
BAB II 

KAJIAN LITERATUR 

Pada bab kajian literatur ini akan merepresentasikan kajian literatur induktif dan dedukif 

yang digunakan. Kajian induktif didapatkan berdasarkan informasi dari artikel-artikel 

yang ada di dalam paper terindeks Scopus, sedangkan kajian deduktif diperoleh dari 

informasi yang terdapat didalam buku teks. Kajian deduktif merupakan dasar teori atau 

fundamental teori, untuk melihat adanya gap dari penelitian yang sudah dilakukan dan 

belum dilakukan. 

2.1 Pendahuluan 

Kajian literatur disusun dengan menggunakan metode Systematic Literatur Review 

(SLR). SLR memberikan jurnal identitas yang unik dan sangat penting dalam pencarian 

tujuan jurnal, merangkum dan mengkategorikan (Fisch & Block, 2018). SLR 

menggunakan jurnal dengan kurun waktu lima tahun kebelakang, yaitu dari tahun 2013 

sampai 2018. Serta didukung dengan jurnal-jurnal terkait diluar kurun waktu 5 tahun, 

yang berguna untuk memperkuat argumen terhadap penelitian yang akan dikaji. Adapun 

komposisi material diperoleh dari jurnal Sciencedirect 25 %, jurnal Emerald Insight 5%, 

Springer 7.5%, Tandfonline 22.5%, Research Gate 12.5%, jurnal yang tidak terindeks 

5%, dan dari buku sebesar 22.5%. Dalam pembuatan konseptual model pencarian 

variabel kompetensi digunakan beberapa sumber seperti berikut (lihat Tabel 2.1):  
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Tabel 2. 1 SLR konseptual model 

No Judul Pengarang Tahun Penerbit Index 

1 Empirical Evidence on 

Failure Factors of 

Warehouse Productivity in 

Malaysian Logistic Service 

Sector 

Nur Hazwani 

Karim, Noorul 

Shaiful Fitri Abdul 

Rahman, Syed 

Faizal Shah Syed 

Johari Shah 

2018 
Science 

Direct 
(-) 

2 Warehouse Performance 

Measurement: a Literature 

Review 

Francielly Hedler 

Staudt, Gülgün 

Alpan, Maria Di 

Mascolob, and 

Carlos M. Taboada 

Rodrigueza 

2015 
Tandfonli

ne 
Q1 

3 If Your Company is 

Considering The Theory of 

Constraint 

Azar Ismailov 

2014 
Science 

Direct 
Terindex 

4 Applying the Theory of 

Constraint to Improve 

Throughput in a Forensic 

DNA Laboratory 

Antti Peltokorpi, 

Henrik Nisén, 

Johan Groop, 

Tapani Reinikainen, 

Auli Bengs & 

Markus Pirttimaa 

2016 
Tandfonli

ne 
(-) 

5 Applying the Theory of 

Constraint to the Logistics 

Service of Medical Records 

of a Hospital 

Victor- G. Aguilar 

Escobar, Pedro 

Garrido-Vega, 

Gonzales-Zamora 

2015 
Science 

Direct 
Q3 

6 Application of The Theory 

of Constraint Instrument in 

the Entreprise Sistribution 

System 

Viera Sukalova, 

Pavel Ceniga 
2015 

Science 

Direct 
(-) 

7 Driving Cost Reduction and 

Carbon Plant Productivity 

Improvement Through 

theory of Constraint and  

Keith A. Sinclair I , 

Barry A. Sadler 
2013 Springer Terindex 



9 
 

 

Tabel 2. 2 SLR konseptual model (Lanjutan) 

No Judul Pengarang Tahun Penerbit Index 

 Planned Maintenance 

Capability 

 
   

6 Application of The Theory 

of Constraint Instrument in 

the Entreprise Sistribution 

System 

Viera Sukalova, 

Pavel Ceniga 
2015 

Science 

Direct 
(-) 

7 Driving Cost Reduction and 

Carbon Plant Productivity 

Improvement Through 

theory of Constraint and 

Planned Maintenance 

Capability  

Keith A. Sinclair I , 

Barry A. Sadler 

2013 Springer Terindex 

8 Theory of Constraint: is it a 

Theory and a Good One? 

M. Naor  , E.S. 

Bernardes  & A. 

Coman  

2013 
Tandfonli

ne 
Q1 

9 TOC’s Five-Step Cycle : An 

Approach to Instant Results 

and Cultural Change 

Paula Vargas, 

Liane Mahlamannn 

Kipper, Andre Luiz 

Emmel Silva, 

Flavia Luana da 

Silva, Gabriela 

Zucchetti Kessler 

2015 
Research

Gate 
(-) 

10 Theory of Constraint : A 

Literature Review 

Zeynep Tugce 

Simsit, Noyan 

Sebla Gunay, Ozalp 

Vayvay 

2014 
Science 

Direct 
Terindex 

11 Combining the Theory of 

Constraint With System 

Dynamics : a General 

Model (Case Study of the 

Subsidized Milk Industry) 

Hossein 

Mohammadi, 

Mehdi Ghazanfari, 

Hamed Nozari & 

Omid Shafiezad 

2014 

Tandfonli

ne 

Q3 
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Tabel 2. 3 SLR konseptual model (Lanjutan) 

No Judul Pengarang Tahun Penerbit Index 

12 Theory of Contraints – 

Strategy for Continous 

Improvement 

Raghuraj Singh, 

Raunak Gupta, P.L. 

Verma, Lokesh 

Bajpaj 

2018 

Researcg

Gate 

Q4 

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu 

Industri merupakan kegiatan manusia dalam mengelola sumber daya guna kemakmuran 

manusianya sendiri (Utoyo, 2009). Secara umum industri  dapat dibedakan menjadi 

Industri primer (industri dari sumber daya alam yang menghasilkan bahan baku), 

sekunder (Industri manufaktur), dan tersier (Industri jasa) (Silalahi, 2014). Untuk tetap 

bertahan di dalam persaingan global perusahaan baik dibidang industri manufaktur 

ataupun industri jasa perlu lebih berfokus pada pemahaman struktur perusahaan mereka 

(Simsit et al., 2014). Jasa merupakan sektor industri yang menghasilkan komponen 

tidak berwujud seperti contohnya konsultasi dengan dokter. Jasa diproduksi dan 

dinikmati secara bersamaan serta tidak dapat disimpan, diinventarisasi atau diperiksa 

sebelum diberikan kepada konsumen (Antony, 2014). Manufaktur merupakan sektor 

yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 

di suatu negara. Sektor ini sendiri terdiri dari lebih dua juta bisnis dengan berbagai 

ukuran dengan berbagai bidang (Behun et al., 2018). Perusahaan manufaktur adalah 

sektor industri yang membuat produk yang nyata (Antony, 2014). 

Di tengah perkembangan perusahaan pada saat ini penerapan logistik mulai 

dipertimbangkan. Banyak perusahaan yang telah menerapkan struktur organisasi 

perusahaan dengan departemen produksi, penjualan, pembelian, keuangan, dan logistik 

berada langsung di bawah CEO perusahaan (Jakeš, 2016). Produksi adalah salah satu 

bagian dari industri pengolahan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

lanscape  (Behun et al., 2018). Penjualan dan pemasaran merupakan salah satu 

departemen yang memilki implikasi penting untuk praktik dan studi akuntasi 
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(Cuganesan, 2008). Kegiatan pembelian memiliki tanggung jawab penting untuk kinerja 

penyedia (supplier) di masa depan, karena evaluasi kemampuan penyedia dilakukan 

pada kegiatan ini (Miemczyk & Johnsen, 2012). Selain kriteria tradisional untuk 

pemilihan penyedia layanan logistik, kegiatan pembelian mempertimbangkan perilaku 

penyedia yang sesuai dengan standar hukum dan etika (Large et al., 2013). Jika dilihat 

sebagai instrumen, finance mengacu kepada uang, konversi uang, atau nilai uang. Dari 

sisi fungsi manajerial merujuk pada depertemen keuangan dan akun yang diberikan 

tanggung jawab untuk menjalankan fungsi keuangan dan akun organisasi. (Ekpo et al., 

2017). Logistik adalah fungsi manajemen yang bertanggung jawab untuk semua 

gerakan material (Adrian, 2010). Dahulu mayoritas perusahaan manufaktur tidak 

memilki departemen logistik secara khusus dan aktivitas logistik diatur didalam 

departemen lain. Departemen logistik dalam struktur organisasi jarang disebutkan. 

Berbeda dengan  kondisi sekarang, kegiatan logistik telah menjadi fokus khusus (Jakeš, 

2016). 

Survei dilakukan pada 80 perusahaan peyedia logistik dari brasil selatan sebagai 

sampelnya, dari keseluruhan perusahaan tersebut maka dapat disimpulkan aktivitas 

logistik terdiri dari Warehousing (pergudangan), Inventory control (Kontrol Inventaris), 

transportation (transportasi), scheduled delivers (pengiriman terjadwal), port operation 

(operasi pelabuhan), dan custums clearance (bea cukai) (Borella et al., 2017). Aktivitas 

kontrol inventaris memastikan bahwa SKU (Stock Keeping Unit) ditransfer dari area 

penerima ke posisi penyimpanan kemudian ke posisi pengambilan dalam kuantiti yang 

benar (Mulcahy & Sydow, 2008). Aktivitas transportasi dapat dilihat sebagai bagian 

dari logistik, ketika mengacu pada proses bisnis. Namun, tidak hanya barang tetapi juga 

orang yang perlu diangkut (Speranza, 2016). Aktivitas pengirmin terjadwal dapat 

dilakukan dengan perutean perangkat lunak yang diatur menurut jenis bisnis, wilayah, 

pelanggan, waktu pengiriman dan tanggal (Vivaldini et al., 2012). Kegiatan operasi 

pelabuhan dapat dikelompokan menjadi kegiatan terkait dengan kapal berlabuh, 

kegiatan terkait pemuatan dan pembongkaran kapal, serta kegiatan di halaman kontainer 

(Vieira et al., 2015). Aktivitas bea cukai mencangkup masalah yang cukup luas seperti 

mengelola arus ekspor dan impor material, aspek keuangan logistik dalam peraturan 

penetapan harga, dukungan informasi dan pemeliharaan operasi kepabeanan, dll 

(Malevich & Berezkina, 2015). Pergudangan adalah rangkaian aktivitas untuk 

mengelola produk atau barang yang disimpan di dalam gudang (Pau & Lestari, 2015). 
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Pergudangan memilki peranan penting dalam fungsi penyediaan komponen, 

bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi (Pau & Lestari, 2015). Gudang 

komponen digunakan untuk mengisi ulang permintaan melalui kanban. Biasanya 

gudang ini digunakan oleh pabrik perakitan (Liker, 2006). Sedangkan gudang bahan 

baku adalah tempat untuk menyimpan material yang akan digunakan untuk proses 

produksi, gudang produk setengah jadi atau barang dalam proses adalah tempat yang 

digunakan untuk menyimpan produk yang harus menunggu untuk proses selanjutnya 

atau menunggu untuk dirakit, gudang produk jadi adalah tempat untuk menyimpan 

produk yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dikirim (Garside & Rahmasari, 

2017). 

Menurut Sharma & Shah (2014) terdapat lima jenis kebijakan alokasi 

penyimpanan di dalam gudang seperti Dedicated Storage, Volume-based Storage, 

Closest open Storage location, Class-Based Storage dan Random Storage. Volume-

based Storage adalah kebijakan dimana produk didistribusikan ke bagian penyimpanan 

sesuai dengan kuantitas atau volume yang dapat diukur. Dedicated Storage  adalah 

kebijakan penyimpanan dimana posisi penyimpanan telah ditetapkan atau disediakan 

untuk setiap jenis produk atau barang. Closest open Storage location kebijakan 

penyimpanan dimana penempatan penyimpanan dilakukan dimanapun tersesedia lokasi 

kosong yang cukup dengan jarak pergerakan yang paling dekat dari lokasi pemrosesan 

barang tersebut selanjutnya atau area aktivitas selanjutnya (contohnya area aktivtas 

packing yang bersebelahan dengan area aktivitas picking). Random Storage kebijakan 

penyimpanan dimana produk atau unit penyimpanan persediaan (SKU) diberikan lokasi 

secara acak, di mana cukup banyak ruang kosong yang ditemukan di gudang. Class-

Based Storage adalah kebijakan penyimpanan dimana penempatan penyimpanan 

dilakukan dengan setiap kriteria yang berulang atau terkait erat dapat digunakan untuk 

membentuk kelompok yang disebut kelas. Setiap proses memiliki kapasitas terbatas 

sebagai constraint (kendala). (Gundogar et al., 2016). Nonconstraint sendiri biasanya 

tidak membutuhkan buffer material selain buffer kapasitas yang ada sedangkan 

constraint dapat dikatakan sebagai Sumber daya yang paling terbatas (Forgaty et al., 

1991).  

Pada penelitiannya Karim et al. (2018) bertujuan mempertimbangkan sepuluh 

parameter untuk menilai faktor kegagalan kinerja gudang di sektor jasa logistik 
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Malaysia, dengan menerapkan metode proses hirarki analitik fuzzy. Berdasarkan World 

Bank Logistic Performance Index (LPI) , malaysia mengalami penurunan ranking dari 

25 pada tahun 2014 menjadi 32 pada tahun 2016. Hal ini karena rendahnya 

produktivitas gudang di Malaysia. Penelitian ini berkontribusi dalam memungkinkan 

pengambil keputusan untuk mengenali faktor bermasalah ketika merencanakan strategi 

peningkatan kinerja gudang mereka, yang dapat berkontribusi untuk memenuhi target 

pemerintah dan memberdayakan ekonomi nasional. Dari hasil penelitian maka dapat 

teridentifikasi tiga potensial faktor yang dapat mengahabat kinerja dari gudang adalah 

labour productivity (Produktivitas pekerja) , Warehouse Utilization (Penggunaan 

gudang), dan Inventory Storage Utilization (Pengunaan penyimpanan inventory).  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Staudt et al. (2015) bertujuan 

menganalisis evaluasi kinerja operasional gudang. Pada saat ini supply chain menjadi 

semakin rumit, serta terjadi peningkatan jenis indikator dan tools untuk pengukuran 

kinerja gudang. Penelitian ini menggunakan content analysis method, indikator kinerja 

yang diperoleh dari beberapa jurnal terpilih dan diklasifikasi berdarkan waktu, biaya, 

kualitas, dan produktivitas dimensi.  Dari hasil klasifikasi terlihat terdapat beberapa 

subjek di dalam gudang yang sering menghambat gudang dalam mengoptimalkan 

performanya, seperti desain gudang, lokasi gudang, pengoptimalan rantai pasok, pilihan 

kebijakan untuk penyimpanan dan aktivitas pengambilan barang, dan optimisasi 

jaringan distribusi. 

Dari beberapa kajian literatur yang didapatkan, maka diketahui bahwa 

peningkatan kinerja di pergudangan pernah diatasi oleh beberapa metode. Seperti pada 

penelitian yang dilakukan oleh Abushaikha et al. (2018), penelitian ini bertujuan untuk  

menguji hubungan antara gudang, praktik pengurangan waste, kinerja operasional 

gudang, kinerja distribusi dan kinerja bisnis. Penelitian ini dilakukan pada gudang 

barang jadi, yang kebijakan penyimpanannya menggunakan kebijakan random storage. 

Literatur terkini mengakui peran gudang dalam meningkatkan kinerja logistik secara 

keseluruhan. Dengan demikian, lean thinking baru-baru ini menyediakan cara dalam 

mendukung operasi gudang dan pusat distribusi. Pada penelitian ini dilakukan dua 

tahapan yaitu tahapan pertama menggunakan teknik Delphi untuk mengembangkan 

kuesioner yang relevan. Kedua, kuesioner ini digunakan untuk mengukur tingkat 

pengurangan waste di berbagai kegiatan gudang dan untuk menguji hipotesis penelitian 
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yang dikembangkan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa adanya hubungan 

positif antara tingkat pengurangan waste gudang, kinerja operasional gudang dan 

kinerja distribusi. Pada penelitian ini waste yang menjadi paramater penelitian ialah 

inventory, transportation, waiting, motion, overproduction, overprocessing, dan defect. 

Tidak ada hubungan langsung antara tingkat pengurangan waste gudang dan kinerja 

bisnis. Namun, hasil mengungkapkan bahwa hubungan antara tingkat pengurangan 

waste gudang dan kinerja bisnis dimediasi oleh kinerja operasional gudang dan kinerja 

distribusi. Penelitian ini berkontribusi pada penerapan lean thinking untuk mengurangi 

tingkat waste dalam operasi gudang. Ini telah dicapai dengan menerjemahkan jenis 

waste asli ke lingkungan gudang, tetapi juga melalui pengembangan instrumen untuk 

mengukur praktik pengurangan waste gudang, berdasarkan studi Delphi. Hasil 

penelitian juga memeberitahu manajer logistik tentang bagaimana kinerja distribusi 

dapat ditingkatkan melalui lean warehousing. Peningkatan kinerja yang dihasilkan 

dalam operasi distribusi pada akhirnya akan tercermin dalam kinerja logistik pengecer. 

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan Laosirihongthong et al. (2018), telah 

melakukan penelitian mengenai pengukuran kinerja gudang dalam rantai pasokan 

kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk memprioritaskan ukuran kinerja 

keseluruhan yang terkait dengan operasi gudang di bidang manufaktur, penyedia 

layanan pihak ketiga (3PL), dan rantai pasokan industri ritel. Penelitian ini dilakukan di 

gudang produk jadi khususnya industri retel yang menerapakan vehicle-based storage. 

Karena pentingnya pegukuran efisiensi dan responsif, bukan hanya pengukuran 

efisiensi. Penelitian ini mengakui kedua langkah tersebut ketika mempertimbangkan 

kinerja operasi gudang secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

terintegrasi yang melibatkan metode Q-sort untuk mengelompokkan tindakan menjadi 

empat kategori. Fuzzy analytical hierarchy process  (FAHP) kemudian digunakan untuk 

memprioritaskan ukuran kinerja individu dalam setiap kategori dan model 

pemrograman integer liner digunakan untuk memvalidasi kategori yang diprioritaskan, 

menggunakan penilaian beberapa pembuat keputusan di tiga industri. Pada penelitian ini 

menggunakan 4 indikator yaitu ketepatan, penggunaan sumberdaya, penegeluaran 

finansial, serta responsif dan fleksibilitas.  Hasilnya menunjukkan bahwa kategori 

keuangan adalah kategori kinerja yang mendominasi dalam mengelola operasi gudang 

di ketiga industri yang dipilih. Dalam kategori keuangan, biaya asuransi menyumbang 

25% dari total berat kategori, dan dianggap sebagai ukuran yang kuat. Kategori 



15 
 

 

keuangan diverifikasi oleh banyak pembuat keputusan di tiga industri, sebagai kategori 

kinerja yang paling penting. 

Thinking Process merupakan tools dari Theory of Constraint yang berfokus 

pada akar masalah dan memberikan solusi alternatif (Simsit et al., 2014).  Dari beberapa 

kajian literatur yang didapatkan menunjukan beberapa penerapan Thinking Process 

dibeberapa aspek bisnis seperti yang dilakukan oleh Peltokorpi et al. (2016) telah 

melakukan penelitian tentang peningkatan kinerja di laboratorium forensik DNA 

dengan meningkatkan througput. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan throughput dari laboratorium forensik DNA dengan menerapakan Theory 

of Constraint (TOC). Penelitian ini dilakukan di laboratorium forensik National Bureau 

of Investigation di Finland. Dalam penelitian ini menggunakan tiga paramater yaitu 

throughput, inventori, dan biaya operasional. Sehingga hasilnya ditemukan bahwa 

constraint terjadi pada FTA line, Robotic isolation line, dan Manual isolation line. 

Setelah diterapkan 5 tools dari Thinking Process maka didapatkan solusi guna 

peningkatan throughput yaitu informasi situasional tentang lead time lebih lanjut serta 

lebih mematuhi adanya batas waktu, adanya opsi baru untuk pernyataan standar, 

dibuatnya intruksi baru dan teknologi yang lebih baik untuk mengurangi jumlah 

pengulangan, dan mempertimbangkan permintaan musiman dan perencanaan sumber 

daya. Sebagai hasil dari penerapan TOC ini maka didapatkan penurunan rata-rata lead 

time sebesar 45 – 70 % dalam subproses yang diteliti. Penelitian ini menunjukan metode 

mudah dalam penggunaan tools TOC untuk mengembangkan laboratorium forensik 

mencapai tujuan utama mereka, seperti kualitas dan efesiensi.  

Selanjutnya Eidelwein et al. (2017) telah melakukan penelitian tentang 

peningkatan variasi produk dalam usahanya mencapai pasar yang lebih luas. Sehingga 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akar penyebab masalah utama yang 

dapat mencegah perusahaan manufaktur meraih pertumbuhan yang berkelanjutan, 

dengan menunjukan bagaimana strategi modularisasi dapat berperan di bidang ini. 

Dalam penelitian ini menggunakan tiga paramater yaitu throughput, inventori, dan 

biaya operasional. Sehingga ditemukan beberapa akar penyebab masalah utama yang 

menghambat manufaktur dalam mencapai tujuan yaitu permasalahan pada kurangnya 

daya saing di pasar tempat mereka beroperasi, kebutuhan untuk menyediakan variasi 

produk yang banyak, dan permasalahan dalam mengelola kompleksitas produk dan 



16 
 

 

prosesnya. Setelah diterapkan 3 tools dari Theory of Constraint Thinking Process yaitu 

Current Reality Tree (CRT), Evaporating Clouds (EC), dan the Future Reality Tree 

(FRT) maka didapatkan hasil bahwa selain penggunaan strategi modularisasi, partisipasi 

pemasok partisipasi pemasok dalam proses pengembangan produk perlu 

dipertimbangkan, serta definisi kendala dalam aliran produksi, dan juga penundaan 

perakitan produk akhir perlu menjadi pertimbangan perusahaan. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Cox & Boyd (2018) telah melakukan 

penelitian tentang desain dan manajemen yang tepat dari Provider Appointment 

Scheduling System (PASS). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk untuk memberikan 

generic strawman process dalam mengembangkan PASS yang baik untuk lingkungan 

yang lebih luas. Teori analisis proses “Thinking Process” digunakan sebagai acuan 

dalam akademis untuk memvalidasi keberadaan entitas dan hubungan sebab akibat yang 

tercipta. Dalam penelitian ini menggunakan tiga paramater yaitu throughput, inventori, 

dan biaya operasional. Sehingga ditemukan kendala yang menyebabkan PASS menjadi 

terkendala yaitu provider dari PASS. Setelah diterapkannya Thinking Process maka di 

dapatkan enam langkah yang baik dalam pengembangan PASS yaitu: 

1. Mendefinisikan kembali PASS dan mendukung peran staf dalam mencapai 

tujuan latihan berdasarkan perspektif sistem / TOC. 

2. Identifikasi masalah penjadwalan terbesar memblokir pencapaian tujuan praktik 

dalam memberikan perawatan kesehatan pasien yang tepat waktu sesuai 

anggaran. 

3. Hilangkan / kurangi ketidakpastian permintaan pasien dengan menggunakan 

buffer sesi dan modifikasi kebijakan dan aturan untuk mengakomodasi 

permintaan pasien. 

4. Gunakan penjadwalan proaktif untuk meningkatkan penggunaan penyedia 

berdasarkan buffer jadwal. 

5. Memberikan efektivitas desain jadwal umpan balik dan pengukuran sistem 

umpan balik dan tren menggunakan backlog dan mix buffer penunjuk dan 

manajemen buffer. 

6. Menerapkan urutan pertanyaan perubahan, lima langkah fokus, buffer strategi, 

dan manajemen buffer untuk mengelola pelaksanaan jadwal (dibahas dan 

diperluas dalam makalah terpisah tentang pelaksanaan jadwal). 
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Terakhir, pada penelitian ini menunjukkan bahwa TP Goldratt menyediakan kerangka 

kerja yang logis dan teliti untuk penelitian kualitatif dan ilmu desain. 

Dari beberapa penelitian terdahulu dapat kita ketahui bahwa peningkatan kinerja 

pergudangan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Theory of Constraint dengan 

menggunakan tools Thinking Process sendiri dapat diterapkan di berbagai jenis bidang. 

Tools Thinking Process sendiri berfokus pada pencarian akar permasalahan utama yang 

disebut dengan constraint. Sehingga pada penelitian ini Theory of Constraint dengan 

penggunaan tools Thinking Process akan difokuskan dalam mencari akar permasalahan 

atau constraint yang terjadi di operasional pergudangan sehingga dapat meningkatkan 

kinerja di operasional pergudangan itu sendiri. Dari penjabaran sebelumnya maka dapat 

digambarkan CK-chart dari penelitian ini (lihat Gambar 2.1). 
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Gambar 2. 1 CK-Chart penelitian



2.3 Landasan Teori 

2.3.1. Logistik 

Pada awalnya struktur organisasi di perusahaan manufaktur menggunakan struktur 

organisasi fungsional klasik, di mana departemen utamanya hanya terdiri dari produksi, 

pembelian, penjualan, sumber daya manusia, dan keuangan. Namun dengan 

perkembangan yang ada departemen logistik menjadi salah satu departemen yang 

terdapat di struktur organisasi fungsional perusahaan yang bertanggung jawab langsung 

kepada CEO (Jakeš, 2016). Logistik adalah fungsi manajemen yang bertanggung jawab 

untuk semua pergerakan material. Operasi logistik berhubungan dengan rantai nilai, alat 

untuk mengidentifikasi cara-cara baru untuk menciptakan peningkatan nilai bagi 

pelanggan (Adrian, 2010). 

Menurut (Jakeš, 2016) secara sederhana logistik dapat diartikan sebagai suatu 

sistem yang meliputi perencanaan, pengendalian aliran, serta penyimpanan baik barang, 

jasa, dan informasi dari titik awal alran hingga titik produksi untuk memuaskan 

pelanggan. Logistik memilki tujuan untuk menempatkan segala sesuatu pada waktu 

yang tepat dan di tempat yang tepat. Logistik dapat ditunjukan oleh alur informasi dan 

bahan, serta keduanya membutuhkan layanan pelanggan yang sangat baik (Borella et 

al., 2017). Dari beberapa definisi diatas maka logistik dapat disimpulkan sebagai suatu 

sistem yang bertanggung jawab untuk semua pergerakan material baik itu kegiatan 

perencanaan, pengendalian aliran, serta penyimpanan. Logistik juga bertujuan untuk 

meningkatkan nilai bagi pelanggan dengan menempatkan segala sesutu pada waktu dan 

tempat yang tepat. 

Di dalam logistik terdapat beberapa aktivitas yang dapat dikelompokan menjadi 

seperti berikut warehousing (pergudangan), inventory control (Kontrol Inventaris), 

transportation (transportasi), scheduled delivers (pengiriman terjadwal), port operation 

(operasi pelabuhan), dan customs clearance (bea cukai) (Borella et al., 2017).  
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2.3.2. Pergudangan 

Pergudangan adalah rangkaian aktivitas untuk mengelola produk atau barang yang 

disimpan di dalam gudang (Pau & Lestari, 2015) Gudang adalah tempat untuk 

menyimpan barang baik bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi yang 

siap dikirim ke pelanggan (Purnomo, 2004). Sedangkan menurut (Garside & Rahmasari, 

2017) gudang diartikan sebagai tempat penyimpanan barang serta dapat digunakan 

sebagai tempat menyortir, mengolah, membungkus, dan mengepak barang yang akan 

dikirim ke pelanggan. Dari beberapa pengertian sebelumnya maka dapat disimpulkan 

bahwa gudang merupakan salah satu fasilitas dalam rantai pasok yang berfungsi sebagai 

tempat penyimpanan barang serta dapat digunakan sebagai tempat peryotiran, 

mengolah, pembungkusan, dan pengepakan barang. Sehingga apabila pengaturan di 

gudang dilakukan dengan baik maka dapat mengurangi biaya, transportasi, mencapai 

skala ekonomis dalam manufaktur. 

Pergudangan memilki peranan penting dalam fungsi penyediaan bahan baku, 

komponen, barang dalam proses, dan barang jadi (Pau & Lestari, 2015). Sehingga 

pergudangan dapat dikelompokan menjadi beberapa jenis seperti gudang bahan baku, 

gudang komponen, gudang barang dalam proses dan gudang barang jadi. 

2.3.3. Gudang barang jadi 

Gudang produk jadi merupakan tempat penyimpanan produk yang telah selesai 

diproduksi dan siap untuk dikirim (Garside & Rahmasari, 2017). Menurut Rakesh & 

Adil (2015) gudang merupakan salah satu komponen penting di dalam rantai pasok 

sebuah produk. Peranan gudang dianggap penting di dalam rantai pasok, karena gudang 

sebagai salah satu fasilitas logistik memilki kontribusi penting dalam menangani 

perpindahan produk dari tempat produksi ke konsumennya. Pengelolaan operasi 

pergudangan yang benar akan berpengaruh pada tercapainya tujuan logistik perusahaan 

(Kłodawski et al., 2017). 



21 
 

 

Menurut (De Koster et al., 2017) gudang berperan dalam pencocokan 

permintaan produk dengan kondisi stok di berbagai bagian dalam rantai pasokan. 

Manajemen rantai pasok dikatakan belum sesuai jika belum menetapkan lokasi, desain 

dan manajemen dari gudang. Pada masa sekarang gudang tidak hanya beroperasi 

sebagai pusat penyimpanan saja, namun gudang juga berperan sebagai tempat 

penambahan nilai. Beberapa perusahaan telah memasukan kegiatan perakitan, 

pengemasan, dan operasi perbaikan di dalam gudang mereka. Model gudang yang 

diterapkan oleh perusahaan sangat berpengaruh untuk profitabilitas perusahaan tersebut. 

Menurut Kłodawski et al. (2017) proses pergudangan adalah serangkaian 

tindakan yang terkait dengan penerimaan, penyimpanan, pengambilan dan pengiriman 

barang-barang material, di tempat-tempat yang disesuaikan dengan proses ini, dan di 

bawah kondisi organisasi dan teknologi tertentu. Menurut Staudt et al. (2015) secara 

umum terdapat lima aktivitas yang terdapat di dalam gudang seperti aktivitas Receiving 

(Penerimaan), Storage (Penyimpanan), Order picking (Pengambilan order), Shipping 

(Pengiriman) dan Delivery (Penyampaian).  Sedangkan menurut Purnomo (2004) di 

dalam bukunya menuliskan bahwa menurut aliran kerja dari pergudangan, fungsi 

pergudangan merupakan rangkaian dari aktivitas-aktivitas berikut : 

a. Receiving, yaitu penerimaan barang masuk kedalam gudang 

b. Prepacking, yaitu proses pengapakan untuk setiap produk yang diterima setelah 

dilakukan pencatatan produk masuk. 

c. Putway, yaitu aktivitas penempatan produk yang telah dilakukan pengepakan 

sebelumnya ke tempat penyimpanan yang telah ditentukan. 

d. Storage/Gudang, yaitu proses penahanan atau penyimpanan barang sambil 

menunggu permintaan. 

e. Order picking, yaitu proses pemindahaan atau pengambilan barang dari tempat 

penyimpanan, memilih dan mengetahui sejauh mana barang sesuai dengan 

permintaan. 

f. Pengepakan dan atau pemberian harga, yaitu proses pengepakan yang dilakukan 

ke barang yang telah diambil dari proses Order picking. Kemudian dilakukan 

proses penetapan daftar harga barang. 

g. Sortation, yaitu proses peryotiran barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi 

pesanan. 
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h. Proses pemuatan dan pengiriman, yaitu aktivitas pengecekan barang yang akan 

dilempar ke pasar kemudian dilanjutkan ke proses pengepakan di dalam 

kontrainer yang sesuai, dengan meneliti dokumen-dokumen pengiriman 

termasuk packing list, pelebelan alamat dan bill of loading. Tugas lain adalah 

menimbang berat untuk menentukan biaya pengiriman, dan memuatnya ke 

dalam alat angkut. 

Dalam proses penyimpanan barang di dalam gudang menurut (Sharma & Shah, 

2014) terdapat lima jenis kebijakan alokasi penyimpanan  yang sering diterapkan oleh 

perusahaan seperti Class-Based Storage, Random Storage, Dedicated Storage, Volume-

based Storage, dan closest open Storage location. 

2.3.4. Class-Based Storage 

Class-Based Storage adalah kebijakan penyimpanan dimana penempatan penyimpanan 

dilakukan dengan setiap kriteria yang berulang atau terkait erat dapat digunakan untuk 

membentuk kelompok yang disebut kelas. Lokasi penyimpanan dibagi menjadi setiap 

kelas yang telah ditentukan, dimana item atau barang yang saling terkait di dalam satu 

kelas disimpan dengan cara random (Sharma & Shah, 2014). Menurut Juliana & 

Handayani (2016) Class-Based Storage merupakan penempatan barang yang di 

dasarkan atas kesamaan suatu jenis barang ke dalam suatu kelompok. Setiap kelompok 

yang terbentuk akan ditempatkan ke dalam suatu lokasi khusus di gudang. Kesamaan 

barang pada satu kelompok, bisa berupa kesamaan jenis item atau kesamaan dalam 

suatu daftar pemesanan oleh konsumen.  

Dari dua pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Class-

Based Storage  merupakan kebijakan penyimpanan barang dimana lokasi penyimpanan 

barang tersebut dibedakan menjadi beberapa kelompok atau kelas, sesuai dengan 

kelompok yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dalam penempatannya setelah barang 

dibedakan menjadi beberapa kelompok, peletakan barang akan dilakukan secara random 

atau acak.   
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2.3.5. Constraint 

Constraint dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menghambat sistem dalam 

meraih performansi yang lebih baik dalam usahanya mencapai tujuan (Forgaty et al., 

1991). Menurut Naor et al. (2013) TOC dapat berperan ketika suatu sistem dengan 

sebuah tujuan tertentu mengalami situasi, dimana sebuah elemennya yang mengalami 

constraint / kendala berinteraksi dengan elemen lain yang tidak mengalami constraint. 

Secara  umum constraint terbagi menajadi tiga jenis, yaitu physical (ketika kapasitas 

sumber daya lebih rendah dari pada permintaan), market (ketika permintaan lebih 

rendah dari pada kapasitas sumber daya) dan policy (peraturan formal maupun informal 

yang dapat menghabat produktivitas kapasitas dari sisitem).  

Di dalam area gudang sendiri terdapat kendala yang sering terjadi dan 

menghambat performansi gudang dalam mencapai tujuannya. Terdapat beberapa subjek 

di dalam gudang yang sering menghabat gudang dalam mengoptimalkan performanya, 

seperti desain gudang, lokasi gudang, pengoptimalan rantai pasok, pilihan kebijakan 

untuk penyimpanan dan aktivitas pengambilan barang, dan optimisasi jaringan 

distribusi (Staudt et al., 2015). Sedangkan menurut Karim et al. (2018) tiga potensial 

faktor yang dapat mengahabat performance dari gudang adalah labour productivity, 

Warehouse Utilization, dan Inventory Storage Utilization. 

2.3.6. Theory of Constraint “ Thinking Process” 

Menurut Forgaty et al. (1991) Theory of Constraint (TOC) merupakan pendekatan yang 

menerima keberadaan pabrik yang tidak seimbang, di mana beberapa sumber daya 

memiliki kapabilitas keluaran relatif lebih rendah daripada yang lain. Sumber daya yang 

paling terbatas disebut dengan constraint.  Theory of Constraint juga dapat dikatakan 

sebagai filosofi manajemen terpadu yang mengubah manajer dalam cara pikir dan TOC 

mewakili suatu alat penting dalam memecahkan masalah (Vargas et al., 2015). Menurut 

Naor et al. (2013) Theory of Constraint telah memenuhi keseluruhan persyaratan 

sebagai theory yang baik. TOC dapat diterapakan disegala jenis sektor perusahaan 
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karena pada dasarnya TOC berfokus pada peningkatan sistem. Sejak 30 tahun, TOC 

telah berhasil diterapkan oleh hampir semua sektor dan dihampir setiap ukuran 

perusahaan (Simsit et al., 2014).  

Simsit et al. (2014) menjelaskan bahwa evaluasi historis dari TOC dapat 

dikatagorikan menjadi beberapa era, seperti berikut: 

a. The optimized product technology era (1979-1984) 

"Optimized Production Technology (OPT)" diperkenalkan Goldratt pada tahun 

1979 untuk meningkatkan output dari suatu perusahaan yang tidak dapat 

terpenuhi karena keterbatasan sumber daya yang ada. Metode ini langsung 

digunakan di salah satu perusahaan USA, namun pada saat itu metode ini belum 

dapat dijabarkan dengan jelas sehingga dunia akademis belum memberikan 

perhatian lebih pada metode ini dan masih tetap menggunakan pendekatan 

tradisional. Walaupun belum diperhatikan secara khusus, namun telah dapat 

beberapa kajian literatur tentang OPT. Semenjak OPT pertama kali 

diperkenalakan dan mulai menyebar keseluruh dunia. Munculah berbagai 

macam penelitian meneganai OPT. 

b. The goal era (1984-1990) 

OPT merupakan salah satu program perangkat lunak yang sukses pada saat itu 

namun OPT masih kurang mendapat perhatian hal ini dikarenakan kurangnya 

pemahaman tentang bagaiamana menerapkan jadwal OPT di bagian produksi. 

Oleh karena itu Goldratt dan Cox (1984) menerbitkan sebuah buku berjudul 

"The Goal" sebagai alat pemasaran untuk mengajarkan para manajer dan pekerja 

tentang penggunaan OPT. 

“The Goal” berkisah tentang Alex Rogo yang merupakan manajer di 

pabrik UniCo. Terdapat pesanan yang tertunda selama 7 minggu dan jika inti 

permasalahan ini tidak segera diselesaikan, pabrik akan ditutup akibat biaya 

penundaan pesanan yang sangat besar. Setelah melakukan research Alex 

menemukan bahwa terdapat 2 kemacetan, dan ia pun berhasil menyelamatkan 

pabriknya. Di dalam “The Goal” menjelaskan tentang 5 Focusing Step (5FS) 

yang akan dilakukan ketika menerapkan konsep TOC.  

Di dalam buku ini juga dijelaskan tentang tiga pertanyaan mendasar 

tentang perubahan yang harus dijawab ketika menghadapi kendala atau 
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constraint. Tiga pertanyaan itu adalah “apa yang harus diubah?”, “harus berubah 

menjadi apa?”, dan “bagaimana cara menyebabkan perubahan?”. 

c. The haystack syndrome era ( 1990-1994) 

Dalam praktiknya TOC merupakan pendekatan yang efektif namun masih perlu 

didukung dengan sistem pengukuran kinerja. Hal ini dikarenakan setiap 

perusahaan ingin mengukur perbaikan pada sistem mereka.  Ide inilah yang 

mengarahkan pengembangan sistem pengukuran kinerja yang berfokus pada 

proses. Sistem ini berfokus pada usaha meningkatkan kinerja keuangan secara 

keseluruhan. Kerangka kerja inilah yang disebut “Throughput Accounting”. 

Berdasarkan Theory of Constraint terdapat dua pengukuran, yaitu pengukuran 

finansial dan pengukuran operasional. Pengukuran kinerja finansial didasarkan 

pada laba bersih, laba atas investasi dan arus kas. Sedangkan pengukuran kinerja 

operasional didasarkan pada throughput, inventaris, dan biaya operasi. 

d. The it’s not luck era (1994 – 1997) 

"It’s Not Luck" merupakan buku baru dari Goldratt yang ia terbitkan pada tahun 

1994. Di dalam buku ini menyajikan peta untuk menemukan solusi dari suatu 

proses yang rumit. Solusi ini lah yang disebut dengan “Thingking Process (TP) 

”. Berbeda dengan “The Goal” yang menjelaskan tentang definisi kebijakan 

manajemen dan  drum buffer rope system, “Thingking Process” berfokus pada 

akar masalah dan memberikan solusi alternatif. Dengan cara yang hampir sama 

dengan 5 focussing step yang berfokus pada kendala, TP befokus pada faktor-

faktor yang saat ini mencegah sistem dalam mencapai tujuannya. Tools TP 

memiliki dua jenis logika yang berbeda yaitu logika sebab-akibat yang 

diterapakan dalam Current Reality Tree (CRT), Future Reality Tree (FRT), 

Transition Tree (TT) serta logika kondisi yang dibutuhkan yang diterapkan 

dalam Evaporating Cloud (EC) dan Prerequisite Tree (PRT). 

Dalam jurnalnya Naor et al. (2013) TOC memiliki lima langkah dalam menilai 

apakah suatu kendala atau constraint dapat terjadi di dalam suatu proses. Lima langkah 

tersebut merupakan 5 focusing step seperti berikut: 

1. Identifikasi kendala sistem  

2. Tentukan bagaimana cara memanfaatkan batasan sistem  

3. Subordinasikan segala sesuatu yang lain pada keputusan di atas 
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4. Meningkatkan batasan sistem  

5. Jika pada langkah sebelumnya kendala telah dipatahkan, kembali ke langkah 1, 

tetapi jangan biarkan inersia menyebabkan kendala sistem (para ahli 

menambahkan dua langkah awal).  

Dalam manajemen proyek TOC guna mencari solusi mengatasi akar penyebab 

masalah akan difokuskan untuk menjawab tiga pertanyaan penting yaitu “what to 

change”, “to what to change” dan “how to cause the change”  (Ismailov, 2014). Yang 

masing-masingnya dapat dijabarkan seperti berikut : 

a. Identifikasi “what to change”. Dalam mengelola sebuah proyek untuk membuat 

perbaikan yang signifikan dan stabil, organisasi perlu secara efektif mengatasi 

akar penyebab utama yang menyebabkan masalah proyek tersebut. 

b. Identifikasi “to what to change”. Manajemen proyek TOC menyediakan solusi 

untuk mengatasi akar permasalahan dan mekanisme penanggulangannya. 

Solusinya terdiri dari proses perencanaan yang kuat, proses penjadwalan yang 

lebih efektif, metodelogi untuk peningkatan kapasitas, proses eksekusi yang 

menyediakan kontrol proyek yang baik, visibilitas dan dukungan keputusan, 

serta prilaku kerja yang lebih kondusif untuk kinerja proyek yang baik. 

c. Identifikasi “how to cause the change”. Untuk menentukan bagaimana 

menyebabkan perubahan dapat dilakukan pada step peningkatan di dalam 5 

Focussing Step. 

Menurut H. Mohammadi et al. (2014), Theory of Constraint Thinking Process 

(TOCTP) terdiri dari 5 logical tools yang membuat struktur untuk memahami situasi 

saat ini pada perusahaan dan proyek, serta untuk menentukan strategi yang optimal 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut tool Thinking Process yang digunakan 

untuk menjawab 3 pertanyaan utama (lihat Tabel 2.2) : 

Tabel 2. 4 Tahapan Thinking Process 

Tahapan 

Perubahan 
Tujuan Tools dari Thinking Process 

What to change? Mengidentifikasi akar akar 

masalah 

Current Reality Tree (CRT) 

Evaporating Clouds (EC) 
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Tabel 2. 5 Tahapan Thinking Process (Lanjutan) 

Tahapan Perubahan Tujuan 
Tools dari Thinking 

Process 

What to change to? Membuat solusi yang 

simple dan mudah 

diterapkan 

Future Reality Tree (FRT) 

 

How to cause the change ? Mengimplementasaikan 

solusi 

Prerequisite Tree (PRT) 

Transition Tree (TT) 

Berdasarkan Tabel 2.2 tools pertama yang akan digunakan ialah Current Reality 

Tree (CRT).  Menurut Rahman (2002) CRT berguna untuk mengidentifikasi hubungan 

sebab dan akibat. Diagram pohon ini dibangun dari atas ke bawah dengan 

mengidentifikasi Undesirable Effect (UDE), dan menggambarkan kemungkinan 

penyebab untuk efek atau akibat tersebut (akibat-sebab). Setelah CRT selesai dibuat 

maka cara pembacaannya dilakukan dari bawah ke atas (sebab-akibat). 

Tool kedua yang digunakan ialah Evaporating Cloud (EC).  Menurut H. 

Mohammadi et al. (2014) EC merupakan pernyataan konflik dengan tujuan umum 

namun tidak menampakan jelas solusi. Pertimbangan selanjutnya ialah injection (solusi) 

yang akan digunakan untuk mencapai desirable effet (efek yang diinginkan). Menurut 

Watson et al. (2007) setelah akar masalah teridentifikasi, EC dapat digunakan untuk 

menemukan asumsi tersembunyi yang cacat atau yang dapat dibuat tidak berlaku lagi 

dengan beberapa solusi yang disebut dengan injection. Injection merupakan bentuk dari 

dasar dalam mencapai keberhasilan pemecahan masalah.  

Tool ketiga yang digunakan ialah Future Reality Tree (FRT). Menurut H. 

Mohammadi et al. (2014)  FRT merupakan teknik yang menghubungkan injection 

dengan  hubungan logis sebab-akibat (CRT).  Menurut Watson et al. (2007) solusi yang 

telah didapatkan dari EC akan diuji dengan menggunakan FRT untuk memastikan 

bahwa cabang negatif atau hasil negatif yang tak terduga tidak akan dihasilkan oleh 

implementasi solusi yang telah dibuat.  

Tool keempat yang digunakan ialah Prerequisite Tree (PRT). Menurut H. 

Mohammadi et al. (2014), PRT memberikan rencana implementasi solusi yang 
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ditemukan untuk langkah selanjutnya Transition Tree (TT). Faktanya PRT merupakan 

logical tool untuk menentukan pencegahan rintangan (obstacle) dalam implementasi 

solusi yang ada. Menurut Watson et al. (2007) ketika solusi telah divalidasi 

menggunakan FRT, solusi atau injection akan menjadi tujuan dari PRT. PRT 

mengidentifikasi intermediate objectives (tujuan menengah) yang harus dicapai dalam 

usahanya mengatasi obstacle (hambatan) untuk keberhasilan penerapan solusi. 

Tool kelima yang digunakan ialah Transition Tree (TT). Menurut H. 

Mohammadi et al. (2014) tujuan dari TT ialah untuk mengimplementasikan perubahan. 

Menurut Watson et al. (2007) setelah intermediate objectives (tujuan menengah) dan 

injection teridentifikasi oleh PRT dan FRT maka hasilnya dapat digunkan untuk input di 

dalam TT. TT digunakan dalam pengembangan rencana implementasi secara spesifik 

untuk solusi yang diajukan. Setiap tool atau aplikasi yang terdapat di Thinking Process 

dapat digambar seperti berikut : 

 

Gambar 2. 2 Alat aplikasi TOC Thinking Process 

Sumber : Watson et al., (2007) 
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2.3.7. Performansi operasional gudang 

Karena meningkatnya kompleksitas jaringan logistik, analisis kinerja gudang telah 

menjadi isu penting (Wu & Dong, 2007). Analisis kinerja memiliki tujuan membantu 

manajer untuk mengevaluasi kinerja perusahaan serta pembuatan keputusan sebagai 

konsekuensinya (Staudt et al., 2015).  

Theory of Constraint (TOC) berasumsi bahwa setiap perusahaan dapat 

diperlakukan sebagai sistem yang memilki berbagai elemen. TOC sendiri dapat 

diterapkan untuk peningkatan sistem apapun seperti produksi, rantai pasokan, 

manajemen proyek, operasi, logistik, dll. Dengan berfokus pada kendala masing-masing 

untuk menjadikannya bukan kendala (Singh et al., 2018). Menurut de Souza et al. 

(2010) Fokus utama TOC telah beralih dari bottleneck pabrik, perencanaan produksi, 

kontrol, dan teknik penjadwalan menjadi filosofi manajemen global yang berfokus pada 

peningkatan kinerja dan menawarkan keunggulan kompetitif yang menentukan bagi 

organisasi.  

Berbeda dengan kombinasi indikator yang digunakan dalam pengkuran kinerja 

biasanya, di dalam jurnalnya Ismailov (2014) mengatakan bahwa menurut TOC terdapat 

tiga ukuran kinerja yaitu : 

a. Throughput, ialah pendapatan penjualan dikurangi biaya bahan langsung. 

Throughput mengukur kecepatan perusahaan menghasilkan uang. 

b. Persediaan, adalah nilai bahan baku yang berhubungan dengan work in process 

dan barang jadi. Inventori dalam  jumlah besar tidak diinginkan karena itu 

berarti perusahaan telah menghabiskan uang untuk produksi yang belum 

menghasilkan uang. 

c. Biaya operasional, merupakan semua biaya operasi selain biaya bahan langsung. 

Di dalam TOC biaya operasional tetap kerena tidak relevan dengan keputusan 

TOC. 

Dari ketiga istilah, throughput adalah yang paling penting. Hal ini memberitahu 

perusahaan bahwa mereka telah mencapai tujuannya untuk menghasilkan uang. Selain 

itu, peningkatan throughput berarti bahwa tingkat di mana perusahaan menghasilkan 
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uang meningkat. Menurut Naor et al. (2013) TOC memprediksi bahwa ketika 

persediaan atau biaya operasional meningkat maka throughput akan menurun. 

2.4 Konseptual Model 

Industri manufaktur ialah kegiatan manusia dalam mengelola sumber daya, mulai dari 

pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan bahan setengah jadi yang 

akan diolah lagi hingga menjadi barang jadi (Utoyo, 2009). Setiap indutri memiliki 

masalah yang berbeda dan tingkat kompleksitasnya pun berbeda. Untuk tetap bertahan 

dalam pesaiangan global baik industri manufaktur maupun jasa harus lebih berfokus 

pada pemahaman permasalahan yang mereka hadapi (Şimşit et al., 2014) 

Pada saat ini logistik merupakan salah satu bagian dari perusahaan yang 

dipertimbangkan keberadaannya (Jakeš, 2016). Pergudangan merupakan salah satu 

aktivitas di dalam logistik (Borella et al., 2017). Pergudangan adalah rangkaian aktivitas 

untuk mengelola produk atau barang yang disimpan di dalam gudang (Pau & Lestari, 

2015). Masalah didalam Pergudangan berpengaruh didalam logistik. Dan juga kinerja 

dari pergudangan akan berpengaruh dalam aktivitas logistik. 

Di dalam gudang sendiri terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

kinerjanya yaitu  produktivitas pekerja (Labour Productivity),  Throughput, 

Produktivitas ekspedisi (Shipping Productivity), pemanfaatan pengangkutan (Transport 

Utilization), pemanfaatan gudang (Warehouse Utilization), pemanfaatan ruang inventori 

(Inventory Space Utilization), Pemanfaatan ruang outbound (Outbound Space 

Utilization), produktivitas aktivitas pengambilan barang (Picking Productivity), 

prodiktivitas aktivitas penerimaan (Receiving Productivity), dan pergantian (Turnover). 

Dari kesepuluh faktor tersebut terdapat tiga faktor 3 faktor potensial yang sering 

mengakibatkan kegagalan yaitu Labour Productivity, Warehouse Utilization, dan 

Inventory Space Utilization (Karim et al., 2018). 

Ada banyak cara dalam usaha peningkatan kinerja di dalam pergudangan. 

Dalam hal ini, TOC menjadi metode yang sesuai dalam penyelesaian masalah kinerja 

pergudangan ini. Ismailov (2014) mengatakan bahwa menurut TOC terdapat tiga ukuran 

kinerja yaitu Troughput, Inventory, biaya operasional. Menurut Peltokorpi et al. (2016) 
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TOC dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dengan peningkatan throughput. 

Menurut Escobar et al. (2015)  TOC dapat digunakan untuk meningkatkan service level 

dan produktivitas pekerja secara signifikan. Menurut Viera Sukalova et al., (2015) TOC 

dapat digunakan untuk meminimalisir waktu operasional distribusi. Dan menurut 

Sinclair & Sadler, (2013) TOC dapat digunakan untuk pembuatan keputusan, 

penuruanan biaya serta operasi yang lebih efisien.  Kemudian hal diatas dijadikan dasar 

penggunaan metode TOC untuk meningkatkan kinerja pergudangan.  

Pada penelitian ini akan berfokus pada satu variabel yaitu constraint atau 

kendala. Untuk membantu menentukan constraint di dalam sistem maka akan 

digunakan 10 indikator. Kesepuluh indikator ini didasarkan kepada penelitian Karim et 

al. (2018) mengenai 10 faktor kegagalan kinerja di pergudangan. Sebelum menentukan 

constraint yang terjadi di dalam sistem maka perlu mengidentifikasi Undesirable Effect 

(UDE) terlebih dahulu. Kesepuluh faktor kegagalan kinerja gudang inilah yang berguna 

untuk melihat aspek atau bagian apakah dari gudang yang berpotensi mengalami kinerja 

yang buruk sehingga akan membantu penelitian dalam mengidentifikasi UDE yang 

terjadi.  

Ketika di dalam sistem teridentifikasi adanya constraint maka pada penelitian 

ini akan diterapkan Theory of Constrain (TOC). Di dalam penelitian ini penerapan TOC 

didasarkan pada 3 parameter utamanya yaitu throughput (TOC 1), inventori (TOC 2) 

dan biaya operasional (TOC 3). Tujuan akhir dari penerapan TOC di dalam sistem ialah 

terjadinya peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja di dalam penelitian ini akan di 

dasarkan pada empat indikator, yaitu peningkatan throughput (IP 1), peningkatan 

pelayanan (IP 2), penurunan waktu distribusi (IP 3) dan sistem menjadi lebih efisien (IP 

4).  Berikut Gambar 2.4 yang menggambarkan tentang konseptual model dari penelitian 

yang dilakukan. 
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Gambar 2. 3 Konspetual model penelitian 

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing dari variabel penelitian pada Gambar 2.2 

(Lihat Tabel 2.3 ) 

Tabel 2. 6 Definisi variabel 

Variabel Definisi 

Constraint / Kendala Segala sesuatu yang menghambat sistem dalam 

meraih performansi yang lebih baik dalam usahanya 

mencapai tujuan. 

Pada tabel berikutnya akan dijelaskan indikator-indikator dari setiap variabel dari 

Gambar 2.3 (lihat Tabel 2.4 ) 

Tabel 2. 7 Definisi indikator 

Variabel Kode Indikator Indikator Sumber 

Constraint / 

Kendala 

C1 Labour Productivity Karim et al. (2018) 

C2 Throughput 

C3 Shipping 

Productivity 

C4 Transport  
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Tabel 2. 8 Definisi indikator (Lanjutan) 

Variabel Kode Indikator Indikator Sumber 

  Utilization  

 C5 Warehouse 

Utilization 

 

 C6 Inventory Space 

Utilization 

 

 C7 Outbond Space 

Utilization 

 

 C8 Picking 

Productivity 

 

 C9 Receiving 

Productivity 

 

 C10 Turnover  

Theory of 

Constraint 

TOC 1 Throughput Ismailov (2014), 

Simsit et. al., 

(2014),  Naor et. Al. 

(2013) 

TOC 2 Inventori 

TOC 3 Biaya Operasional 

Improve 

Performance 

IP 1 Meningkatnya 

throughput 

Peltokorpi et al. 

(2016) 

 IP 2 Meningkatnya 

Pelayanan 

Escobar et al. 

(2015) 

 IP 3 Menurunkan waktu 

distribusi 

Viera Sukalova et 

al., (2015) 

 IP 4 Lebih efisien Sinclair & Sadler, 

(2013) 

2.5 Kesimpulan 

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini memilki novelty. Perbedaan dengan penelitan lain ialah pada penerapan 
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TOC dalam peningkatan kinerja operasional gudang, indikator kinerja akan berfokus 

pada peningkatan throughput yang akan diikuti dengan penurunan inventori dan biaya 

operasionalnya berbeda dengan metode peningkatan kinerja lainnya. Selain itu pada 

penelitian ini setiap solusi yang dihasilkan akan dibuatkan rancangan sederhananya 

untuk membuktikan bahwa solusi tersebut dapat bekerja dengan baik untuk perbaikan 

kinerja operasional perusahaan. Sehingga hal ini akan sesuai dengan keinginan 

perusahaan dalam rangka peningkatan penjualan mereka, dan perbaikan pelayanan 

pengiriman barang mereka. Serta pada penelitian ini menggunakan CK-Chart dan SLR 

dalam pembuatan konseptual model penelitian. 


