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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Semakin berkembangnya industrialisasi saat ini menuntut suatu 

perusahaan untuk lebih maju dan berkembang lagi guna meningkatkan kualitas 

dalam pelayanannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menata semua aspek dalam 

perusahaan tersebut guna mendapatkan kinerja yang efektif dan efisien. Dengan 

perencanaan tata letak pabrik yang baik dan ekonomis dapat dibuat apabila 

menyangkut keseluruhan perencanaan tata letak pabrik tersebut. Dimana, dapat 

dijabarkan serta diselesaikan menurut logika dan menjadi suatu metode tertentu. 

Tata letak pabrik yang baik dapat diklasifikasikan sebagai perencanaan 

dan penggabungan lintasan aliran dari suatu komponen produksi untuk 

mendapatkan aliran dari komponen yang paling efektif dan ekonomis antar 

pekerja, peralatan dan bahan-bahan. Mulai dari saat penerimaan bahan masuk ke 

pabrik sampai ke pengiriman produk jadi dari pabrik. Pentingnya tata letak pabrik 

yang baik mempunyai kaitan terhadap efisiensi, hal ini dapat diuraikan sebagai 

berikut: (Rivky,2016) 

 

1. Kegiatan produksi akan lebih ekonomis bila aliran suatu bahan 

direncanakan dengan baik.  

2. Pola aliran bahan menjadi basis terhadap suatu susunan peralatan yang efe

ktif. 
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3. Alat pemindahan bahan akan mengubah pola aliran bahan yang statis 

menjadi dinamis dan melengkapinya dengan alat angkut yang sesuai. 

4. Susunan fasilitas-fasilitas yang efektif di sekitar pola aliran akan 

memberikan operasi yang efektif dari proses produksi yang saling 

berhubungan. 

5. Operasi yang efisien akan menimumkan biaya produksi. 

6. Biaya produksi yang minimum akan menghasilkan profit yang lebih 

tinggi. 

 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kelancaran operasi dari 

suatu pabrik sebagian besar dipengaruhi baik tidaknya tata letak pabrik tersebut. 

Dalam kegiatan manufaktur, terdapat departemen ataupun sub – departemen yang 

saling berhubungan dan bertransaksi. Gudang menjadi pintu gerbang masuknya 

raw material juga menjadi pintu keluar finish produk. Dari gudang, transaksi 

perpindahan material dilakukan dengan departemen lain seperti produksi, RnD, 

QC juga dengan pihak dari luar seperti vendor, transporter / ekspedisi, juga 

konsumen. Sedangkan produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk 

menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih 

bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kedua Kegiatan tersebut saling berkaitan 

satu sama lain. Dimana material tidak akan dapat diolah tanpa proses produksi dan 

bahan yang sudah di produksi memerlukan tempat penyimpanan sementara 

sebelum di distribusikan yaitu gudang. 

PT BOTON INDONESIA yang terletak di komplek pergudangan duta 

indah iconic blok B47/48 adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor 
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Flavor and fragrances memiliki department gudang dimana ada 2 jenis flavor 

yaitu liquid flavor dan powder flavor. Material yang digunakan sangat beragam. 

Sampai saat ini gudang yang digunakan masih pada satu tempat yang sama 

dengan area kantor dan lab pengembangan. Kendala yang ada ialah semua 

material berada pada satu ruangan yang sama sehingga kurang efisien dalam 

penempatannya. Dengan luas gudang yang sangat terbatas dan jumlah material 

yang disimpan semakin hari semakin bertambah membuat system penataan 

gudang harus dilakukan sebaik mungkin. Sehingga material/bahan bisa dikirim 

masuk kedalam gudang dan sebaliknya, juga poses bongkar muat  diluar dari 

kendaraan espedisi. 

Pada proses penyimpanannya, PT BOTON INDONESIA sendiri 

membedakan berdasar jenis material tersebut (Liquid atau Powder). Walaupun 

material dan produk jadi masih dalam ruangan yang sama dan hanya di batasi oleh 

pallet yang berbeda. Sehingga masih kurang baik dalam pencegahan terjadinya 

konaminasi silang diantara raw material dan finish produk. 

Kondisi lapangan yang kurang efektif ditambah persyaratan criteria 

penyimpanan yang banyak membuat penanganan material dan produk di PT 

BOTON INDONESIA kurang diperhatikan, ditambah stock material yang 

disimpan melebihi kapasitas rak gudang yang ada membuat penyimpanan material 

kurang tertata rapi dan ini akan sangat menghambat alur aktifitas digudang serta 

proses produksi. Untuk itu perlu adanya perancangan tata letak fasilitas yang 

benar-benar efektif dan efisien guna memperbaiki kondisi yang ada dalam 

perusahaan. 
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1.2. Tujuan Kerja Praktek 

Beberapa tujuan dari Kerja Praktek ini adalah : 

1. Mampu mengetahui dan memahami fungsi dan aktifitas gudang di PT 

BOTON INDONESIA. 

2. Mengetahui desain dan lay-out terbaik yang bisa diterapkan di PT 

BOTON INDONESIA. 

3. Mengetahui alur proses yang digunakan agar material yang 

diproduksi terjamin kualitasnya.  

 

1.3. Lokasi Kerja Praktek 

Lokasi yang digunakan untuk kerja praktek bertempat di PT 

BOTON INDONESIA . Jl. MH Thamrin komplek pergudangan duta indah 

iconic block B47/48, Panunggangan Utara, Tangerang 15143. 

 

1.4. Waktu dan Pelaksanaan 

Waktu dan pelaksanaan kerja praktek ini yaitu mulai dari 18 

Agustus 2016 sampai dengan 18 November 2016 

 

1.5. Sistematika penulisan 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, ,manfaat penelitian, batasan masalah, asumsi dan 

sistematika penulisan. 
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2. BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan yang meliputi 

sejarah perusahaan, perkembangan perusahaan, serta struktur 

organisasi perusahaan. 

 

3. BAB III TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan tentang penelitian – penelitian terdahulu dan 

teori – teori yang digunakan sebagai landasan dalam pembahasan 

masalah yang membahas tentang tata letak gudang dan Produksi. 

 

4. BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini menguraikan tentang pelaksanaan penelitian yang telah 

dilakukan berupa pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan 

data dilakukan dengan wawancara, dan pengukuran langsung. 

Selanjutnya, dilakukan pengolahan data yang sesuai dengan 

metodologi penelitian dengan mencari tingkat efisiensi dan efektifitas 

biaya serta waktu. 

 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian 

mengenai penyelesaian masalah di gudang Culinaroma dan saran 

yang dapat menyempurnakan penelitian. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

1.1. Profil Perusahaan 

 

Gambar 1. LOGO BOTON INDONESIA 

PT. BOTON INDONESIA adalah sebuah perusahaan manufacture yang 

bergerak dibidang produksi flavor and fragrances. Untuk kegiatan pratek kali ini, 

data permasalahan diambil dari rancangan design gudang dan data stock barang, 

dengan produk berupa flavor powder, liquid, dan Extract. Terdapat lebih dari  200 

jenis produk, dengan berbagai macam varian aroma, warna, rasa dan nama. 

Produk tersebut dikirim untuk lebih dari 500 customer, baik dalam skala besar 

maupun kecil. Komoditi perusahaan bukan hanya flavour dan fragrance, tapi juga 

meliputi pemanis. Flavour dan fragrance diimpor dari induk perusahaan 

sedangkan pemanis masih diproduksi dalam skala nasional ( lokal ) sebagai 

premix. (BOTON,2016) 

Perasa (flavor) merupakan senyawa yang berperan sangat penting pada 

aroma suatu makanan. Flavor merupakan persepsi yang dihasilkan dari beberapa 



7 
 

komponen yang merupakan gabungan dari rasa dan bau. Flavor juga didefinisikan 

sebagai semua sensasi yang dihasilkan oleh atribut rasa, tekstur, dan aroma di 

dalam mulut. 

Aroma yang terdeteksi oleh kita merupakan komponen volatil (komponen 

yang mudah menguap) dari suatu produk yang memasuki rongga hidung dan 

diterima oleh indra penciuman. Beberapa senyawa flavor dibuat oleh seorang ahli 

yang disebut flavorist dan pada akhirnya senyawa flavor tersebut dapat 

diaplikasikan pada berbagai produk pangan. (Rubrik, 2014) 

Kelompok flavor dapat diklasifikasikan menjadi kelompok 

senyawa flavor intrinsik dan kelompok senyawa flavor aditif yang ditambahkan 

ke dalam produk pangan. Senyawa flavor intrinsik berasal dari bahan makanan itu 

sendiri atau terbentuk di dalam makanan selama proses pengolahan.  Contoh dari 

senyawa flavor intrinsik terbentuk pada proses pemasakan gula sukrosa. Selama 

proses pemanasan gula terjadi reaksi karamelisasi sehingga 

terbentuk flavorkaramel. 

Sementara itu, kelompok flavor aditif adalah senyawa yang ditambahkan 

untuk memperbaiki kualitas rasa dari produk pangan tersebut. 

Senyawa flavor jenis ini merupakan bahan tambahan makanan yang sering disebut 

dengan BTM. Senyawa ini ada yang alami dan sintesis. Senyawa flavor alami 

disebut dengan istilah bioflavor. Senyawa ini dihasilkan dari proses ekstraksi dari 

jaringan tanaman atau hewan secara langsung maupun secara proses bioteknologi. 

Di sisi lain, senyawa flavor sintetis merupakan senyawa flavor yang dihasilkan 

melalui proses kimia. 
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Jenis raw material yang dipakai dalam proses pembuatan flavor pun 

sangat beragam, mulai dari liquid, emulsion, oil, powder, Kristal dan sebagainya. 

Gudang PT BOTON INDONESIA memiliki bangunan yang berada dalam 1 

lokasi dengan kantor dan lab pengembangan. Kerena material yang tersimpan 

adalah material bahan makanan, maka gudang PT BOTON INDONESIA didesain 

untuk penyimpanan bahan makanan yang baik, seperti kebersihan lingkungan dan 

peralatan yang dipakai (pallet, rak, troli, forklift, timbangan material dan lain - 

lain), juga kelengkapan gudang seperti pengatur suhu ruangan, dan pembasmi 

serangga. (Rubrik, 2014) 

 

1.2. Sejarah Perusahaan 

 

Gambar 2. Sejarah PT BOTON 



9 
 

Sejak tahun 1991, Boton telah membangun bisnisnya pada penelitian yang 

inovatif, menggunakan teknologi modern untuk menentukan bahan baku untuk 

rasa tertentu dan produk wewangian. Boton percaya bahwa pengembangan dan 

produksi rasa dan wewangian adalah proses teknis memanggil kombinasi 

pengetahuan, pengalaman dan bakat dari flavourists, parfum dan ahli kimia 

penelitian. (BOTON,2016) 

Fokus perusahaan adalah penemuan bahan baru dan sumber dari blok 

bangunan alam yang unik untuk lebih meningkatkan berbagai produk yang 

tersedia untuk menginspirasi bakat kreatif flavorists Boton dan parfum. 

(BOTON,2016) 

Selanjutnya PT BOTON INDONESIA berdiri sejak tahun 2010 dan 

merupakan distributor flavor and fragrance di Indonesia dari Flavors & 

Fragrances Boton Shenzhen. Co Ltd Atau kenal sebagai BOTON yang berasal dai 

China. PT BOTON INDONESIA sendiri tergolong perusahaan yang masih muda 

karena baru berumur beberapa tahun. Akan tetapi company centralnya sudah 

berdiri sejak lama yaitu tahun 1991. (BOTON,2016) 

Seperti telah disebutkan di atas PT BOTON INDONESIA bergerak di 

bidang distribusi flavour dan fragrance dengan mengedepankan aspek penjualan 

dan penemuan baru melalui departemen R&D. Sejak awal mula berdiri dengan 

kantor yang berada di Jl. Pesanggrahan No 30 A&B kembangan Jakarta Barat. 

Perusahaan ini berkembang cukup pesat hingga menjadi agen tunggal dalam 

distributor flavor and fragrances dari BOTON china. Beberapa tahun sejak 

menjadi agen tunggal dalam bidang distribusi flavor, penjualan TP BOTON 

INDONESIA cukup meningkat dengan baik, dimana mampu memenuhi pasar 
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yang ada di area jabodetabek dan merambah ke jawa tenggah khususnya di daerah 

Semarang, serta di daerah medan dengan agen yang beralokasikan di masing-

masing daerah. Pada awal tahun 2014 PT BOTON INDONESIA berpindah lokasi 

di Jl. MH. Thamrin Komplek Pergudangan Duta Indah Iconi Block B47/48, 

Panunggangan Utara, Tangerang hingga saat ini. Dan akan berencana untuk terus 

mengembangkan industri bisnis ini sebagai supplier flavor dan fragrances di 

seluruh Indonesia. Sampai saat ini rencana pembangunan pabrik dan gudang terus 

di upayakan dalam hal memenuhi kebutuhan konsumen, dan akan menambahkan 

bisnis d bidang ekstrak bahan baku pangan. 

 

1.2.1. Visi Perusahaan 

Memperluas pangsa pasar di Asia. 

 

1.2.2. Misi Perusahaan 

Memperluas pangsa pasar melalui rasa baru dan produk flagrances. 

Menawarkan layanan yang berkualitas tinggi kepada pelanggan untuk 

meningkatkan produktivitas. 

 

1.2.3. Budaya Perusahaan 

1. Kecepatan bekerja. 

2. Prosedur yang mudah dimengerti. 

3. Berpikir dengan cepat dan cerdas. 

4. Kerjasama tim yang kuat. 

5. Kepuasan stakeholder. 
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6. Pelayanan pelanggan yang unggul . 

7. Proses kerja yang terstandarisasi dan terintegrasi. 

8. Suasana dan lingkungan kekeluargaan dalam bekerja. 

1.3. Struktur organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Organisai PT BOTON INDONESIA 

 

 

 

 

 

R&D MANAGER 

SUPERVISOR R&D 

STAF R&D 

DIREKTUR UTAMA 

PT BOTON INDONESIA 

HRD MANAGER SALES MANAGER R&D MANAGER 

MANAGER 

GUDANG & PRODUKSI 
STAF HRD 

GENERAL MANAGER 

SALES  

EXECUTIVE 

SALES STAF 

KEPALA GUDANG KEPALA PRODUKSI 

SUPERVISOR R&D 

STAF GUDANG 
STAF PRODUKSI 

(LIQUID) 

STAF R&D 

STAF PRODUKSI 

(LIQUID) 

OB 



 

12 
 

BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tata letak pabrik termasuk aspek utama dalam dunia industri karena 

berkaitan erat dengan cara pengaturan fasilitas-fasilitas pabrik. Pengaturan tata 

letak pabrik yang optimal akan berkontribusi terhadap kelacancaran seluruh 

operasi pabrik (Zhenyuan, 2011). Artinya tata letak pabrik yang baik dapat 

menempatkan berbagai fasilitas dan peralatan fisik secara teratur sehingga 

mendukung pekerjaan berjalan secara produktif (Zhenyuan, 2011).  

Beberapa cara dapat dilakukan untuk mencapai kelancaran proses 

produksi, salah satunya melalui sistem penyimpanan material yang baik. Sebagai 

contoh, keberadaan gudang bahan baku dalam pabrik akan menjamin ketersediaan 

bahan baku pada waktu yang tepat dan jumlah yang tepat sehingga mempengaruhi 

kelancaran proses produksi sampai menghasilkan barang akhir dan diterima oleh 

konsumen. Oleh karena itu, sistem pergudangan pada dasarnya berfungsi penting 

dalam kelancaran rantai pasok (Goetschalckx, 2009).  

Tata letak yang baik dan efektif memudahkan adanya aliran material, 

aliran orang, dan aliran informasi. Beragam pendekatan telah dikembangkan 

untuk mencapai tujuan tata letak yang baik. Adapun enam pendekatan tata letak 

adalah sebagai berikut: 

a. Tata letak dengan posisi tetap. 

b. Tata letak yang berorientasi pada proses. 

c. Tata letak kantor. 

d. Tata letak ritel. 

R&D MANAGER 

SUPERVISOR R&D 

STAF R&D 



 

13 
 

e. Tata letak gudang. 

f. Tata letak yang berorientasi pada produk. 

Penelitian yang dilakukan saat ini adalah penelitian yang berhubungan 

dengan tata letak gudang dan produksi, sehingga yang mendapat perhatian adalah 

penelitian tentang tata letak gudang dan produksi. Berikut ini adalah beberapa 

penelitian terdahulu mengenai tata letak gudang dan tata letak produksi. 

 

1.1. Definisi Tata Letak 

Menurut Meyers dan Stephen (2005) tata letak adalah susunan fisik dari 

peralatan dan mesin produksi, stasiun kerja, manusia, lokasi material, dan 

peralatan penanganan material. Menurut Muther (1970) tata letak adalah unsur 

fisik untuk pabrik, gudang, kantor, rumah sakit, dan laboratorium. Tata letak 

merupakan suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi 

dalam jangka panjang (Heizer dan Render, 2006). 

 

1.1.1. Prinsip Dasar Dalam Perencanaan Tata Letak Pabrik 

Berdasarkan tujuan, keuntungan dan aspek dasar dalam tata letak pabrik 

yang terencana dengan baik, dapat disimpulkan 6 prinsip dasar sebagai berikut: 

 Prinsip Integrasi Secara Total. Tata letak pabrik merupakan integrasi secara 

total dari seluruh elemen produksi yang menjadi satu unit operasi yang lebih 

besar. 

 Prinsip Perpindahan jarak Yang Minimal. Dalam proses pemindahan bahan 

dari satu operasi ke operasi berikutnya, waktu dapat dihemat dengan 

mengurangi jarak perpindahan tersebut. 



 

14 
 

 Prinsip Aliran Dari Suatu Proses Kerja. Aliran kerja yang baik adalah aliran 

konstan dengan minimum interupsi, kesimpangsiuran, dan kemacetan dalam 

proses produksi. 

 Prinsip Pemanfaatan Ruangan. Pengaturan ruangan yang akan dipakai 

ssecara optimum dengan memanfaatkan tiga dimensi ruang (cubic space). 

 Prinsip Kepuasan dan Keselamatan Kerja 

 Tata letak yang baik akan dapat membuat suasana kerja menjadi 

menyenangkan dan memuaskan sehingga dapat meningkatkan moral 

karyawan. 

 Prinsip Fleksibilitas. 

Dengan kemajuan IPTEK mengakibatkan dunia industry berpacu untuk 

mengimbanginya. Perubahan yang mungkin terjadi pada desain produk, peralatan 

produksi, delivery, dan sebagainya akan dapat berakibat pengaturan kembali (re-

layout) tata letak pabrik yang sudah ada. Untuk hal ini bila tata letak direncanakan 

cukup fleksibel maka penyesuaian kembali dapat dilakukan dengan lebih cepat 

dan murah. 

 

1.1.2. Tujuan Perencanaan dan Pengaturan Tata Letak Pabrik 

Secara garis besar tujuan utama dari tata letak pabrik ialah mengatur area 

kerja dan segala fasilitas produksi yang paling ekonomis untuk beroperasi 

produksi aman, dan nyaman sehingga akan dapat menaikkan moral kerja 

dan performance dari operator. Lebih spesifik lagi tata letak yang baik akan dapat 

memberikan keuntungan–keuntungan dalam sistem produksi, yaitu antara lain 

sebagai berikut : 
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1. Menaikkan output produksi. 

Suatu tata letak yang baik akan memberikan keluaran (output) yang lebih 

besar atau lebih sedikit, man hours yang lebih kecil, dan/atau mengurangi jam 

kerja mesin (machine hours). 

2. Mengurangi waktu tunggu (delay). 

Mengatur keseimbangan antara waktu operasi produksi dan beban dari 

masing–masing departemen atau mesin adalah bagian kerja dari mereka yang 

bertanggung jawab terhadap desain tata letak pabrik. Pengaturan tata letak yang 

terkoordinir dan terencana baik akan dapat mengurangi waktu tunggu (delay) 

yang berlebihan. 

3. Mengurangi proses pemindahan bahan (material handling). 

Proses perencanaan dan perancangan tata letak pabrik akan lebih menekankan 

desainnya pada usaha–usaha memindahkan aktivitas–aktivitas pemindahan bahan 

pada saat proses produksi berlangsung. 

4. Penghematan penggunaan areal untuk produksi, gudang dan service. 

Jalan lintas, material yang menumpuk, jarak antara mesin–mesin yang 

berlebihan, dan lain–lain semuanya akan menambah area yang dibutuhkan untuk 

pabrik. Suatu perencanaan tata letak yang optimal akan mencoba mengatasi segala 

masalah pemborosan pemakaian ruangan ini dan berusaha untuk mengkoreksinya. 

5. Pendaya guna yang lebih besar dari pemakaian mesin, tenaga kerja, 

dan/atau fasilitas produksi lainnya. 

Faktor–faktor pemanfaatan mesin, tenaga kerja, dan lain–lain adalah erat 

kaitannya dengan biaya produksi. Suatu tata letak yang terencana baik akan 
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banyak membantu pendayagunaan elemen–elemen produksi secara lebih efektif 

dan lebih efisien. 

 

1.2. Pengertian Gudang 

Gudang merupakan suatu fasilitas yang berfungsi sebagai lokasi 

penyaluran barang dari supplier (pemasok), sampai ke end user(pengguna). 

Dalam praktik operasional setiap perusahaan cenderung memiliki suatu 

ketidakpastian akan permintaan. Hal ini mendorong timbulnya kebijakan dari 

perusahaan untuk melakukan sistem persediaan (inventory) agar permintaan dapat 

diantisipasi dengan cermat. Dengan adanya kebijakan mengenai inventory ini 

mendorong perusahaan untuk menyediakan fasilitas gudang sebagai tempat untuk 

menyimpan barang inventory.  

Gudang adalah lokasi untuk penyimpanan produk sampai permintaan 

(demand) cukup besar untuk melaksanakan distribusinya (Bowersox, 1978:293). 

Penyimpanan dianggap perlu untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan 

konsumen. Prinsip kegunaan waktu (time utility) dijadikan alas an untuk 

membenarkan alas an ini. Untuk manufaktur yang memproduksi berbagai produk 

di banyak lokasi, pergudangan memberikan metode untuk mengurangi biaya 

penyimpanan bahan mentah, dan suku cadang serta biaya penanganan, di samping 

memaksimumkan operasi produksi. Persediaan dasar untuk seluruh suku cadang 

dapat dipertahankan di gudang sehingga dapat menurunkan kebutuhan 

penumpukan persediaan di masing-masing pabrik.  

Pengertian lain tentang gudang adalah tempat yang dibebani tugas untuk 

menyimpan barang yang akan dipergunakan dalam produksi, sampai barang 
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tersebut diminta sesuai jadwal produksi. Gudang dapat digambarkan sebagai suatu 

sistem logistik dari sebuah perusahaan yang berfungsi untuk menyimpan produk 

dan perlengkapan produksi lainnya dan menyediakan informasi mengenai status 

serta kondisi material/produk yang disimpan di gudang sehingga informasi 

tersebut mudah diakses oleh siapapun yang berkepentingan. 

 

1.2.1. Tujuan didirikannya Gudang 

Secara umum gudang diperlukan dengan empat tujuan sebagai berikut: 

1. Pengurangan biaya transportasi dan produksi. Gudang memiliki 

peranan penting dalam proses pengendalian dan pengurangan biaya 

transportasi dan produksi, pada dasarnya gudang berkaitan erat dengan 

persediaan barang namun pada posisi tertentu gudang dapat mengurangi 

biaya transportasi dan produksi. 

2. Pengkoordinasian antara penawaran dengan permintaan. Gudang 

mempunyai peranan dalam hal mengkoordinasikan antara penawaran 

dengan permintaan, hal ini disebabkan karena permintaan pasar tidak 

selalu bisa diproyeksikan secara akurat sedangkan proses penawaran suatu 

barang harus terus berjalan. Untuk itu diperlukan sebuah gudang untuk 

menyimpan barang pada saat volume produksi naik dan volume 

permintaan menurun. 

3. Kebutuhan produksi. Dalam suatu produksi tentunya akan menghasilkan 

barang dengan karakteristik dan sifat yang berbeda pula, ada jenis barang 

yang bisa langsung dikonsumsi dan ada juga barang yang harus disimpan 

terlebih dahulu untuk dikonsumsi. Contoh dari barang ini adalah minuman 



 

18 
 

anggur, untuk barang seperti ini dan karakteristik serupa memerlukan 

gudang sebagai tempat penyimpanan barang ini untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal. 

4. Kebutuhan pasar. Barang-barang yang telah beredar di pasaran memiliki 

banyak macam, namun ada beberapa barang yang diminta selalu ada oleh 

konsumen. Agar pasokan barang tersebut tidak terputus maka diperlukan 

gudang yang relatif dekat dengan pasar sebagai media pendistribusian 

untuk memenuhi kebutuhan pasar. 

 

1.2.2. Manfaat Gudang 

Menurut Purnomo (2004:282) secara garis besar manfaat pergudangan 

antara lain adalah: 

a. Manufacturing support (pendukung proses produksi) 

Operasi pergudangan mempunyai peranan sangat penting dalam proses 

produksi, dukungan dari operasi pergudangan sangat mutlak bagi kelancaran 

proses produksi, sistem administrasi proses penyimpanan, transportasi 

dan material handling serta aktivitas lain dalam pergudangan diatur sedemikian 

hingga proses produksi berjalan sesuai dengan target yang hendak dicapai. 

b. Production mixing 

Menerima pengiriman barang berbagai macam dari berbagai sumber dan 

dengan system material handlingbaik otomatis maupun manual dilakukan 

penyortiran dan menyiapkan pesanan pelanggan selanjutnya mengirimnya ke 

pelanggan. 

c. Sebagai perlindungan terhadap barang 
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Gudang merupakan jenis peralatan /tempat dengan sistem pengamanan yang dapat 

diandalkan dengan demikian barang akan mendapatkan jaminan keamanan baik 

dari bahaya pencurian, kebakaran, banjir, serta problem keamanan lainnya. 

d. Dalam sistem pergudangan 

Material berbahaya dan material tidak berbahaya akan dipisahkan beberapa 

material ada yang beresiko membahayakan dan menimbulkan pencemaran, untuk 

itu dengan menggunakan kode keamanan tidak diijinkan material yang beresiko 

tersebut ditempatkan dengan lokasi pabrik. 

e. Sebagai persediaan 

Untuk melakukan peramalan permintaan produk yang akurat merupakan hal yang 

sangat sulit, agar dapat melayani pelanggan setiap waktu operasi pergudangan 

dapat digunakan sebagai alternatif tempat persediaan barang yang mana akan 

berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan penanganan persediaan. 

 

 

1.2.3. Fungsi Gudang 

Menurut Tompkins et al. (2003), fungsi gudang dalam hal ini warehouse 

adalah sebagai berikut: 

a. Receiving 

Suatu aktivitas yang meliputi kegiatan penerimaan semua material 

yang telah dipesan untuk disimpan dalam gudang, penjaminan 

terhadap kualitas maupun kuantitas barang sesuai dengan pesanan, 

serta pengalokasian atau pembagian barang untuk disimpan atau 

dikirim lagi. 
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b. Inspection and quality control 

Kelanjutan dari proses receiving dan dilakukan ketika pemasok tidak 

konsisten terhadap kualitas atau produk yang dibeli sulit diatur dan 

harus diperiksa tiap langkah dalam proses. 

c. Repackaging 

Suatu kegiatan memecah produk yang diterima dalam jumlah ukuran 

yang besar dari pemasok kemudian dikemas dalam satuan yang lebih 

kecil atau menggabungkan beberapa bentuk produk dalam bentuk kit. 

Pelabelan ulang dilakukan ketika produk diterima tanpa tanda yang 

mudah dibaca oleh sistem atau manusia untuk tujuan 

pengidentifikasian. 

d. Putaway 

Putaway adalah kegiatan memindahkan barang pada tempat 

penyimpanan. Menempatkan barang pada tempat penyimpanan juga 

termasuk putaway. 

e. Storage (Penyimpanan) 

Terkadang barang tidak langsung diambil tetapi didiamkan dulu. 

Suatu keadaan di mana barang menunggu untuk diambil sesuai 

dengan permintaan. 

f. Order picking Proses 

Artinya pemindahan barang dari gudang sesuai dengan permintaan. 

Hal ini merupakan layanan dasar warehouse untuk customer dan 

merupakan fungsi utama dari dasar desain warehouse. 

g. Postponement Postponement 
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dapat dilakukan sebagai langkah yang dipilih setelah proses 

pengambilan barang. Seperti pada proses repackaging, barang sejenis 

atau campuran dikemas untuk memudahkan penggunaan. 

h. Sortation 

Kumpulan barang yang ada harus dipilah-pilah sebelum dilakukan 

proses  atau penanganan selanjutnya. Sortation adalah kegiatan 

memilah barang sesuai dengan pesanan masing-masing dan 

akumulasi pendistribusian dari berbagai pesanan. 

i. Packing and shipping 

Aktivitas yang meliputi kegiatan pengecekan kelengkapan sesuai 

dengan pesanan, pengepakan barang sesuai dengan shipping 

container yang tepat, menyiapkan dokumen pengiriman, 

penimbangan pesanan untuk menentukan biaya pengiriman, 

pengakumulasian pesanan dan penempatan muatan ke dalam truk. 

j. Cross docking Cross docking 

adalah suatu pengeluaran dari receiving dock langsung ke shipping 

dock. Cross docking menghubungkan receiving dock dan shipping 

dock. 

k. Replenishing 

Ruang yang kosong harus diisi kembali, baik dengan material yang 

lama ataupun dengan material yang baru. Replenishing adalah 

kegiatan pengisian kembali lokasi pengambilan utama di gudang. 
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1.3. Metode Penyimpanan Dalam gudang 

Menurut Francis (1992), ada empat metode yang dapat digunakan untuk 

mengatur lokasi penyimpanan suatu barang, yaitu: 

a. Metode dedicated storage 

Metode ini sering disebut sebagai penyimpanan yang sudah tertentu 

dan tetap karena lokasi untuk tiap barang sudah ditentukan 

tempatnya. Jumlah lokasi penyimpanan untuk suatu produk harus 

dapat mencukupi kebutuhan ruang penyimpanan yang paling 

maksimal dari produk tersebut. Ruang penyimpanan yang diperlukan 

adalah kumulatif dari kebutuhan penyimpanan maksimal dari tiap 

jenis produknya jika produk yang akan disimpan lebih dari satu jenis. 

b. Metode randomized storage 

Metode ini sering disebut dengan floating lot storage, yaitu 

penyimpanan yang memungkinkan produk yang disimpan berpindah 

lokasi penyimpanannya setiap waktu. Penempatan barang hanya 

memperhatikan jarak terdekat menuju suatu tempat penyimpanan 

dengan perputaran penyimpanannya menggunakan sistem FIFO 

(First In First Out). Faktor-faktor lain seperti jenis barang yang 

disimpan, dimensi, dan jaminan keamanan barang kurang 

diperhatikan. Hal ini membuat penyimpanan barang menjadi kurang 

teratur. 

c. Metode class-based dedicated storage 

Metode ini adalah kompromi dari metode randomized storage dan 

dedicated storage. Metode ini menjadikan produk-produk yang ada 
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dibagi ke dalam tiga, empat, atau lima kelas didasarkan pada 

perbandingan throughput (T) dan ratio storage (S). Metode ini 

membuat pengaturan tempat dirancang lebih fleksibel yaitu dengan 

cara membagi tempat penyimpanan menjadi beberapa bagian. Tiap 

tempat tersebut dapat diisi secara acak oleh beberapa jenis barang 

yang telah diklasifikasikan berdasarkan jenis maupun ukuran dari 

barang tersebut. 

d. Metode shared storage 

Para manajer gudang menggunakan variasi dari metode dedicated 

storage sebagai jalan keluar untuk mengurangi kebutuhan ruang 

penyimpanan dengan penentuan produk secara lebih hati-hati 

terhadap ruang yang dipakai. Produk-produk yang berbeda 

menggunakan slot penyimpanan yang sama, walaupun hanya satu 

produk menempati satu slot ketika slot tersebut terisi. Model 

penyimpanan seperti ini yang dinamakan shared storage. Kebutuhan 

ruang yang diperlukan untuk metode shared storage berkisar antara 

kebutuhan ruang untuk metode randomized storage dan dedicated 

storage tergantung dari banyaknya informasi yang tersedia mengenai 

level persediaan selama kurun waktu tertentu. Metode shared storage 

dan randomized storage memiliki perbedaan. Metode randomized 

storage berkenaan dengan spesifikasi total lokasi penyimpanan dari 

produk. Metode shared storage berkenaan dengan lokasi yang 

bergantung pada munculnya tempat kosong dalam gudang. Metode 
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shared storage lebih cocok digunakan jika produk yang disimpan 

bermacam-macam jenisnya dengan permintaan yang relatif konstan. 

 

1.4. Racking Sistem 

Tujuan dari sistem rak adalah untuk meningkatkan kapasitas gudang 

tanpa melakukan pelebaran gudang. Hal ini disebabkan karena dengan sistem rak 

kita akan melakukan penyusunan barang dengan konsep bertingkat, yang artinya 

melakukan pemanfaatan ketinggian untuk memperbanyak kapasitas dari gudang. 

Barang yang disimpan di rak dapat dikelompokkan berdasarkan jenis atau 

ukurannya. Hal ini disebut juga dengan cara penempatan barang dengan sistem 

pengelompokkan atau grouping. Ada dua macam rak yaitu: 

a. Rak Permanen 

Rak permanen yaitu rak yang memiliki konstruksi bangunan 

permanen, dengan kata lain tidak dapat dipindah-pindahkan jika 

diperlukan di bagian lain. 

b. Rak Sementara 

Rak sementara terdiri dari konstruksi rak yang dapat dipindah atau 

dibongkar jika sudah tidak diperlukan. 

 

1.5. Sistem Manajemen Gudang (Warehouse Managemen System / WMS) 

Manajemen Gudang adalah suatu tatanan untuk mengelola pergudangan 

dan pendistribusian barang-barang agar barang yang tersimpan tetap dalam 

keadaan baik dan didistribusikan kepada para peminta pada waktu, spesifikasi dan 

jumlah yang tepat. 
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Dengan WMS, kita dapat mengontrol proses pergerakan dan 

penyimpanan dengan lebih baik, pemakaian space gudang dengan lebih optimal, 

meningkatkan efektifitas proses penerimaan dan pengiriman serta mengetahui 

jumlah stok dengan lebih akurat pada setiap waktu. Dalam WMS sendiri ada 

beberapa konsep yang bisa digunakan yaitu FIFO (first in- first out), LIFO (last 

in- first out) dan FEFO (first expired – first out). 

FIFO (first in- first out) sering diartikan bahwa barang atau material yang 

pertama kali masuk ke gudang harusnya pertama kali keluar. Begitu pula 

sebaliknya dengan LIFO (last in- first out), bearti bahwa yang terakhir kali masuk 

justru harus pertama kali keluar. Dari ketiga konsep tersebut diatas, biasanya 

konsep yang paling banyak digunakan adalah FIFO (first in- first out), akan tetapi 

untuk saat ini hampir seluruh produk akan mulai mengarah pada system FEFO 

walaupun untuk produk spare-part sekalipun. Tentu saja FEFO ini diperlukan 

untuk fungsi gudang yang banyak berfungsi sebagai hubungan keluar masuk.  

Manajemen pergudangan merupakan kunci utama dalam supply chai 

(rantai pasok), dimana yang menjadi tujuan utama adalah mengotrol segala proses 

yang terjadi di dalamnya seperti shipping (pengiriman), receiving (pernimaan), 

putaway (penyimpanan), moving (pergerakan), dan picking (pengambilan). 

Paradigm baru yang terjadi sekarang ini adalah dengan integrasi proses-proses 

yang ada dengan menggunakan suatu teknologi seperti Wifi LAN, Radio 

Frequency, Biztalk, Email, dan dalah satu yang banyak digunakan dalam WSM 

adalah dengan Barcode System. 

Barcode merupakan sejenis kode yang mewakili data atau informasi 

tertentu (dalam WSM, biasanya menampilkan informasi lokasi di nomor rak, 
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quantity, nama material, jenis material dan sebagainya). Kode berbentuk batangan 

blok dan warna hitam putih ini, mengandung satu kumpulan kombinasi batang 

yang berlainan ukuran yang disusun sedemikian rupa. Kode ini dicetak diatas 

stiker atau di kotak bungkusan barang. Kode tersebut akan dibaca oleh barcode 

reader, yang akan menterjemahkan kode ini kedalam data / informasi yang 

mempunyai arti. 

Penggunaan Barcode system dalam WMS biasanya dilakukan baik di 

Lapangan dengan system scan / gun barcode dan system yang terinstal dikomputer 

untuk control. 

 

1.6. Material Handling 

Material Handling adalah seni dan ilmu pengetahuan dari perpindahan, 

penyimpanan, perlindungan dan pengawasan material. Material Handling 

mempunyai arti penanganan material dalam jumlah yang tepat dari material yang 

sesuai dalam kondisi yang baik pada tempat yang cocok, pada waktu yang tepat 

dalam kondisi yang benar, dalam urutan yang sesuai dan biaya yang murah 

dengan menggunakan metode yang benar, jika digunakan metode yang sesuai, 

maka system material handling akan terjamin/aman dan bebas dari kerusakan. 

Tujuan utama dari perencenaan Material Handling adalah untuk 

mengurangi biaya produksi. Selain itu, material handling sangat berpengaruh 

terhadap operasi dan perancangan fasilitas yang diimplementasikan. Beberapa 

tujuan dari system material handling antara lain : 

1. Menjaga atau mengembangkan kualitas produk, mengurangi kerusakan 

dan memberikan perlindungan terhadap material. 
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2. Meningkatkan keamanan dan mengembangkan kondisi kerja. 

3. Meningkatkan produktivitas. 

a. Material akan menalir pada garis lurus. 

b. Material akan berpindah dengan jarak sedekat mungkin. 

c. Perpindahan sejumlah material pada atu kali waktu. 

d. Mekanisme penanganan material. 

e. Otomasi penanganan material. 

f. Menjaga atau mengembangkan rasio antara prduksi dan 

penanganan material. 

g. Meningkatkan muatan/beban dengan penggunaan perlatan 

material handling otomatis. 

 

4. Meningkatkan penggunaan fasilitas 

a. Meningkatkan penggunaan bangunan 

b. Pengadaan bangunan serbaguna 

c. Standarisasi peralatan material gandling 

d. Menjaga dan menempatkan seluruh peralatan sesuai kebutuhan 

dan mengembangkan program pemeliharaan inventif. 

e. Integrasi seluruh peralatan material handling dalam suatu 

system. 

5. Mengurangi bobot mati. 

6. Sebagai pengawasan persediaan. 
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Tulang punggung sistem material handling adalah peralatan material 

handling. Sebagian besar peralatan yang ada mempunyai karakteristik dan harga 

yang berbeda. Semua peralatan material handling diklasifikasikan ke dalam tiga 

tipe utama yaitu: 

1. conveyor (ban berjalan) 

Konveyor merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan 

material secara kontinyu dengan jalur yang tetap. Terdapat beberapa 

tipe conveyor yang biasa dipergunakan, antara lain belt coveyor, 

roller conveyor, screw conveyor, dll. Konveyor memiliki keleibihan, 

diantaranya : 

a. Kapasitas tinggi sehingga memungkinkan untuk memindahkan 

material dalam jumlah besar. 

b. Kecepatan dapat disesuaikan. 

c. Penanganan dapat digabungkan dengan aktivitas lainnya seperti 

proses dan inspeksi. 

d. Serba guna dan dapat ditaruh diatas lantai maupun diatas 

operator. 

e. Bahan dapat disimpan sementara antar stasiun kerja. 

f. Pengiriman/pengangkutan bahan secara otomatis dan tidak 

memerlukan bantuan beberapa operator. 

g. Tidak memerlukan aisle(gang). 

Sementara Kekurangan Konveyor adalah : 

a. Mengikuti jalur yang tetap sehingga pengangkutan terbatas pada 

Dimungkinkan terjadi botlenecks dalam sistem. 
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b. Kerusakan pada salah satu bagian conveyor akan menghantikan 

aliran proses. 

c. Conveyor ada pada tempat yang tetap, sehingga akan 

mengganggu gerakan peralatan bermesin lainnya. 

2. Cranes dan Hoists 

Cranes (Derek) dan Hoists (kerekan) adalah peralatan yang 

digunakan untuk memindahkan beban secara terputus-putus dengan 

area yang terbatas. Terdapat beberapa tipe cranes dan hoist antara 

lain jib crane, bridge crane, gantry crane, tower crane, stacker crane, 

dan sebagainya, kelebihan crane dan hoist antara lain : 

a. Dimungkinkan untuk mengangkat dan memindahkan benda. 

b. Keterkaitan dengan lantai kerja produksi sangat kecil. 

c. Lantai kerja yang berguna untuk menghemat dengan adanya 

emasangan perakatan handling berupa cranes. 

Sementara kekurangan dari crane dan hoist antara lain : 

a. Membutuhkan area tersebut. 

b. Investasi yang besar. 

c. Pelayanan tervatas pada area yang ada. 

d. Crane bergerak pada arah garis lurus dan tidak dapat dibuat 

berputar/belok. 

e. Pemakaian tidak dapat maksimal sesuai yang diinginkan karena 

crane hanya digunakan untuk periode waktu yang pendek 

setiap hari kerja. 

3. Trucks  
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Trucks yang digerakkan tangan atau mesin dapat memindahkan 

material dengan berbagai macam jalur yang ada. Yang termasuk 

dalam kelompok truck adalah fork lift trucks, hand truck, fork truck, 

tailer trains, automated guide vehicles (AGV) dan sebagainya. 

Kelebihan Truck antara lain : 

a. Perpindahan tidak menggunakan jalur yang tetap, oleh karena itu 

dapat digunakan  dimana-mana selama ruangan dapat untuk 

dimasuki truck. 

b. Mampu untuk loading, unloading dan mengangkat kecuali 

memindahkan material 

c. Karena gerakkannya tidak terbatas, memungkinkan untuk melayani 

tempat yang bebeda, truck dapat mencapai tingkat pemakaian yang 

tinggi. 

Sementara kekuranagan Truck antara lain : 

a. Tidak mampu menangani beban yang berat. 

b. Mempunyai kapasitas yang terbatas setiap pengangkutan. 

c. Memerlukan gang. 

d. Sebagian besar truck harus dijalankan oleh operator. 

e. Truck tidak bisa melakukan tugas ganda/gabungan yaitu proses dan 

inspeksi seperti peralatan lainnya. 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Pengumpulan Data  

4.1.1 Diagram Pelaksanaan Kerja Praktek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram Pelaksanaan Kerja Praktek 

4.1.2 Layout Gudang  

Gudang PT BOTON INDONESIA adalah gudang bahan pangan yang 

terdiri dari 2 bangunan gudang yang digabungkan dalam 1 ruang gudang besar 

dimana terdapat 2 ruang gudang kecil dengan suhu dingin untuk bahan flavor 
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tertentu yang memerlukan perlakuan khusus. Selain itu terdapat ruang tempat 

bongkar muat (loading dan unloading) atau loading dock dan office.  

Secara keseluruhan, gudang PT BOTON INDONESIA berada dalam satu 

area bangunan. hal ini terjadi karena perusahaan distributor flavor ini berada 

dalam area pergudangan yaitu berada dalam Komplek Pergudangan Duta Indah 

Iconic yang berada di daerah Pinang, kota Tangerang. 

Data ukuran bangunan dan total luas keseluruhan gudang PT BOTON 

INDONESIA dapat dilihat pada table berikut : 

Table 1. Data luas Total PT BOTON INDONESIA 

BANGUNAN 
PANJANG 
(METER) 

LEBAR 
(METER) 

TINGKAT 
BANGUNAN 

LUAS 
(M2) 

KANTOR 4,5 4 4 72 

LABORATORIUM 4,5 27   121,5 

RUANG GUDANG UTAMA 13,5 27   364,5 

RUANG GUDANG KECIL 1 4,5 12   54 

RUANG GUDANG KECIL 2 4,5 12   54 

LOADING DOCK 9 4   36 

PERESAPAN DAN GETSET 18 1.5   27 

OFFICE 4,5 4 4 72 

RUANG SANITASI 4,5 3   13,5 

TAMAN DAN PARKIR 18 3,5   63 

TOTAL LUAS BANGUNAN  814,5 

TOTAL LUAS TANAH 648 

 

PT BOTON INDONESIA memiliki luas tanah 648 dan total bangunan 

814,5 m
2
. Secara rinci, luas masing-masing bagian dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

A. Luas bangunan gudang PT BOTON INDONESIA adalah 522 m
2 

yang terdiri dari beberapa bagian yaitu 

a. Luas bangunan gudang utama 364,5 m
2
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b. Luas bangunan gudang kecil 1 yaitu 54 m
2 

terdiri dari satu 

ruangan dengan pendingin untuk raw material tertentu 

flavor powder. 

c. Luas bangunan gudang kecil 2 yaitu 54 m
2 

terdiri dari satu 

ruangan dengan pendingin untuk raw material tertentu 

flavor liquid. 

d. Area loading dock dengan luas 36 m
2
 

e. Area sanitasi dengan luas 72 m
2
 

 

B. Luas bangunan kantor PT BOTON INDONESIA adalah 144 m
2
  

dengan masing-masing bangunan 18 m
2
 yang terdiri dari 4 lantai. 

Yang berada di sisi kanan dan sisi kiri gudang. 

Gudang PT BOTON INDONESIA dibagi menjadi 3 ruang gudang yang 

terdiri dari 1 gudang utama dimana semua jenis flavor berada dalam 1 ruangan 

besar yaitu jenis flavor powder maupun liquid. Desain ruang gudang ini memiliki 

satu pintu menghadap keluar (arah loading dock) yang berfungsi untuk keluar 

masuk barang dalam pendistribusiannya. Sementara itu, 2 gudang yang berukuran 

lebih kecil digunakan untuk penyimpanan flavor yang membutuhkan perlakuan 

khusus yaitu disimpan dalam kondisi suhu dingin (Cold Storage). 2 gudang ini, 1 

gudang digunakan untuk menyimpan flavor powder yang harus disimpan dalam 

suhu dingin, karena sifat dari bahan yang digunakan akan mudah rusak jika di 

biarkan pada suhu ruang, misal untuk mempertahankan kadar air dari bahan 

tersebut, sehingga kadar kelembaban ruang harus di atur sedemikian rupa agar 

tetap terjaga. Begitu pula dengan satu gudang yang lain digunakan untuk 
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menyimpan bahan flavor liquid dimana harus disimpan dalam suhu dingin juga 

karena karakteristik bahan yang dipakai dalam flavor liquid tersebut, misal 

menjaga karakteristik dari flavor emulsion, karena jika dibiarkan di suhu yang 

panas atau suhu ruang maka sifat dari ikatan elmulsion tersebut akan rusak, 

sehingga terdapat endapan pada flavor. Suhu yang digunakan kurang dari 10 
0
C, 

masing- masing gudang memiliki luas 4,5 x 12 m
2
 dan tinggi yang sama yaitu 6 

meter. Layout gudang PT BOTON INDONESIA secara keseluruhan dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 5. Layout gudang PT BOTON INDONESIA 
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Gudang utama merupakan gudang yang paling luas, karena didalamnya 

dapat menampung 4 tumpuk rak besi, dengan pintu yang langsung berhubungan 

dengan loading dock, sementara itu seperti 2 ruang gudang yang digunakan untuk 

Cold Storage dapat memuat 2 tumpuk rak besi dengan pintu masuk yang berada 

dalam gudang utama.  

 

4.1.3 Layout racking gudang 

Sistem racking merupakan salah satu cara penyimpanan terbaik yang 

dilakukan digudang, termasuk juga yang dilakukan di gudang PT BOTON 

INDONESIA. Digudang utama memiliki 4 baris rak,  dengan jumlah plong tiap 

barisnya sebanyak 2 rak dengan 14 dan 13 plong serta tinggi rak adalah 4 susun, 

sementara itu 2 rak lain dengan 14 dan 12 plong serta tinggi rak adalah 2 susun. 

Untuk racking digudang beku (cold storage) masing-masing memiliki 2 baris rak 

dengan tiap barisnya terdiri dari 4 dan 6 plong dengan tinggi rak adalah 2 susun.  

Digudang besar, baris rak diberi nama sesuai dengan penempatan flavor 

yang ada dan bukan berdasarkan abjad A sampai dengan Z  yang berurutan dari 

ini dikarenakan raking yang digunakan berdaasarkan komoditi dari jenis flavor 

yang ada, misal untuk jenis flavor buah dan jenis flavor tea ataupun coffee. Data 

yang ada dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut : 

 Gudang utama baris 1 dan 2 untuk flavor powder  

 Gudang utama baris 3 dan 4 untuk flavor liquid 

 Gudang kecil 1 untuk flavor powder  

 Gudang kecil 1 untuk flavor liquid  
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Gambar 6. Ruang Gudang Utama PT BOTON INDONESIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Ruang Gudang Utama PT BOTON INDONESIA 

4.1.4 Data Ukuran Rak Terhadap Luas Lantai Gudang 

Dalam penyusunannya gudang PT BOTON INDONESIA tidak 

menggunakan rak yang di susun permanen, tetapi menggunakan rak yang telah 

dimodifikasi sedimikian rupa sehingga menjadi rak semi pallet dengan ukuran 

yang di design sendiri oleh perusahaan. Ukuran rak yang digunakan di gudang PT 

BOTON INDONESIA adalah sebagai berikut : 
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Gambar 8. Rak semi pallet penyimpanan flavor 

Table 2. Data Luas Area Gudang Utama 

Table 3. Data Luas Area Gudang 1 Powder 

Gudang Baris luas lantai Jumlah rak ukuran / rak 

total 

ukuran 

Gudang 1 

Powder 

1 
54 

4 2,25 9 

2 6 2,25 13,5 

Total 22,5 

Table 4. Data Luas Area Gudang 2 Liquid 

Gudang Baris luas lantai Jumlah rak ukuran / rak 

total 

ukuran 

Gudang 2 

Liquid 

1 
54 

4 2,25 9 

2 6 2,25 13,5 

Total 22,5 

 

Gudang Baris luas lantai (m2) Jumlah rak ukuran / rak (m2) total ukuran rak (m2) 

Gudang utama 

1 

364,5 

18 2,25 40,5 

2 17 2,25 38,25 

3 17 2,25 38,25 

4 15 2,25 33,75 

Total 150,75 
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Table 5. Data Area Rak Dan Lorong 

 

4.1.5 Data Kapasitas Rak Terhadap Kapasitas Maksimal Gudang 

Dari perhitungan jumlah rak, dapat diambil data kapasitas maksimal 

penataan diatas rak pada gudang PT BOTON INDONESIA. Kapasitas penataan 

material dalam satu rak berfariasi, antara 640 KG hingga 1200 KG, sesuai posisi 

tingkat dalam rak.. 

Berikut adalah data secara tertulis kapasitas rak tiap baris rak dan secara 

total. Dengan maksimal tumpukan dus adalah 4 pack dan jerycane adalah 3 pack. 

 

Table 6. Data luas kapasitas gudang Utama PT BOTON INDONESIA 

GUDANG 

BARIS 

RAK 

PLONG/JUMLAH 

BARIS  TINGKAT 

KAPASITA 

1 RAK JENIS 

JUMLAH 

KAPASITAS 

(KG) 

GUDANG 

UTAMA 

1 14 4 640 POWDER 35.840 

2 13 4 640 POWDER 33.280 

3 13 2 1.200 LIQUID 31.200 

4 11 2 1.200 LIQUID 26.400 

TOTAL 126.720 

 

 

Gudang 

luas lantai (m2) 

panjang 

forklip 

Rak 

jumlah 

baris 

luas lorong (teoari) 

P L P L Teori 

Aktual 

lorong 

1 

lorong 

2 

Gudang 

utama 
13,5 

27 3 1,5 1,5 4 3,75 4,5 1,5 

Gudang 

1 Powder 
4,5 

12 3 1,5 1,5 2 1,5 1,5   

Gudang 

2 Liquid 
4,5 

12 3 1,5 1,5 2 1,5 1,5   
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Table 7. Data luas area gudang 1 PT BOTON INDONESIA 

GUDANG BARIS RAK 

PLONG/JUMLAH 

BARIS  TINGKAT 

KAPASITAS 

1 RAK JENIS 

JUMLAH 

KAPASITAS 

(KG) 

GUDANG 

1 

1 4 2 640 POWDER 5.120 

2 6 2 640 POWDER 7.680 

TOTAL 12.800 

 

Table 8. Data luas area gudang 2 PT BOTON INDONESIA 

GUDANG 

BARIS 

RAK 

PLONG/JUMLAH 

BARIS  TINGKAT 

KAPASITA 

1 RAK JENIS 

JUMLAH 

KAPASITAS 

(KG) 

GUDANG 

2 

1 4 2 1.200 LIQUID 9.600 

2 6 2 1.200 LIQUID 14.400 

TOTAL 24.000 

 

Dari table diatas, dapat diketahui kapasitas rak total digudang PT 

BOTON INDONESIA adalah sebesar 163.520 KG atau 163,52 Ton. 

 

4.1.6 Data Jenis Material Tersimpan  

Secara total, jumlah jenis flavor yang tersimpan di gudang PT BOTON 

INDONESIA adalah sebanyak  jenis flavor, dengan rincian sebagai berikut : 

Table 9. Data item Flavor Powder dan Liquid 

No. Gudang Jenis Item Total Produk 

1 Gudang Utama Flavor Powder 96 30938.1325 

    Flavor Liquid 7 29184.97745 

2 Gudang 1 Flavor Powder 145 5969.6472 

3 Gudang 2 Flavor Liquid 5 3911.445 

Total 253 70004.20215 

 



41 
 

Dari beberapa jenis flavor tersimpan tersebut, penyimpanan yang 

dilakukan haruslah berdasarkan karakter dan spesifikasi penyimpanan masing-

masing flavor yang ditetapkan, misalnya harus disimpan disuhu dingin, beku 

maupun suhu ruang. Penyimpanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang 

ditetapkan dapat merusak karakteristik flavor yang tersimpan. 

Dari total item flavor powder dan liquid. Terdapat  item flavor yang 

memerlukan penyimpanan suhu dingin. Material ini memiliki bahan yang apabila 

dibiarkan pada kondisi suhu ruang atau panas maka dapat berpotensi 

menimbulkan kerusakan pada flavor tersebut. Dimana akan mengalami perubahan 

secara kenampakan maupun rasa dari flavor itu sendiri. Untuk lebih lengkapnya 

data ada pada lampiran 

 

4.1.7 Data Aktivitas Gudang  

Aktivitas utama di gudang PT BOTON INDONESIA antara lain sebagai 

berikut : 

1) Incoming vendor, terdiri dari beberapa aktivitas kerja sebagai berikut : 

 Unloading produk 

 Recording produk 

 Racking produk 

2) Out fo Produk, terdiri dari beberapa aktivitas kerja sebagai berikut : 

 Checking list produk dari form Berita Acara Serah Terima 

 Labeling dan Recoding (pengkodean ulang) produk 

 Palleting produk 

 Loading produk 
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Gambar 9. Alat bantu pengkut barang (Hand Forklift) 

 

Selain aktivitas utama diatas, terdapat beberapa aktivitas tambahan yaitu 

membantu aktivitas RnD dan Qc dalam menyiapkan sampling material, baik itu 

untuk kebutuhan konsumsi RnD, maupun sampling quality oleh tim QC (material 

incoming vendor dan perpanjangan quality / extend). 

Sementara itu, dari data aktivitas diatas, beberapa aktivitas kerja yang 

paling sering dilaksanakan di gudang PT BOTON INDONESIA adalah aktivitas 

preparasi material, racking material dan transfer material. Dalam tiga aktivitas 

tersebut, dibantu menggunakan alat angkut electrical forklift dan manual handlift. 

 

4.1.8 Peta Kerja 

Aliran transfer material di gudang PT BOTON INDONESIA dapat 

diuraikan sebabgai berikut : 
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Gambar 10. Diagram Peta Kerja 

4.2 Pengolahan Data  

Dalam kondisi di lapangan aktivitas kerja yang sangat banyak dalam 

suatu tempat yang terbatas dan jenis flavor baik powder maupun liquid yang 

ditangani sangat tinggi menjadikan aktivitas di gudang PT BOTON INDONESIA 

tergolong aktivitas yang sangat padat. Oleh karena itu, material handling yang 

baik dan strategi penempatan material yang baik pula akan sangat membantu 

jalannya aktivitas kerja di gudang tersebut. 

Beberapa permasalahan yang ditemukan di gudang PT BOTON 

INDONESIA diantaranya berkaitan dengan : 

Barang datang Unloading dock 
Pemindahan ke 

atas pallet 

Record data gudang 
Pengambilan sample 

(QC) 

Penataan flavor 

powder dan liquid 

Serah terima data Penyimpanan produk 

Pengambilan produk 

dari gudang 
Labeling dan recoding 

Loading barang Produk dikirim 
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1) Penataan rak pada lantai gudang.  

2) Material handling dalam gudang. 

3) Design dan Kapasitas rak gudang. 

4) Penempatan jenis flavor. 

4.2.1 Penataan rak pada lantai gudang.  

Penataan Flavor diatas rak yang kurang maksimal, akan berdampak 

langsung untuk penataan dibawah atau lantai (floor) gudang. Dalam kondisinya 

flavor yang tidak tertampung diatas rak, tetap ditata / disusun diatas pallet dan di 

letakkan dilantai (floor). Penataan ini sebenarnya bersifat sementara atau darurat, 

sehingga ketika terdapat rak kosong, material yang ada di floor akan segera 

dipindah ke atas rak. 

Selain itu penempatan material di floor tentu saja akan menghambat area 

pergerakan forklift didalam ruang gudang karena penataan material dibawah rak 

akan menutupi ruang pergerakan. Sehingga untuk mengambil flavor yang ada 

pada rak harus terlebih dahulu memindahkan flavor yang ada dalam pallet di 

floor.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Lorong penyimpanan 
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Pada gambar diatas terlihat pergerakan forklift yang kurang maksimal 

karena tidak dapat bermanufer dan harus memindahkan flavor secara manual 

dengan handforklift, dilihat dari gambar tersebut lintasan yang ada terlalu sempit 

jadi forklift yang digunakan harus berjalan mundur kembali. Karena terlalu sempit 

untuk aktifitas pergerakan ala. Hal ini tentu menyulitkan operator forklift ketika 

melakukan pengambilan pallet diatas rak, dan berpotensi menyebabkan gesekan, 

kecelakaan dan kerusakan baik pada material, forklift dan lingkungan ruang 

gudang seperti dinding, dan tiang rak. Dilihat dari penataan yang kurang baik ini 

membuat kondisi gudang terkesan menjadi berantakan, dari tinjauan lapangan 

terdapat pula material dengan jenis berbeda disimpan dalam satu rak yang sama 

(berdekatan),  hal ini tidak sesuai dengan standar penanganan material yang 

ditetapkan. Karena dapat terjadi kontaminasi antar flavor. Selain itu rak yang 

disusun terlalu berdekatan dan rapat antara rak yang satu dengan yang lain, tujuan 

dari dibuatnya rak semi pallet ini sebenarnya untuk memindahkan barang dalam 

jumlah yang banyak, sehingga efisiean dalam pengangkutan barang dengan 

jumlah yang lebih, akan tetapi jika jaraknya terlalu rapat akan mengakibatkan 

sulitnya pengambilan rak oleh operator.  

Jadi harus memindahkan satu demi satu rak yang berada pada baris yang 

sama.  Dan memindah kan rak yang berada di atasnya apabila ingin mengambil 

produk flavor yang paling bawah dalam 1 rak sekaligus. Gambar rak dapat di lihat 

sebagai berikut : 
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Gambar 12. Jarak antar rak penyimpanan flavor 

Dari data yang di dapat penggunaan rak terhadap luas lantai yang ada adalah  

Gudang Utama :  
                

                 
      

  : 
      

     
      

  : 41,36 % 

  

Gudang 1 Powder : 
                

                 
      

  : 
    

  
      

  : 41,67% 

 

Gudang 2 Powder : 
                                  

                 
      

: 
    

  
      

  : 41,67 % 
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4.2.2 Material handling dalam gudang. 

Penggunaan rak yang baik adalah penempatan yang sesuai dengan 

penggunaan alat pendukung seperti hand forklift, pallet, dll. Namun dalam 

kondisinya penggunaan pallet yang ada di gudang PT BOTON INDONESIA ini 

belum maksimal. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, rak yang sudah 

dimodifikasi agar dapat berfungsi sebagai rak sekaligus pallet ini belum dapat 

digunakan sesuai tujuannya. Hal ini dikarenakan banyaknya jenis flavor yang ada 

pada gudang dengan kuantiti yang banyak dan ada juga produk dengan kuantiti 

yang kecil. Sehingga operator lebih memilih memindahkan barang dari rak ke 

pallet terpisah daripada harus memindahkan sekaligus rak besar yang menampung 

produk. Hal ini tentu saja akan menguranngi efektifitas dalam pemindahan 

barang. Karena membutuhkan dua kali pemindahan barang.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Pemindahan rak dengan forklif 

Dalam penyusunannya rak yang didesign ini bertujuan untuk mendapatkan 

kapasitas yang di targetkan, karena dapat memuat lebih banyak barang daripada 

pembuatan rak yang masih disusun menggunakan pallet. maka dilakukan 

pemindahan dari unloading ke atas pallet kemudian di pindahkan lagi ke dalam 
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rak yang sudah di tata dalam gudang PT BOTON INDONESIA. Namun pada 

kondisinya jumlah flavor yang ada kebanyakan masih dalam kuantiti yang kecil 

dengan rata-rata penjualan 200-500 kg, sedang kan jenis flavor yang ada terdapat 

sekitar 253 item flavor baik powder maupun liquid.  

Untuk itu akan sangat tidak efisien jika barang dengan kuantiti sedikit 

hanya d letak kan dalam satu rak, padahal kapasitas dari satu rak tersebut adalah 

640 kg untuk flavor powder dan 1.200 kg untuk flavor liquid. Dengan demikian 

perlu adanya perbaikan dalam penyusunan berdasarkan fungsi rak dan jenis flavor 

yang ada di gudang PT BOTON INDONESIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Penyimpanan flavor liquid 

Dari data yang diperoleh dalam data area lorong adalah 

Gudang Utama lorong 1 & 2 : 
                        

              
      

: 
            

    
      

: 
   

    
      

: 55,56 % 

Gudang 1 Powder : 
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: 
           

   
      

: 
   

   
      

: 33,33% 

Gudang 1 Powder : 
                        

              
      

: 
           

   
      

: 
   

   
      

: 33,33% 

Luas Total lorong : 
           

                    
      

: 
 

  
      

: 50% 

Sedangkan data actual pada gudang utama adalah  

Gudang Utama lorong 1 & 2 : 
                        

              
      

: 
            

    
      

: 
 

    
      

: 44,44% 

Hal ini di karenakan ada space ruang antara rak baris 2 dan 3 sekitar 1,5m. 

4.2.3 Design dan Kapasitas rak gudang. 

Kurang maksimalnya penataan flavor yang tidak sesuai dengan jenis flavor 

yang ada mengakibatkan barang yang terdapat dalam rak berada pada posisi yang 

acak. Dari data kapasitas rak di gudang PT BOTON INDONESIA, tercatat bahwa 

kapasitas maksimal penyimpanan di rak gudang sebesar 163.520 KG. Sementara 
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total material tersimpan digudang selama bulan Oktober 2016 adalah 70.004,21 

KG, atau hanya 42,81%.  

Secara perhitungan diatas kertas seharusnya semua produk flavor powder 

dan liquid tersebut dapat tertata rapi di atas rak, akan tetapi kejadian di lapangan 

adalah masih banyak material tidak tertampung diatas rak, dan harus disimpan dan 

ditata di floor gudang. Dari data yang ada, penyebab tidak maksimalnya kapasitas 

rak digudang yaitu banyaknya jenis varian flavor yang tersimpan di gudang PT 

BOTON INDONESIA. Dari data diatas, diketahui terdapat 253 jenis flavor 

powder dan liquid tersimpan, baik itu produk yang akan di kirim ke customer 

maupun produk yang masih akan di simpan dalam gudang. Penyimpanan yang 

dilakukan tentu tidak boleh sembarangan dicampur, harus sesuai dengan jenis dan 

karakteristik Flavor yang ada. 

Jadi pada intinya, penataan yang tidak sama disetiap raknya, membuat 

penataan di tiap rak tidak sesuai dengan kapasitas maksimal yang ditetapkan. Hal 

inilah yang membuat kapasitas rak gudang kurang maksimal. Dan memerlukan 

penataan ulang agar lebih efektife dan efisien. Data actual yang di dapat dari 

kapasitas penyimpanan antara lain. 

Tabel 10. Data Kapasitas Aktual Gudang PT BOTON INDONESIA 

No. Gudang Jenis Item Total Produk (Kg) Kapasitas Maksimal (Kg) 

1 Gudang Utama Flavor Powder 96 30.938,1325 69.120 

    Flavor Liquid 7 29.184,97745 57.600 

2 Gudang 1 Flavor Powder 145 5.969,6472 12.800 

3 Gudang 2 Flavor Liquid 5 3.911,445 24.000 

Total 253 70.004,20215 163.520 

 

 

Data perhitungan yang diperoleh adalah sebagai berikut : 
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Gudang Utama baris 1&2: 
                   

               
      

: 
           

      
      

: 44,76 % 

Gudang Utama baris 3&4 : 
                   

               
      

: 
            

      
      

: 50,67 % 

Gudang 1 Powder : 
                   

               
      

: 
          

      
      

: 44,76 % 

Gudang 2 Liquid : 
                   

               
      

: 
         

     
      

: 16,30 % 

 

4.2.4 Penempatan jenis flavor.  

Penataan yang dilakukan di gudang PT BOTON INDONESIA biasanya 

dipisah berdasar jenis flavor yang tersimpan yaitu flavor powder dan liquid. 

Untuk flavor powder dengan kapasitas 20 kg per pack biasanya di tata dalam satu 

rak dengan jenis rasa yang sama atau varietas flavor yang sama, misal flavor jenis 

buah. Begitu pula untuk flavor liquid dengan kapasitas 25 kg per pack biasanya di 

tata dalam satu rak dengan jenis rasa yang sama atau varietas flavor yang sama 

pula, misal flavor jenis buah.  
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Di kondisi lapangan penataan lebih banyak dicampur dengan jenis flavor 

lain seperti kopi, the, dan buah. Dan berbeda lokasi jika ada barang yang baru 

datang dengan batch number berbeda. Serta kurangnya penataan berdasarkan 

barang yang sering di order dengan kuantiti yang besar dan kuantiti yang kecil. 

Karena kondisi yang ada produk flavor yang di terima di jadikan satu dengan jenis 

flavor yang ada pad arak yang sudah disusun sebelumnya. 

Dari permasalahan-permasalahan yang ada ditemukan, tentu akan 

berdampak pula pada material handling yang dilakukan di gudang PT BOTON 

INDONESIA. Sesuai standar Good Manufacturing Practic (GMP), seharusnya 

alur proses transfer dan penyimpanan antara produk yang sering di order dan 

jarang di order haruslah terpisah, dimana produk flavor yang sering di order oleh 

customer harus didekatkan pada loading dock agar mudah dalam transfer produk 

dan meminimalkan jarak perpindahan barang. Selain itu, penanganan pada 

masing-masing produk flavor powder dan liquid pun masih kurang diperhatikan, 

yaitu bercampurnya dalam satu rak penyimpanan yang tidak sesuai dengan 

kalsifikasi penyimpanan yang ditetapkan. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1. Kesimpulan 

Dari kegiatan kerja praktek yang dilakukan, diperoleh beberapa 

kesimpulan diantaranya : 

1) Perancangan Tata Letak atau lay out suatu perusahaan terutama 

bangunan gudang, sangat mempengaruhi aktivitas yang berjalan 

didalamnya, sebab satu permasalahan dan kendala dalam aktivitas  

yang ada akan mempengaruhi arus aliran aktivitas-aktivitas lainnya 

yang masih dalam lingkungan yang sama yaitu aktivitas material 

handling agar menjadi efektive dan efisien dalam gudang. Karena 

dari data yang didapat penggunaan ruang penyimpanan kurang 

maksimal yaitu 

Tabel 11. Data Aktual berdasarkan kapasitas 

No. Tata Letak Kapasitas Aktual 

1 Gudang utama Powder 100% 44.76% 

  Gudang utama Liquid 100% 50.67% 

2 Gudang Kecil 1 Powder 100% 44.76% 

3 Gudang Kecil 2 Liquid 100% 16.30% 

4 lorong 1 & 2 55.56% 44.44% 

 

2) Setiap aliran proses dalam gudang akan saling berkaitan satu sama 

lain, dan akan saling memiliki efisiensi masing-masing dalam kondisi 

aktualnya. 

3) Penganganan material yang baik dan benar akan  berdampak pada 

kondisi dan kualitas material yang ditangani agar tetap terjaga. 

 

1.2. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 

1) Penyusunan rak dalam area gudang hendaknya memperhatikan 

kondisi actual dilapangan, hal ini dilakukan untuk mempermudah 

aktivitas dilapangan. 

STAF R&D 

SUPERVISOR R&D 

R&D MANAGER 
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2) Penyusunan flavor dalam rak harus sangat di perhitungkan 

berdasarkan jenis flavor yang ada dengan penempatah yang lebih 

sesuai. 

3) Improvement atau perbaikan secara continue harus selalu dilakukan 

dan diperhatikan agar proses penanganan dalam gudang dapat 

ditingkatkan kinerja dan efisiensinya menjadi lebih baik. 

4) Dalam penanganan bahan pangan harus dilakukan lebih teliti dan 

sesuai dengan standar Good Manufacturing Practice (GMP), sebab 

bahan pangan berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat. 
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Lampiran 1 

Table flavor powder Gudang Utama 

No. 
Powder 

Nama Flavor Item total (Kg) 

1 AVOCADO POWDER 2 237,4 

2 APPLE POWDER 1 59,35 

3 BANANA POWDER 1 3,115 

4 BLACK MESONA POWDER 1 27,8 

5 BLACK TEA POWDER 1 126,85 

6 BLACKCURRANT P0WDER 2 700,224 

7 BLUEBERRY POWDER 1 117,155 

8 BROWN SUGAR POWDER 1 145,495 

9 CARAMEL POWDER  1 89,78 

10 COOLING AGENT POWDER 2 99,9 

11 CHOCOLATE  POWDER 2 858,449 

12 CLOUDIFIER POWDER 2 2.055,615 

13 COCONUT POWDER 2 2,87 

14 COCOPANDAN POWDER 1 19,795 

15 COLA POWDER 3 2.767,678 

16 COFFEE POWDER 12 2.224,31 

17 CREAM POWDER 1 105,5548 

18 GINGER POWDER 3 1.025,527 

19 GRAPE POWDER 1 386,821 

20 GREEN TEA POWDER 1 89,720 

21 GUAVA POWDER 2 345,3346 

22 HAZELNUT POWDER 2 30,461 

23 JASMINE POWDER 4 668,865 

24 KIWI POWDER 1 96,9 

25 LEMON POWDER 3 3.982,21 

26 LYCHEE POWDER 1 487,3998 

27 MALT POWDER 3 150,86 

28 MANGOSTEEN POWDER 1 101,688 

29 MANGO POWDER 5 687,35 

30 MELON POWDER 3 1.308,931 

31 MILK POWDER  4 779,71 

32 MIX FRUIT POWDER 2 105,08 

33 ORANGE POWDER 4 5.432,2297 

34 PANDAN POWDER 1 11,5854 

35 PASSION POWDER 1 614,13 
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36 PEACH POWDER 1 75,95 

37 PINEAPPLE POWDER 3 488,755 

38 RHUM POWDER 2 221,815 

39 SEAWEED POWDER 1 109,56 

40 SOYBEAN POWDER 1 20 

41 STRAWBERRY POWDER  2 3154,8 

42 SARSAPARILLA PWDR  1 19,8 

43 SUGAR CANE POWDER 2 42,956 

44 SOURSOP POWDER 2 604,9122 

45 TAMARIND POWDER 1 59,950 

46 VANILLA POWDER 2 193,491 

  TOTAL 96 30.938,1325 
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Lampiran 2 

Table flavor liquid Gudang Utama 

No. 
Liquid 

Nama Flavor Item total (Kg) 

1 APPLE 5 138,565 

2 ALMOND 1 24,2 

3 BANANA  1 43,48 

4 BLACK MESONA 1 484,9945 

5 BLACK TEA 3 520,2695 

6 BLACKCURRANT 1 1.096,75505 

7 BLUEBERRY 1 359,7679 

8 BROWN SUGAR 2 46,97 

9 BUTTER FLAVOR 1 27,3 

10 CARAMEL COLOR 1 94,65 

11 CARAMEL 2 181,33 

12 CHERRY 1 18,71 

13 COOLING AGENT 20311105 2 289,695 

14 CHOCOLATE  4 503,2859 

15 CHRYSANTEMUM  1 30,655 

16 COCONUT 4 14,96 

17 COCOPANDAN 4 2.319,3995 

18 COLA   1 19.47 

19 COFFEE 6 1.757,13833 

20 CONDENSED MILK 1 66,6495 

21 COOL WATER 1 14,2754 

22 CORN 2 25,666 

23 CRANBERRY 1 81,235 

24 CREAM  1 559,388 

25 DURIAN 1 53,65 

26 GRAPE 4 1.206,55532 

27 GRAPE FRUIT 2 256,105 

28 GREEN PLUM FLAVOR 1 13,025 

29 GREEN BEAN 3 6,2 

30 GREEN TEA  3 721,7475 

31 GUAVA 3 243,585 

32 HERBAL TEA 1 20,11 

33 HONEY 3 1.799,685 

34 JASMINE 6 1.921,32155 

35 KIWI 1 201,9 
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36 LEMON 3 4.399,436 

37 LONGAN 2 29,465 

38 LYCHEE 3 237,985 

39 MALT 1 5 

40 MANGO  6 2944,616 

41 MELON 2 937,512 

42 MILK 3 147,62 

43 MINT 1 15,8204 

44 MIX FRUIT 8 203,2695 

45 ORANGE 1 48,434 

46 PANDAN 1 169,48 

47 PASSION FRUIT 2 75,76 

48 PEANUT  2 29,76 

49 PEAR 1 4,39 

50 PEACH  1 22,5952 

51 PINEAPPLE   1 27,065 

52 RASPBERRY 1 11,7195 

53 ROSE 1 25,48 

54 RHUM 1 19,08 

55 REDBULL 1 59,9 

56 RED BEAN 1 4,119 

57 RED DATE 1 23,105 

58 SOY BEAN 2 145,388 

59 STRAWBERRY 8 3.000,6597 

60 SUGAR CANE  2 53,738 

61 SOURSOP 4 464,2575 

62 SWEET 1 5,71 

63 TAMARIND 1 205,646 

64 TOMATO 1 24,300 

65 TARO  1 10,000 

66 VANILLA 2 451,708 

67 WHITE GUARD 1 0,07 

68 WATER MELON 1 28,53 

70 YOGHURT 1 190,665 

  TOTAL 145 29.184,97745 
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Lampiran 3 

Table flavor liquid Gudang Utama 

No. 
Powder 

Nama Flavor Item total (Kg) 

1 GRAPE POWDER 2 2.783,2771 

2 LYCHEE POWDER 2 2.194,965 

3 STRAWBERRY POWDER  3 991,4051 

  TOTAL 7 5.969,6472 
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Lampiran 4 

Table flavor liquid Gudang Utama 

No. 
Liquid 

Nama Flavor Item total (Kg) 

1 GRAPE FRUIT 1 100 

2 LIQUID EMULSION 1 49,69 

3 MILK 1 60,255 

4 ORANGE 1 3609,5 

5 YAM CAKE 1 92 

  TOTAL 5 3.911,445 

 

 


