping) dapat 

dijabarkan dengan tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut : 

Tabel 5.1 kegiatan operasional pengeluaran produk digudang PT SKM divisi 

mobile phone 

No Jabatan Tugas dan Tanggung Jawab Waktu Keterangan 

1 Admin Gudang 

Admin gudang mencetak surat 

permintaan barang dan 

diberikan kepada helper/staff 

gudang 

17 second 
Tidak mengalami 

masalah 

2 
Staff 

gudang/Helper 

Staff gudang berjalan menuju 

rak barang jadi untuk 

mengambil permintaan produk 

12 second 
Tidak mengalami 

masalah 

3 
Staff 

gudang/Helper 

Mengambil produk type 4G 

450 Black sebanyak 25 unit 
27 second 

Tidak mengalami 

masalah 

4 
Staff 

gudang/Helper 

Berjalan dan mengambil 

produk type 4G 450 WHITE 

sebanyak 100 unit 

70 second 
Tidak mengalami 

masalah 

5 
Staff 

gudang/Helper 

Berjalan dan mengambil 

produk type C 247 White 

Black sebanyak 50 unit 

60 second 
Tidak mengalami 

masalah 

6 
Staff 

gudang/Helper 

Berjalan menuju rak 

selanjutnya dan produk type R 

2506 White habis 

345.600 

second/4 

hari 

Mengalami 

masalah karena 

kehabisan stok 

produk dan 

menunggu produk 

masuk  

Sumber : PT SKM 

Dari tabel 5.1 dapat diketahui bahwa inti permasalahan keterlambatan 

pengiriman produk ke konsumen disebabkan oleh kekurangan stok produk type R 

2506 White dan harus menunggu barang masuk dari suplier sampai 4 hari kerja. 

Jadi permasalahan yang terdapat pada gudang divisi mobile phone adalah 

manajemen persediaan produk yang tidak sesuai. 
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5.2 Persediaan Produk Jadi di PT Sarana Kencana Mulya 

Dari tabel 4.2 Data persediaan produk type R 2506 White selama satu 

tahun pada tahun 2016 dapat dibuat diagram batang yaitu sebagai berikut : 

 

Gambar 5.1 Diagram jumlah persediaan produk type R 2506 White tahun 2016 

Dari hasil diagram 5.2 dapat diketahui bahwa persediaan produk mobile 

phone type R 2506 White tahun 2016 paling sedikit dibulan Maret sebesar 230 

pcs  dan persediaan paling banyak pada bulan Juni sebesar 550 pcs.  

5.3 Permintaan Produk Jadi di PT Sarana Kencana Mulya 

Dari tabel 4.3 Data permintaan produk type R 2506 White selama satu 

tahun pada tahun 2016 dapat dibuat diagram batang yaitu sebagai berikut : 
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Gambar 5.2 Diagram jumlah permintaan produk type R 2506 White tahun 2016 

Dari hasil diagram 5.1 dapat diketahui jumlah permintaan produk paling 

sedikit pada bulan Mei sebesar 80 pcs dan paling banyak dibulan Juni sebesar 400 

pcs dan diketahui permintaan produk mobile phone Polytron type R 2506 White 

mengalami fluktuatif.  

5.4 Perhitungan Jumlah Persediaan Dan Permintaan Produk Jadi di PT 

Sarana Kencana Mulya 

Pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa pada bulan Maret mengalami 

kekurangan produk type R 2506 White sebanyak 107 pcs.  

5.5 Penerapan Perbaikan (Improve) 

Simulasi perbaikan digunakan untuk mengetahui seberapa baik metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bisa menyelesaikan permasalahan 

persediaan. 

5.5.1 Penerapan Perbaikan Dengan Metode EOQ (Economic Order Quantity) 

Dari hasil perhitungan penerapan perbaikan dengan metode EOQ 

(Economic Order Quantity) pada penelitian ini maka hasil perhitungan akan 

disajikan dalam bentuk tabel yaitu sebagi berikut : 
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Tabel 5.2 hasil perhitungan penerapan perbaikan dengan metode EOQ 

(Economic Order Quantity) 

No Data Satuan Nilai 

1 Biaya penyimpanan Pcs/tahun Rp 214.214 

2 Biaya pemesanan Per 1 kali pesan Rp 2.419.402 

3 EOQ Pcs/pesanan 231 

4 
Total Biaya Pemesanan Tahunan / 

TOC 
 Rp 24.677.901 

5 
Total Biaya Penyimpanan 

Tahunan / TCC 
 Rp 24.741.717 

6 

Total biaya persediaan bahan baku 

(Total Cost) 

 

 Rp 1.931.819.618 

7 Safety Stock Pcs/bulan 227 

8 Frekuensi pemesanan Kali/tahun 11 

9 ROP tanpa safety stock Pcs 24 

10 ROP dengan safety stock Pcs 251 

 

Pada tabel 5.2 hasil perhitungan penerapan perbaikan dengan metode EOQ 

dapat diketahui bahwa biaya penyimanan sebesar Rp 214.214/pcs/tahun,biaya 

pemesanan sebesar Rp 2.419.402 perpesan, EOQ sebesar 231 pcs perpesan, total Biaya 

pemesanan tahunan sebesar  Rp 24.677.901, total biaya penyimpanan tahunan Rp Rp 

24.741.717, total biaya persediaan bahan baku (Total Cost) sebesar Rp 1.931.819.618, 

Safety Stock sebesar 227 pcs/bulan, Frekuensi pemesanan sebanyak 11 kali/tahun, ROP 

(ReOrder Point) tanpa safety stock sebesar 24 pcs/bulan, ROP dengan safety stock 

sebanyak 251 pcs/bulan. 
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5.6 Penerapan Perbaikan Dengan Tools 5S 

Dari hasil penerapan perbaikan kondisi gudang dengan tools 5S yang telah 

ditunjukan pada bab 4 maka dapat diketahui penerapan perbaikan pada Seiri, 

Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke adalah sebagai berikut : 

A. SEIRI (RINGKAS) 

1. Penerapan perbaikan pada jobdesk staff admin gudang dihasilkan perbaikan 

dari sebelum perbaikan ada 7 pekerjaan setelah perbaikan menjadi 5 pekerjaan, 

jobdesk staff dokumen gudang dihasilkan perbaikan dari sebelum perbaikan ada 6 

pekerjaan setelah perbaikan menjadi 5 pekerjaan, jobdesk staff return gudang 

dihasilkan perbaikan dari sebelum perbaikan ada 5 pekerjaan setelah perbaikan 

menjadi 4 pekerjaan, 

2. Penerapan perbaikan pada barang-barang yang tak terpakai terlihat pada 

gambar sebelum perbaikan barang tak terpakai masih ada dalam gudang setelah 

perbaikan terlihat kondisi gudang lebih ringkas  

3. Penerapan perbaikan pada pemisahan produk tak terpakai dengan produk masih 

pakai, terlihat kondisi produk sebelum perbaikan terlalu berdekatan setelah 

perbaikan kondisi produk sudah dipisah  

4. Penerapan perbaikan pada kondisi peralatan kerja, terlihat kondisi peralatan 

kerja sebelum perbaikan jauh dari staff gudang dan setelah perbaikan menjadi 

dekat kepada staff gudang 
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B. SEITON (RAPI) 

1. Penerapan perbaikan pada penempatan peralatan kerja, terlihat kondisi  

peralatan sebelum perbaikan berantakan setelah melakukan perbaikan terlihat 

kondisi peralatan menjadi rapi 

2.  Penerapan perbaikan pada penempatan produk handphone sesuai dengan type 

dan warna dalam satu lokasi atau rak, terlihat kondisi sebelum perbaikan, produk 

type 4G 501 gold satu lokasi dengan type P 520 black, setelah perbaikan hanya 

ada satu type 4G 501 gold dalam satu rak. 

3. Penerapan perbaikan pada susunan produk handphone, terlihat sebelum 

perbaikan label produk tidak menghadap kedepan, dan setelah perbaikan label 

produk menghadap kedepan. 

4. Penerapan perbaikan pada pemisahan produk handphone sesuai dengan 

kualifikasi produk, sebelum perbaikan terlihat produk siap jual dengan produk 

return terlalu dekat dengan jarak kurang dari 1 meter , setelah perbaikan letak 

produk siap jual dengan produk return tidak berdekatan 

5. Penerapan perbaikan pada area lokasi untuk setiap status produk, sebelum 

penerapan perbaikan tidak ada area lokasi setiap produk dan setelah perbaikan 

dibuat area untuk setiap status produk 

C. SEISO (RESIK) 

1. Penerapan perbaikan jadwal piket kebersihan, sebelum perbaikan tidak ada 

jadwal piket kebersihan, setelah perbaikan dibuat jadwal piket kebersihan. 

2. Penerapan perbaikan pembersihan lantai gudang,rak gudang maupun produk 

handphone, pada kondisi lantai gudang sebelum perbaikan kondisi lantai gudang 



98 

 

kotor dan setelah perbaikan kondisi lantai gudang menjadi bersih, pada kondisi 

rak gudang sebelum perbaikan kotor dan setelah perbaikan kondisi rak menjadi 

bersih, pada kondisi handphone di rak sebelum perbaikan kotor kemudian setelah 

penerapan perbaikan kondisi handphone menjadi bersih. 

3. Penerapan perbaikan pembersihan area kerja setiap bagian staff gudang, pada 

kondisi area kerja staff admin gudang sebelum penerapan perbaikan kondisi area 

kerja kotor setelah perbaikan menjadi bersih, pada kondisi area kerja staff return 

sebelum penerapan perbaikan kondisi area kerja kotor dan setelah perbaikan 

menjadi bersih, pada kondisi area kerja staff dokumen sebelum penerapan 

perbaikan kondisi area kerja kotor setelah perbaikan menjadi bersih. 

D. SEIKETSU (RAWAT) 

1. Penerapan perbaikan label produk pada rak produk, sebelum penerapan 

perbaikan tidak ada label produk setelah perbaikan dibuat label produk sesuai type 

dan warnanya 

2. Penerapan perbaikan jadwal kebersihan, sebelum perbaikan tidak ada 

penanggungjawab kebersihan setelah perbaikan ada penanggungjawab kebersihan 

3. Penerapan perbaikan stock opname, sebelum perbaikan tidak ada kegiatan stock 

opname setiap akhir bulan setelah perbaikan diharapkan ada kegiatan stock 

opname setiap akhir bulan dan dibuat penanggung jawab stock opname 
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E. SHITSUKE (RAJIN) 

1. Penerapan perbaikan kegiatan ringkas,rapi,resik dan rawat setiap periode 

waktu, sebelum penerapan perbaikan, kegiatan ringkas,rapi,resik dan rawat tidak 

dilakukan secara rutin setelah perbaikan dilakukan secara rutin sesuai jadwal 

2. Penerapan perbaikan pengembalian alat setelah pakai ke tempatnya, sebelum 

perbaikan kondisi peralatan setelah bekerja tidak ditempatkan pada tempatnya 

setelah perbaikan kondisi peralatan sudah pada tempatnya 

3. Penerapan perbaikan kebersihan gudang sebelum dan sesudah bekerja, sebelum 

penerapan perbaikan tidak melakukan kebersihan baik sebelum maupun sesudah 

bekerja, setelah perbaikan melakukan kebersihan sebelum dan sesudah bekerja. 

5.7 Penerapan Perbaikan dengan SOP 

Dengan penerapan perbaikan menggunakan SOP (Standard Operational 

Procedure) maka bisa mencegah terjadinya suatu kesalahan. 

5.7.1 Simulasi Penerapan Perbaikan SOP Penitipan Produk Dari Divisi 

Elektronik Ke Divisi Mobile Phone 

Dari hasil diagram 4.4 dapat diketahui proses penerapan perbaikan operasi 

kerja penitipan produk dari divisi elektronik ke divisi mobile phone yaitu sebagai 

berikut : 

1. Admin gudang divisi elektronik konfirmasi ke kepala gudang divisi mobile 

phone untuk mendapatkan persetujuan 

2. Menyerahkan bukti surat penitipan barang atau produk elektronik kepada 

kepala gudang divisi mobile phone 
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3. Kepala gudang meneliti bukti surat dan memberikan wewenang pada admin 

gudang untuk cek fisik produk dengan bukti surat 

4. Admin gudang divisi mobile phone melakukan tindakan cek fisik barang 

dengan bukti surat  

5. Apabila fisik barang tidak sesuai dengan bukti surat maka surat dikembalikan 

kepada admin gudang divisi elektronik dan dibuatkan bukti surat ulang 

6. Apabila fisik barang sesuai dengan bukti surat maka produk boleh masuk 

gudang divisi mobile phone 

7.  Admin gudang menandatangani bukti surat dan meminta fotocopy bukti surat 

serah terima produk 

8. Admin gudang divisi elektronik menerima surat tanda terima yang telah 

ditandatangani oleh admin gudang mobile phone dan selesai 

5.8 Perhitungan Ulang Data Setelah Perbaikan Dengan Metode EOQ 

Dari hasil Tabel 4.9 hasil perhitungan ulang data setelah perbaikan 

menggunakan metode EOQ dapat diketahui bahwa persediaan mobile phone 

Polytron type R 2506 White dalam satu tahun dari bulan januari sampai desember 

tidak mengalami kekurangan persediaan 

5.9 Perbandingan Jumlah Sisa Persediaan sebelum dan Sesudah Perbaikan 

Dari hasil perhitungan yang disajikan dalam tabel 4.9 dapat dibuat grafik 

perbandingan jumlah sisa persediaan sebelum dan sesudah perbaikan yaitu 

sebagai berikut : 
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Gambar 5.3 Grafik Perbandingan Jumlah Sisa Persediaan sebelum dan Sesudah 

Perbaikan 

Pada gambar grafik 5.3 dapat diketahui persediaan sebelum perbaikan 

mengalami kekurangan stok persediaan dibulan maret masuk bulan april sebanyak 

107 pcs setelah melakukan perbaikan persediaan tidak mengalami kekurangan 

persediaan produk. 

5.10 Perhitungan Ulang Data Setelah Perbaikan Dengan Metode Lean 

dengan tools (value stream mapping) 

Dari hasil gambar 4.21 waktu proses pengeluaran produk setelah 

perbaikan dapat diketahui bahwa proses pengeluaran produk untuk konsumen 

tidak mengalami masalah (tidak menunggu barang datang dari konsumen). 

5.10.1 Perbandingan Waktu Proses Pengeluaran Produk Sebelum dan 

Sesudah Perbaikan 

Dari hasil perhitungan waktu proses pengeluaran produk sebelum dan 

sesudah perbaikan kerja dengan tools VSM dapat dibuat tabel perbandingan yaitu 

sebagai berikut : 
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Tabel 5.3 Perbandingan waktu kerja sebelum dan sesudah perbaikan 

No Elemen Kerja 
Waktu Kerja 

Sebelum Perbaikan 

Waktu Kerja 

Setelah Perbaikan 

1 

Admin gudang membuat surat 

permintaan barang dan diberikan 

kepada helper/staff gudang 

17 second 17 second 

2 

Staff gudang berjalan menuju rak 

barang jadi untuk mengambil 

permintaan barang pertama 

12 second 12 second 

3 
Mengambil barang type 4G 450 

Black sebanyak 25 unit 
27 second 27 second 

4 

Berjalan dan mengambil barang 

type 4G 450 White sebanyak 100 

unit 

70 second 70 second 

5 

Berjalan dan mengambil barang 

type C 247 White Black sebanyak 

50 unit 

60 second 60 second 

6 

Berjalan dan mengambil barang 

type  R 2506 White sebanyak 107 

unit 

345.600 second/4 

hari 
83 second 

7 

Berjalan dan mengambil barang 

type  C 247 White Red sebanyak 50 

unit 

0 75 second 

8 
Berjalan dan mengambil barang 

type  C 249 Cyan sebanyak 200 unit 
0 153 second 

9 
Berjalan dan mengambil barang 

type  C 249 Red sebanyak 250 unit 
0 155 second 

10 

Berjalan dan mengambil barang 

type  C 249 White sebanyak 150 

unit 

0 123 second 

11 

Berjalan dan mengambil barang 

type  C 249 Yellow sebanyak 130 

unit 

0 87 second 

12 
Pengambilan selesai dan dibawa ke 

area scan barang 
0 33 second 

13 
Meletakan barang,disusun dan 

discan 
0 212 second 

14 

Barang dicek dengan surat 

pengeluaran barang dan dibawa ke 

mobil oleh sopir dan kernek dibantu 

helper atau staff gudang 

0 371 second 

Total 
345.786 second (4 

hari3 menit 1 detik 

1478 second (24 

menit 64 detik) 

Selisih Waktu 344.308 second (3 hari 9 menit 8 detik) 
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Pada tabel 5.3 dapat diketahui jumlah waktu kerja sebelum perbaikan 

selama  345.786 detik (4 hari 3 menit 1 detik), setelah perbaikan waktu kerja 

menjadi 1478 detik (24 menit 64 detik). Jadi waktu setelah perbaikan lebih kecil 

dibanding sebelum perbaikan. Selisih waktu antara sebelum dan sesudah 

perbaikan sebesar  344.308 second (3 hari 9 menit 8 detik) artinya dengan metode 

persediaan EOQ dapat melakukan efisiensi waktu kerja sebesar 3 hari 9enit 8 

detik. 

5.11 Perhitungan Ulang Data Setelah Perbaikan Dengan Metode Kaizen 

dengan tools 5S  

A. SEIRI (Ringkas) 

Setelah melakukan perbaikan atau improve dengan metode kaizen tools 5S 

dapat diketahui bahwa kondisi gudang lebih ringkas dari kondisi sebelum 

perbaikan. 

B. SEITON (Rapi) 

Dengan disimulasikan penerapan perbaikan atau improve dengan metode 

kaizen, tools 5S dapat diketahui bahwa kondisi gudang lebih rapi dibanding 

sebelum perbaikan. 

C. SEISO (Resik) 

  Dengan melakukan simulasi perbaikan dengan tools 5S maka kondisi 

gudang menjadi lebih bersih dibanding sebelum perbaikan 

D. SEIKETSU (Rawat) 

Setelah melakukan simulasi perbaikan dengan tools 5S dapat diketahui 

kondisi lingkungan kerja lebih terawat dibanding sebelum melakukan perbaikan 
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E. SHITSUKE (RAJIN) 

 Setelah melakukan simulasi perbaikan dengan tools 5S dapat diketahui 

kondisi gudang lebih ringkas, rapi, resik dan terawat dari kondisi sebelum 

perbaikan dikarenakan melakukan tindakan ringkas, rapi, resik dan rawat secara 

rutin.      

5.12 Perhitungan Ulang Data Setelah Perbaikan Dengan SOP (Standard 

Operational Procedure) 

5.12.1 Perhitungan Ulang Data Perbaikan Penitipan Produk Dari Divisi 

Elektronik Ke Divisi Mobile Phone Dengan SOP 

 Setelah melakukan simulasi perbaikan dengan SOP diketahui alur proses 

kerja untuk penitipan produk dari divisi elektronik ke divisi mobile phone oleh 

bagian staff lebih jelas penanggungjawabnya, lebih terstruktur dan bisa mencegah 

produk hilang  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

1. Setelah melakukan simulasi perbaikan dan perhitungan ulang setelah 

perbaikan dengan metode EOQ (Economic Order Quantity) persediaan 

produk mobile phone type R 2506 White dibulan maret tahun 2016 

sebanyak 377 pcs dengan permintaan sebanyak 337 pcs, tidak mengalami 

kekurangan stok artinya pengiriman produk ke konsumen tidak mengalami 

keterlambatan lagi. 

2. Dengan metode Kaizen tools 5S (seiri,seiton,seiso,seiketsu,dan shitsuke) 

setelah melakukan improve atau perbaikan dan perhitungan ulang setelah 

perbaikan diketahui kondisi gudang lebih ringkas, rapi, resik, terawat dan 

dilakukan secara rutin. Selain itu membuat gudang lebih nyaman, tepat 

guna dan produktif. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan ulang penerapan SOP (Standard 

Operational Procedure) pada sistem kerja di gudang PT Sarana Kencana 

Mulya divisi mobile phone maka bisa mencegah terjadinya kehilangan 

produk. 

6.2 Saran  

1. Dengan metode persediaan EOQ permasalahan keterlambatan pengiriman 

karena kekurangan stok dapat teratasi maka perusahaan hendaknya 

menerapkan persediaan dengan metode EOQ. 

2. Dari hasil simulasi penerapan dengan metode Kaizen tools (5S) dapat 

menyelesaikan permasalahan gudang  berantakan dan tidak nyaman 

menjadi gudang lebih nyaman, tepat guna dan produktif, dan diharapkan 

perusahaan dapat menerapkan metode kaizen tools 5S 

3. Dengan penerapan SOP pada sistem kerja di gudang PT Sarana Kencana 

Mulya bisa mencegah terjadinya kehilangan produk  maka perusahaan 

perlu menerapkan Standar Operasional Prosedur terkait penitipan produk 

divisi elektronik terhadap divisi mobile phone 
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