
BAB IV 

 PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1.  Pengambilan Data 

4.1.1. Data pekerja 

Pada penelitian ini salah satu cara pengambilan data ialah dengan menggunakan metode 

wawancara. Wawancara sendiri akan difokuskan kepada pegawai khususnya 

departemen komersil. Di PT. Primissima, Departemen Komersil sendiri merupakan 

departemen yang membawahi bagian Pergudangan, Pemasaran, dan Logistik. Hal ini 

sesuai dengan struktur organisasi perusahan (lihat Gambar 4.1). 
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Gambar 4. 1 Struktur organisasi perusahaan 
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Di bagian pergudangan sendiri terdapat beberapa pembagian tugas. Karena pada 

penelitian ini hanya berfokus pada kegiatan operasional pergudangan barang jadi. Maka 

berikut ini disajikan data karyawan dari bagian pergudangan yang menangani gudang 

barang jadi saja (lihat Tabel 4.1) 

Tabel 4. 1 Data karyawan gudang produk jadi 

Jabatan Jumlah Job Description 

Kepala Bagian 1 Memantau kerja setiap pegawai gudang, 

melakukan koordinasi dengan departemen 

komersil yang lain, bertanggung jawab untuk 

setiap aktivitas gudang 

Admin Dokumen masuk & 

Keluar 

1 Membuat dokumen keluar masuk gudang, 

membuat daftar stok gudang 

Admin Produk Grey & Bahan 

Penolong 

1 Mecatat masuk dan keluar kain grey dari 

gudang, bertanggung jawab atas pengarsipan 

dokumen terkait kain grey dan bahan penolong. 

Admin Produk Cambrics 2 Mecatat barang masuk dan keluar kain cambrics 

dari gudang, bertanggung jawab atas 

pengarsipan dokumen terkait kain cambrics. 

Admin Produk Batik  1 Mecatat barang masuk dan keluar kain batik dari 

gudang, bertanggung jawab atas pengarsipan 

dokumen terkait kain batik. 

Admin Operasional Lapangan 1 Melakukan pencatatan, pengawasan, dan 

aktivitas lainnya yang dilakukan di lapangan. 

Supir Forklift 3 Bertanggung jawab untuk semua aktivitas 

dengan menggunakan forklift. 

Tenaga Bongkar muat 8 Melakukan bongkar muat maupun pemuatan 

barang, membersihkan gudang, membantu 

segala aktivitas gudang yang memerlukan tenaga 

bantuan. 

Dalam penerapan TOC langkah pertama ialah dengan menggambar Current 

Reality Tree (CRT) berikut ini adalah bagaimana pengambilan data akan dilakukan 
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(lihat Tabel 3.1). Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada sampel yang 

dianggap akan mewakili keseluruhan populasi pekerja gudang. 

Tabel 3. 1 Cara pengambilan data 

Metode Pengambilan Data Jumlah Narasumber Fokus Data yang Diambil 

Wawancara management 
2 

Informasi tentang perusahaan dan 

keinginan perusahaan kedepannya 

Wawancara manajer gudang 1 Informasi tentang gudang 

Wawancara staff gudang 7 Informasi tentang gudang 

Diskusi 
4 

Identifikasi kendala dan bagaimana 

pemecahaannya 

Observasi gudang 

8 

Aliran material, Aktivitas 

pergudangan, Aliran order, 

Pemanfaatan sumber daya. 

Data arsip 3 Budaya perusahaan dan sejarah 

Untuk daftar pertanyaan dan hasil jawaban yang diberikan dapat dilihat pada lampiran. 

4.1.2. Material flow 

PT. Primissima memilki tujuh bangunan utama dalam proses bisnisnya yaitu kantor 

pusat, pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, gudang barang jadi dan showroom batik. Lokasi 

gudang barang jadinya sendiri berada bersebelahan persis dengan pabrik 1. Sehingga 

gudang barang jadi terletak persis berdampingan dengan bagian grey finishing 1 yang 

merupakan bagian pengecekan terakhir sebelum barang tersebut disetorkan ke gudang 

(lihat Gambar 4.2). 
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Gambar 4. 2 Peta lokasi gudang 

Dalam pemindahan barangnya gudang menggunakan bantuan forklift dan 

handlift. Total forklift yang dimiliki gudang barang jadi PT. Primisima ialah sebanyak 

tiga buah dan handlift sebanyak 2 buah. Setiap barang yang akan masuk ke dalam 

gudang telah dikelompokan kedalam 1 palet berdasarkan jenis kain dan pesanan yang 

sama. Kebijakan penyimpanan di dalam gudang sendiri merupakan gabungan antara 

kebijakan Class-Based Storage dan Random Storage. Hal ini ditunjukan dengan 

pembagain kain ke dalam tiga ruang penyimpanan. Tiga jenis ruang penyimpanan ini 

yaitu ruang penyimpanan 1 untuk kain cambrics dan kain batik, ruang penyimpanan 2 

untuk kain grey AJL, dan ruang penyimpanan 3 untuk kain grey Shutle. Namun di 

dalam setiap ruang penyimpanan kain tersebut diletakan secara acak tanpa 

menggunakan aturan tertentu. Di dalam gudang barang jadi, jenis kain akan dibedakan 

menjadi empat jenis, yaitu:  

1. Kain Grey AJL 

Kain Grey AJL ialah hasil produksi kain grey dengan menggunakan mesin Air 

Jet Loom (AJL). Kain grey AJL ini memilki karakteristik ukuran yang lebih 

besar dan pada pinggiran kain terdapat sulur atau sisa benang yang terumbar. Di 

PT Primissima sendiri mesin AJL hanya dioperasikan di pabrik 1. Sehingga kain 

jenis ini ialah kain hasil produksi dari pabrik 1. Untuk kain jenis ini sebelum 

masuk ke dalam gudang akan dilakukan inspeksi di grey finishing yang terletak 

di pabrik 1 itu sendiri.  

2. Kain Grey Shutle 
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Kain Grey Shutle ialah hasil produksi kain grey dengan menggunakan mesin 

Shutle Loom. Di PT Primissima sendiri mesin Shutle Loom digunakan pada 

pabrik 2 dan 3. Perbedaan karakteristik kain yang diproduksi dengan mesin 

Shutle ini dapat terlihat jelas dari ukuran kain dan bentuk pinggirannya. Pada 

kain grey shutle ini ukurannya akan lebih kecil dan bentuk pinggirannya lurus 

tanpa sulur-sulur. Dalam penyetoran kainnya ke gudang terdapat perbedaan 

antara pabrik 2 dan pabrik 3. Pada pabrik 2 inspeksi dilakukan di bagian grey 

finishing pabrik 1. Sehingga penyetoran barangnya ke gudang disatukan dengan 

penyetoran output pabrik 1. Untuk pabrik 3 penyetorannya dilakukan dengan 

bagian gudang mengambil kain ke pabrik tiga menggunakan forklift. Hal ini 

dikarenakan letak grey finishing 2 yang terletak di pabrik 3. 

3. Kain Cambrics (mori), 

Kain Cambrics ialah kain hasil pemutihan dari kain grey. Pemutihannya sendiri 

tidak dilakukan di PT. Primissima. Biasanya pemutihan ini dilakukan di 3 

perusahaan lain yang sering bekerjasama dengan PT. Primissima. Untuk 

memenuhi pesanan kain cambrics ini bagian gudang akan mengirimkan kain 

grey yang sebelumnya telah disimpan untuk diputihkan di salah satu perusahaan 

rekanannya. Dalam satu partai pengiriman untuk pemutihan bagian gudang akan 

menunggu hingga kain yang akan diputihkan telah lebih dari 10.000 meter. 

Setelah kain selesai diputihkan bagian gudang akan menerima kembali kain 

tersebut tanpa dilakukan pengecekan lagi oleh bagian Grey Finishing (GF). 

Sebelum hari pengiriman biasanya bagian pergudangan akan mengirimkan kain 

cambrics yang akan dikirim ke bagian grey finishing untuk dilakukan 

pengepakan kerdus. Kemudian barang yang telah dipak akan dimasukan kembali 

ke dalam ruang penyimpanan kain cambrics.  

4. Kain Batik 

Kain batik ialah salah satu jenis kain motif yang dijual oleh PT. Primissima. 

Kain batik ini dibuat dengan menggunakan kain grey yang telah diputihkan 

(Kain Cambrics). Pembatikan sendiri tidak dilakukan oleh PT. Primissima, 

namun melalui jasa salah satu rekanan perusahaannya. Sehingga alur material 

kain batik ini berawal dari pengiriman kain cambrics oleh bagian pergudangan 

ke rekanan perusahaan untuk dibatik. Setelahnya bagian pergudangan akan 

menerima kembali kain yang telah selesai dibatik. Kain batik ini tidak semuanya 
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disimpan di ruangan penyimpanan batik namun juga diletakan di showroom 

batik untuk dipajang. Secara berkala bagian gudang akan memantau stock kain 

yang terdapat di showroom. 

Untuk keempat jenis kain tersebut setelah dilakukan inspeksi kemudian kain 

akan diterima oleh bagian gudang dan selanjutnya akan ditempatkan ke ruangan 

penyimpanan sesuai dengan masing-masing jenis kain. Kain-kain ini akan dikeluarkan 

dari gudang ketika terdapat perintah Delivery Order (DO) dari bagian pemasaran.  

Barang yang telah ditandai untuk pengiriman akan dibawa ke area doorlop oleh forklift. 

Yang kemudian dilakukan pemuatan ke dalam truk dengan bantuan tenaga bongkar 

muat. Secara sederhana alur material dari kain Grey AJL, Grey Shutle, Cambrics, dan 

kain batik dapat di gambarkan sepert Gambar 4.3 seperti berikut :   

 

Gambar 4. 3 Aliran material 
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Dari Gambar 4.3 dapat terlihat bahwa semua barang yang masuk dan keluar 

akan diletakan terlebih dahulu di area doorlop. Sehingga pada area ini sering terjadi 

penumpukan barang yang akan berpotensi menyebabkan sulitnya perpindahan barang. 

Untuk barang yang baru masuk peletakan barang ini di area doorlop diakibatkan oleh 

ruang penyimpanan yang belum siap menerima tambahan barang yang disimpan. 

Sehingga biasanya barang yang belum bisa masuk ke ruang simpan akan disimpan 

sementara di area doorlop. Untuk barang yang akan dikirim biasanya barang tersebut 

akan dikeluarkan ke area doorlop sebelum dilakukan pemuatan ke dalam truk. Di dalam 

ruang simpan sendiri barang tidak tersusun teratur. Sehingga permasalahan yang sering 

terjadi adalah ketika suatu barang akan keluar dari ruang simpan maka bagian gudang 

perlu melakukan pencarian barang tersebut tanpa ada bantuan data kode lokasi barang 

tersebut disimpan. Serta pegawai gudang perlu mengeluarkan barang-barang lain 

terlebih dahualu yang letaknya menghambat pergerakan forklift dalam pengeluaran 

barang yang akan dikirim. Oleh karena itu penumpukan barang di doorlop akan 

bertambah oleh barang yang dipindahkan sementara, sehingga akan lebih menghambat 

pergerakan forklift di area doorlop. 

4.1.3. Aliran dokumen 

Di dalam sistem opersioanal gudang PT. Primissima terdapat beberapa dokumen yang 

menjadi acuan dalam proses pergerakan produk di gudang yaitu sebagai berikut: 

1. Nota serah terima barang 

Nota serah terima barang ialah nota yang akan dibuat ketika terjadi penyerahan 

barang dari bagian Grey Finishing (GF) pabrik 1 dan pabrik 3. Nota serah terima 

barang ini diterbitkan melalui sistem oleh bagian GF pabrik 1 dan 3 dan 

kemudian dicetak oleh petugas gudang. Nota ini berisi tentang daftar kain yang 

akan diterima gudang, kuantitas kain, dan kondisi kain (apabila diperlukan). 

Nota ini digunakan untuk memastikan apakah jumlah kain yang masuk sesuai 

atau tidak serta digunakan dalam pembuatan kode gudang nantinya. 

2. Surat barang masuk 
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Surat barang masuk ini diperuntukan untuk penerimaan kain cambrics dan kain 

batik setelah dilakukan pemutihan dan pembatikan.  

3. Pengkodean kain 

Pemberian kode kain digunakan agar memudahkan petugas gudang dalam 

membedakan masing-masing palet yang berada pada ruang penyimpanan. Kode 

kain ini dibuat petugas gudang setelah nota serah terima gudang telah diterbitkan 

oleh petugas GF. Pembuatan kode kain didasarkan oleh nota serah terima barang 

dan kode khusus untuk setiap kontruksi kain. Kode kain ini termasuk kedalam 

dokumen internal gudang yang hanya diketahui oleh bagian gudang saja. Setiap 

kode kain akan ditempelkan di masing-masing tumpukan kain yang berada 

dalam satu palet.  

4. Buku kode gudang 

Buku kode gudang merupakan buku yang digunakan untuk mencatat semua 

kode kain yang berada dalam ruang penyimpanan gudang. Buku ini berisi 

tentang daftar kode untuk masing-masing kontruksi, dan data yang akan dicatat 

di dalam buku ini berupa kode nomer, tanggal masuk kain, jumlah gulungan 

kain dalam satu palet. 

5. Buku masuk gudang 

Buku masuk gudang merupakan buku yang digunakan bagian pergudangan 

untuk mencatat data nota serah terima barang untuk barang yang masuk ke 

gudang. Buku ini berfungsi untuk memudahkan bagian pergudangan dalam  

memantau barang yang telah masuk. 

6. Perintah pengeluaran barang (DO) 

Perintah pengeluaran barang atau Delivery Order (DO) adalah perintah yang 

dibuat oleh bagian pemasaran. Terdapat dua jenis DO yaitu DO sementara dan 

DO tertulis. DO sementara adalah DO yang ditulis dengan tulisan tangan dan 

DO ini dikhususkan untuk bagian pergudangan saja. Sedangkan DO tertulis 

ialah DO yang diterbitkan oleh sistem dan biasanya juga digunakan oleh bagian 

keuangan. DO ditujukan untuk kegiatan pengiriman barang. Ketika bagian 

pergudangan menerima DO dari bagian pemasaran maka bagian pergudangan 

akan melakukan persiapan pengiriman barang tersebut. Dan kemudian 

melakukan pengiriman barang di hari yang telah ditentukan.  

7. Daftar pengambilan barang 
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Ketika bagian gudang telah menerima DO sementara dari bagian pemasaran 

maka petugas gudang akan membuat daftar pengambilan barang. Daftar 

pengambilan barang ini dibuat berdasarkan DO dan juga buku kode gudang. 

Sehingga daftar ini akan berisi kode barang dan jumlah barang tersebut. 

8. Nota pengeluaran barang 

Nota pengeluaran barang ialah nota yang dibuat oleh bagian pergudangan ketika 

barang akan dikirim. Nota ini akan ditanda tangani oleh bagian pergudangan dan 

perwakilan dari pelanggan. Pada nota ini berisi DO dan packing list dari barang 

yang akan dikirim. 

9. Buku pengeluaran gudang 

Buku pengeluaran gudang ialah buku yang digunakan bagian pergudangan untuk 

merekup data barang keluar dari gudang (nota pengeluaran gudang). Isi dari 

buku pengeluaran gudang dan buku pemasukan gudang nantinya akan 

dimasukan kedalam sistem komputer sehingga dapat diketahui stok yang berada 

di dalam gudang. Hasil input ini jugalah yang akan dijadikan sebagai laporan 

mingguan gudang. 

Secara sederhana alur proses dokumen dapat digambarkan sebagai berikut 

(lihat Gambar 4.4): 
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Gambar 4. 4 Aliran proses dokumen 

Dari aliran proses dokumen dapat terlihat bahwa untuk pembuatan kode gudang maka 

diperlukan nota serah terima barang dari bagian Grey Finsihing. Pada praktiknya nota 

serah terima barang baru akan terbit pada sore hari namun barang yang masuk dari grey 

finishing diserahkan pada pagi hari. Sehingga bagian gudang akan memasukan barang 

tersebut terlebih dahulu ke dalam ruang simpan dan keesokan harianya baru 

menempelakan kode gudang untuk kain-kain tersebut. Hal ini akan membuat 

bertambahnya pekerjaan pegawai gudang.    
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4.1.4. Aktivitas gudang 

Di dalam pergudang PT. Primissima aktivitasnya dapat dibedakan menjadi 5 Sub-poses, 

yaitu: 

1. Penerimaan (Receiving) 

Aktivitas penerimaan barang akan banyak dilakukan di area Grey Finishing dan  

doorlop. Secara lebih detail aktivitas ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 

Tabel 4. 2 Rincian aktivitas penerimaan barang 

No. Aktivitas Keterangan 

1 Penerimaan barang Pencatatan sementara jenis barang yang 

masuk berdasarkan keterangan yang 

ditempelkan oleh bagian grey finsihing. 

2 Penerimaan barang (khusus 

untuk kain Cambrics dan 

Batik) 

Bagian gudang akan menerima daftar 

barang kiriman dari tempat pemutihan 

atau tempat pembatikan, kemudian 

dilakukan bongkar muat untuk barang 

yang baru datang tersebut. Setiap 

barang akan diletakan kedalam palet 

sesuai dengan ketentuan yang telah 

diterima gudang sebelumnya. 

Berikutnya dilanjutkan dengan aktivitas 

4 dan 5. 

3 Pemindahan dengan forklift 

(Khusus untuk kain grey dari 

GF 2)  

Setelah daftar barang dicatat supir 

forklift akan memindahkan kain dari 

area GF 2 ke area doorlop gudang 

untuk selanjutnya dilakukan aktivitas 3 

dan 4. 

4 Pengecekan kesesuaian Penghitungan jumlah kain dalam setiap  
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Tabel 4. 3 Rincian aktivitas penerimaan barang (Lanjutan) 

No. Aktivitas Keterangan 

  palet, sudah sesuai dengan keterangan belum. 

5 Pemeberian kode Pemberian kode dilakukan setelah nota serah 

terima barang diterbitkan oleh bagian grey 

finishing, kemudian pegawai gudang akan 

membuat kode gudang berdasarkan nota serah 

terima barang. Dan dilakukan penempelan 

kode gudang pada setiap palet. Untuk cambrics 

dan batik pembuatan kode tidak perlu 

menunggu nota serah terima barang. 

6 Pemindahan barang ke 

doorlop gudang 

Barang yang telah diberi kode akan 

dipindahkan dari area grey finishing ke area 

gudang. Pemindahan ini juga dapat dilakukan 

sebelum pemberian kode hal ini bisa 

dikarenakan oleh kondisi area grey finishing 

yang telah penuh. 

7 Penginputan ke dalam buku 

gudang 

Setelah nota serah terima barang diterbitkan 

maka data barang akan diinputkan ke dalam 

buku masuk gudang dan buku kode gudang. 

2. Penempatan barang ke ruang penyimpanan (Put- Away) 

Aktivitas penempatan barang ini dimulai ketika barang telah dinyatakan masuk 

dan sampai ke area gudang. Untuk keempat jenis barang yang disimpan memilki 

tahapan yang sama pada aktivitas ini, seperti berikut: 

Tabel 4. 4 Rincian aktivitas penempatan barang ke ruang penyimpanan 

No. Aktivitas Keterangan 

1 Pencarian ruang kosong Dilakukan penataan ulang posisi barang 

yang telah disimpan di ruang 

penyimpanan agar dapat menyisakan  
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Tabel 4. 5 Rincian aktivitas penempatan barang ke ruang penyimpanan (Lanjutan) 

No. Aktivitas Keterangan 

  ruang kosong untuk barang yang akan 

masuk. 

2 Pemindahan ke ruang 

penyimpanan 

Setelah ruang kosong di ruang 

penyimpanan tersedia maka barang 

akan dipindahkan ke ruang 

penyimpanan dengan menggunakan 

forklift. 

3. Penyimpanan (Storage) 

Aktivitas penyimpanan barang ini merupakan aktivitas yang dilakukan selama 

barang berada dalam ruang penyimpanan barang. Untuk keempat jenis barang 

yang disimpan memilki tahapan yang sama pada aktivitas ini, seperti berikut : 

Tabel 4. 6 Rincian aktivitas penyimpanan 

No. Aktivitas Keterangan 

1 Pengaturan posisi Petugas forklift akan meletakan barang 

dengan jarak minimal 10 cm untuk 

antara setiap sisi palet. 

2 Pengaturan pembagian ruang 

penyimpanan 

Terdapat tiga jenis ruang penyimpanan. 

Barang yang masuk akan disimpan 

sesuai dengan kelompok jenis kain ke 

dalam ruang penyimpanan. 

3 Pengaturan batas kain per 

palet 

Di dalam satu palet kain dapat berisi 

untuk gulungan utuh maksimal 120 

gulung, untuk gulungan panjang cukup 

maksimal 240 gulungan, untuk 

gulungan panjang kurang maksimal 400 

gulungan. 
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Tabel 4. 7 Rincian aktivitas penyimpanan (Lanjutan) 

No. Aktivitas Keterangan 

4 Pembersihan gudang Pembersihan gudang dilakukan dengan 

cara menyapu lantai gudang yang 

dilakukan oleh pegawai gudang setiap 

harinya. 

 

 

4. Pengambilan barang (Picking) 

Aktivitas pengambilan barang ini merupakan aktivitas yang dilakukan setelah 

diterimanya DO dari bagian pemasaran. Untuk keempat jenis barang yang 

disimpan memilki tahapan yang sama pada aktivitas ini, seperti berikut: 

Tabel 4. 8 Rincian aktivitas pengambilan barang 

No. Aktivitas Keterangan 

1 Penerimaan Delivery Order 

(DO) 

Bagian pemasaran akan menerbitkan 

DO sementara untuk bagian gudang 

agar dapat mempersiapkan barang yang 

akan dikirim, sebelum nantinya 

menerbitkan DO tertulis. 

2 Perisiapan pengambilan 

barang 

Bagian barang akan membuat daftar 

barang yang akan dikeluarkan untuk 

dikirim berdasarkan DO. 

3 Pencarian barang yang akan 

dikirim 

Petugas gudang akan mencari barang di 

dalam ruang penyimpanan berdasarkan 

daftar yang telah dibuat. 

4 Pemberian nomer untuk 

setiap barang yang akan 

dikeluarkan 

Barang yang telah ditemukan kemudian 

di beri nomer agar memudahkan supir 

forklift untuk menemukan barang. 

5 Barang dipindahkan ke 

doorlop 

Barang yang telah diberi nomer di 

keluarkan dari ruang penyimpanan 

dengan bantuan forklift. 
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5. Pengepakan (Packaging/ Loading barang) 

Aktivitas pengepakan atau pemuatan barang ini merupakan aktivitas yang 

dilakukan ketika barang sudah keluar dari ruang simpan. Untuk keempat jenis 

barang yang disimpan memilki tahapan yang sama pada aktivitas ini, seperti 

berikut: 

Tabel 4. 9 Rincian aktivitas pengepakan atau pemuatan barang 

No. Aktivitas Keterangan 

1 Pembuatan nota pengiriman 

barang 

Nota pengiriman barang dibuat 

berdasarkan DO yang telah ada. 

2 Pengepakan kardus/karung 

(khusus utuk kain cambrics 

dan batik) 

Pengepakan dengan kardus dilakukan 

oleh bagian GF 1 dan pengepakan 

selain dengan kardus dilakukan oleh 

tenaga bogkar muat gudang. 

3 Pengecekan barang yang akan 

dikirim 

Barang yang dikeluarkan dari ruang 

penyimpanan dan telah ada di area 

doorlop akan dilakukan pemeriksaan 

jumlah apakah sesuai dengan daftar 

barang yang akan dikirim. 

4 Penaikan barang ke truk Penaikan barang dilakukan dengan 

bantuan forklift. 

5 Pengaturan posisi barang di 

dalam truk 

Pengaturan barang dilakukan oleh 

tenaga bongkar muat gudang. 

6 Pengiriman barang Sebelum barang dikirim maka akan 

dilakukan pendatanganan nota 

pengiriman barang oleh bagian gudang, 

satpam dan perwakilan pelanggan. 
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4.1.5. Data hasil penjualan 

Berdasarkan data yang didapatkan dari perusahaan berikut ini data hasil penjualan 

selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2016, 2017, dan 2018: 

Tabel 4. 10 Data hasil penjualan 

Bulan 2016 (meter) 2017 (meter) 2018 (meter) 

Januari 1,373,791.90 1,396,758.60 1,413,493.87 

Februari 1,230,489.40 1,430,323.50 1,513,327.97 

Maret 1,204,149.40 1,530,437.70 1,613,327.97 

April 1,194,654.90 1,493,545.60 1,569,782.17 

Mei 1,232,087.90 1,355,291.60 1,406,837.00 

Juni 1,465,214.40 1,005,843.60 1,074,115.90 

Juli 975,717.40 1,324,075.60 1,453,407.70 

Agustus 1,073,387.90 1,325,131.60 1,354,980.20 

September 1,196,913.70 1,398,352.10 1,511,644.80 

Oktober 1,332,718.90 1,326,375.80 1,512,927.97 

November 1,358,049.30 1,288,716.80 - 

Desember 1,300,868.30 1,347,210.14 - 

Jumlah 14,938,043.40 16,222,062.64 14,423,845.55 

Rata-rata 1,244,836.95 1,351,838.55 1,442,384.56 

4.1.6. Data stok gudang 

Berdasarkan data yang didapatkan dari perushaan berikut ini stok barang yang berada di 

gudang per tanggal 14 November 2018 : 
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Tabel 4. 11 Stok di gudang penyimpanan barang jadi 

Ruang 

penyimpanan 
Jenis kain Bentuk 

Banyaknya 

(palet) 
Jumlah (palet) 

Ruang simpan 1 

Kain Cambrics 

Piece 1 

125 

potong 4 

utuh 48 

PC 23 

PK 10 

Cacat 4 

Retur 8 

Afval 1 

Kain batik 
Piece 14 

Utuh 12 

Ruang simpan 2 Kain Grey AJL 

utuh A3 114 

173 

utuh bc 3 

PC 20 

PK 1 18 

PK 2 7 

Cacat 7 

Retur 1 

Afval 3 

Ruang simpan 3 Kain Grey STL 

Utuh 22 

68 

PC 20 

PK 1 2 

PK 2 3 

Retur 8 

Cacat 8 

Afval 5 

Jumlah 366 
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4.2. Pengolahan Data 

4.2.1. Tujuan sistem 

Langkah awal penelitian ini adalah menentukan tujuan dari sistem yang akan diubah 

dengan menerapkan TOC Thinking Process. Untuk dapat menentukan tujuan sistem ini 

maka akan dilakukan wawancara pada tingkatan kepala bagian di Departemen 

Komersil. Dari hasil wawancara, perusahaan terlihat lebih ingin berfokus dalam 

peningkatan efektivitas dan efisiensi dari pergudangan. Menurut mereka sistem yang 

memilki efektivitas dan efisiensi yang baik maka sistem tersebut dapat dikatakan 

memilki kinerja yang baik pula. Sehingga dengan meningkatkan efektivitas dan 

efesiensi gudang maka sama dengan meningkatkan kinerjanya. Dengan peningkatan 

kinerja gudang maka diharapkan throughput gudang juga dapat menjadi lebih tinggi. 

Dari hasil diskusi perusahaan memprediksi bahwa akan terus ada peningkatan  

permintaan di PT. Primissima. Berdasarkan data penjualan tahun 2016 hingga 2018 

terlihat bahwa rata-rata jumlah order pertahunnya terus mengalami peningkatan (lihat 

tabel 4.7). Perusahaan optimis bahwa penjualan kain untuk tahun-tahun berikutnya akan 

mengalami peningkatan pula. Sehingga dapat ditentukan sebuah tujuan yaitu 

meningkatkan kinerja operasional pergudangan agar dapat sesuai dengan peningkatan 

penjualan yang akan dilakukan oleh PT. Primissima di masa depan. 

4.2.2. Pengamatan kinerja 

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, yaitu peningkatan kinerja operasional 

gudang agar mampu menyesuaikan dengan peningkatan permintaan perusahaan. 

Diperlukan gambaran kondisi kinerja pergudangan pada saat ini. Berikut adalah 

gambaran kondisi kinerja opersional pergudangan (lihat Tabel 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 dan 

4.13): 
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Tabel 4. 12 Pengamatan aktivitas penerimaan gudang barang jadi 

Aktivitas Kelebihan (+)  Kekurangan (-) 

Penerimaan barang (+) Catatan barang masuk 

sebagai acuan pencocokan 

data dengan nota serah 

terima nanti 

(-) Pencatatan masih dilakukan 

dengan cara manual karena nota 

serah terima barang belum terbit.  

Penerimaan barang 

(khusus untuk kain 

Cambrics dan 

Batik). 

(+) Daftar barang masuk 

dapat digunakan sebagai 

dasar inspeksi dan bukti 

fisik barang masuk gudang. 

(-) Tidak ada keterangan kondisi 

barang. 

Pemindahan dengan 

forklift (Khusus 

untuk kain grey dari 

GF 3) . 

(+) Pemindahan dilakukan 

dengan cepat. 

(-) Di dalam perjalanan memiliki 

resiko yang mengancam kualitas  

kain.  

(-) Kain yang sampai di gudang 

akan mengalami penumpukan di 

area doorlop yang akan 

menghalangi akses kegiatan 

gudang yang lain, dan berpotensi 

terjadinya Double handling. 

Pengecekan 

kesesuaian. 

(+)Jumlah barang yang 

masuk akan sesuai. 

 

(-) Banyak kegiatan NVA dan 

aktivitas ini akan sulit apabila 

barang yang masuk dalam jumlah 

banyak. 

Pemeberian kode. (+)Kode ini akan 

memudahkan gudang dalam 

membedakan barang. 

 

(-) Setelah barang dicek, barang 

tersebut tidak langsung diberi 

kode sehingga petugas gudang 

harus kembali mencari barang-

barang tersebut untuk pemberian 

kode. Hal ini menyebabkan waktu 

penempelan kode menjadi lama. 

(-) Pada buku kode barang 

gudang tidak ada informasi  
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Tabel 4. 13 Pengamatan aktivitas penerimaan gudang barang jadi (Lanjutan) 

Aktivitas Kelebihan (+)  Kekurangan (-) 

  tentang lokasi barang diletakan, 

hal ini berpotensi mengakibatkan 

sulitnya pencarian nantinya dan 

Double handling. 

Pemindahan barang 

ke doorlop gudang. 

(+)Pemindahan barang 

cepat dari bagian grey 

finishing ke area gudang. 

 

(-)Akan terjadi penumpukan 

barang di area doorlop. Sehingga 

akan memakan ruang yang 

biasanya digunakan untuk 

kegiatan muat dan bongkar muat. 

Hal ini menyebabakan resiko 

Double handling meningkat 

akibat pergerakan digudang akan 

terhambat. 

Penginputan ke 

dalam buku gudang. 

(+) Pembacaan data akan 

lebih mudah. 

(-) Penginputan masih manual 

yaitu dengan menulis ke dalam 

buku. 

(-) Buku tidak menyimpan 

informasi tentang kondisi barang 

dan lokasi barang diletakan. 

Tabel 4. 14 Pengamatan aktivitas penempatan barang ke ruang penyimpanan 

Aktivitas Kelebihan (+) Kekurangan (-) 

Pencarian ruang 

kosong. 

(+)Tidak ada aturan untuk 

pengurutan barang yang 

disimpan sehingga barang 

bebas diletakan di lokasi 

yang kosong manapun.  

 

(-) Sering terjadi kondisi dimana 

ruang simpan telah penuh. 

Sehingga barang tidak bisa 

langsung masuk ke ruang 

simpan. 

(-) Apabila masih dimungkinkan 

dilakukan pengaturan ulang 

untuk mendapat ruang kosong,  
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Tabel 4. 15 Pengamatan aktivitas penempatan barang ke ruang penyimpanan (Lanjutan) 

Aktivitas Kelebihan (+) Kekurangan (-) 

  hal ini akan menciptakan Double 

handling. 

Pemindahan ke 

ruang 

penyimpanan. 

(+) Barang yang ada di area 

doorlop akan berkurang. 

(-) Barang yang terletak diarea 

doorlop dan ruang simpan akan 

menghambat pergerakan forklift. 

(-) Barang yang dipindahkan 

dalam jumlah banyak sehingga 

butuh waktu yang cukup lama. 

(-) Kain berpotensi kotor akibat 

perpindahan dengan forklift. 

Tabel 4. 16 Pengamatan aktivitas penyimpanan 

Aktivitas Kelebihan (+) Kekurangan (-) 

Pengaturan posisi. (+) Akan tersedia jarak 

antar palet. 

(-) Kondisi gudang yang sering 

penuh membuat jarak antar palet 

tidak terlalu lebar sehingga tidak 

bisa digunakan untuk akses 

bergerak petugas. 

Pengaturan 

pembagian ruang 

penyimpanan. 

(+) Kain akan di pisahkan 

ruang penyimpanannya. 

Memudahkan dalam 

pencarian nantinya. 

(-) Layout berkemungkinan 

belum maksimal. Karena masih 

sering terjadi barang yang tidak 

tertampung di dalam ruang 

simpan. 

Pengaturan batas 

kain per palet. 

(+) Besar tumpukan dalam 

satu palet dapat dikontrol 

sehingga kemungkinan jatuh 

lebih rendah. 

(-) Karena barang yang masuk 

banyak maka satu pesanan atas 

nama pelanggan yang sama 

membutuhkan beberapa palet 

berbeda. Dan belum tentu palet 

tersebut bisa diletakan 

berdekatan sehingga menibulkan  
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Tabel 4. 17 Pengamatan aktivitas penyimpanan (Lanjutan) 

Aktivitas Kelebihan (+) Kekurangan (-) 

  kesulitan dalam pencarian 

barang tersebut nantinya. 

Pembersihan 

gudang. 

(+) Mengurangi debu yang 

ada di ruang penyimpanan. 

(-) Karena banyaknya barang 

yang menutupi lantai dan akses 

gerak petugas gudang di dalam 

ruang simpan terbatas maka 

kegiatan pembersihan di area 

gudang tidak optimal 

(-) Banyaknya debu di gudang 

akan mengancam kualitas kain 

yang disimpan. 

Tabel 4. 18 Pengamatan aktivitas pengambilan barang 

Aktivitas Kelebihan (+) Kekurangan (-) 

Penerimaan 

Delivery Order 

(DO). 

(+) DO dapat digunakan 

sebagai dasar pengeluaran 

barang dan bukti fisik 

barang keluar gudang. 

(-) Untuk DO tertulis terkadang 

bagian pemasaran tidak 

langsung menerbitkan. 

 

Perisiapan 

pengambilan 

barang. 

(+) Daftar barang yang akan 

diambil akan membantu 

dalam proses pencarian. 

(-) Daftar barang yang akan 

diambil masih dibuat secara 

manual. 

Pencarian barang 

yang akan dikirim. 

- (-) Karena letak barang yang 

acak dan tidak ada pencatatan 

khusus terhadap barang maka 

pencarian barang akan menjadi 

sulit dan memakan waktu 

sehingga akan menghambat 

proses muat. 

(-) Akses antara barang yang 

sangat sempit menyulitkan  
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Tabel 4. 19 Pengamatan aktivitas pengambilan barang (Lanjutan) 

Aktivitas Kelebihan (+) Kekurangan (-) 

  petugas menjangkau setiap palet. 

Pemberian nomer 

untuk setiap barang 

yang dikeluarkan. 

(+) Memudahkan supir 

forklift untuk menemukan 

barang yang akan 

dipindahkan. 

- 

Barang 

dipindahkan ke 

doorlop. 

(+) barang dapat segera 

dimuat ke dalam truk. 

(-) Jumlah barang di area 

doorlop bertambah. 

Tabel 4. 20 Pengamatan aktivitas pengepakan atau muat barang di truk 

Aktivitas Kelebihan (+) Kekurangan (-) 

Pembuatan nota 

pengiriman barang. 

(+) Sebagai dokumen tanda 

bukti pengiriman barang. 

(-) Kadang harus menunggu DO 

tertulis diterbitkan terlebih 

dahulu . 

Melakukan 

pengepakan kardus 

(khusus utuk kain 

cambrics dan 

batik). 

(+) Kain cambrics atau 

batik akan terlindung 

kualitasnya. 

(-) Barang yang selesai di pak 

tapi belum mau dikirim akan 

menumpuk di area doorlop 

sebelum di masukan kembali ke 

ruang simpan. 

Pengecekan barang 

yang akan dikirim. 

(+) Jumlah barang yang 

akan dikirim sesuai dengan 

DO. 

(-) Jumlah barang yang akan 

dimuat banyak sehingga 

penghitungan akan lebih 

memakan waktu. 

Penaikan barang ke 

truk. 

(+) Terdapat tenaga muat 

barang yang cukup. 

(+) Posisi truk dan tempat 

barang yang akan dimuat 

dekat. 

(-) Kegiatan pemuatan barang 

akan membuat area doorlop 

terlihat berantakan dan barang 

yang akan dimuat menghabiskan 

ruang di doorlop gudang. 
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Tabel 4. 21 Pengamatan aktivitas pengepakan atau muat barang di truk (Lanjutan) 

Aktivitas Kelebihan (+) Kekurangan (-) 

Pengaturan posisi 

barang di dalam 

truk. 

(+) Seluruh barang yang 

akan dikirim muat di dalam 

truk. 

(+) Barang dipastikan 

diletakan diposisi yang 

aman.  

(-) Banyak dilakukan aktivitas 

material handling oleh petugas 

bongkar muat. 

Pengiriman barang. (+) Barang yang akan 

dikirim sudah dalam jumlah 

yang sesuai dan kondisi 

yang baik. 

(-) pengiriman barang 

terhambat oleh aktivitas 

pencarian barang yang lama. 

4.2.3. Identifikasi kendala dengan menggunakan Current Reality Tree  

Didalam tahapan Theory of Constraint, pertanyaan pertama yang harus dijawab ialah 

“What to Change?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka akan digunakan tool 

pertama dari Thinking Process yaitu Current Reality Tree (CRT). Untuk dapat membuat 

CRT dengan benar maka dibutuhkan beberapa data pendukung. Data pendukung 

tersebut akan menjadi dasar bagi peneliti dalam menentukan Undesirable Efect (UDE) 

yang terjadi. Undesirable Effect merupakan aktivitas ataupun efek yang terjadi di dalam 

sistem dan menghambat sistem tersebut serta tidak memberikan nilai untuk sistem itu. 

Tujuan dari Thinking Process sendiri adalah untuk mencegah ataupun menghilangkan 

efek tersebut. Menurut perusahaan dengan kondisi sekarang, gudang akan menjadi 

kacau dan berantakan ketika menghadapi situasi dimana hasil produksi meningkat. Hal 

ini akan terlihat dari semakin banyaknya barang yang menumpuk di area doorlop 

gudang. Penumpukan barang ini dapat disebabkan ketika hasil produksi akan masuk 

kegudang, bagian gudang belum selesai mengatur ulang ruang penyimpanan agar masih 

memiliki ruang kosong untuk barang masuk. Dan juga ketika hasil produksi meningkat 

ruang penyimpanan tidak bisa menampung kain lebih banyak sehingga penyimpanan 

kain akan dilakukan di area doorlop. Hal ini akan mengubah fungsi doorlop yang 
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sebelumnya hanya sebagai tempat bongkar dan muat barang, bertambah fungsi menjadi 

tempat penyimpanan sementara. Sehingga bagian pergudangan akan mengalami 

kesulitan dalam menentukan prioritas utama mana dulu yang harus dilakukan, aktivitas 

put away terlebih dahulu atau aktivitas picking untuk memuat barang. Penentuan 

prioritas ini juga akan dipengaruhi oleh kondisi doorlop yang penuh sehingga 

menghambat kerja forklift dalam bergerak. 

Untuk dapat menggambarkan situasi gudang sekarang maka pada penelitian ini 

dilakukan observasi selama satu bulan. Selama observasi ini pemahaman tentang UDE, 

kebiasan, dan aktivitas di gudang akan terbentuk. Setelah mengaitkan antara aktivitas 

dan kebiasaan dengan efek yang terjadi di gudang maka UDE dapat teridentifikasi dan 

ditentukan. Berikut ini adalah UDE yang berhasil teridentifikasi: 

1. Double handling (penanganan dua kali) 

2. Penumpukan barang di doorlop gudang 

3. Terhambatnya aktivitas akibat proses pencarian 

4. Kualitas kain menurun 

Undesirable Effect merupakan titik awal dalam pembuatan CRT. Dari CRT kita 

dapat mengidentifikasi kendala yang terjadi. Selanjutnya dari beberapa kendala yang 

teridentifikasi maka dapat ditentukan masalah utama sistem opersional gudang barang 

jadi PT. Primissima. Setelah UDE teridentifikasi maka akan dibuat CRT untuk masing-

masing UDE tersebut. CRT merupakan diagram logika sebab akibat yang akan 

digambarkan dengan bangun berbentuk lonjong dan kotak. Berdasarkan Watson et al., 

(2007) bangun berbentuk lonjong di bagian paling atas akan menggambarkan akibat 

atau UDE yang terjadi. Sedangkan bangun lonjong dipaling bawah dan tidak diikuti 

anak panah apapun akan digambarkan sebagai kendala yang terjadi. Untuk bangun 

kotak akan menggambarkan tentang penyebab-penyebab UDE (lihat Gambar 2.3). 

Setelah CRT selesai dibuat maka cara pembacaannya dilakukan dari bawah ke atas 

sehingga menggambarkan hubungan sebab-akibat.  Berikut adalah CRT untuk masing-

masing UDE (lihat Gambar 4.5, 4.6, 4.7, dan 4.8): 



 

Gambar 4. 5 CRT untuk double handling (penanganan dua kali) 
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Gambar 4. 6 CRT untuk penumpukan barang di doorlop 



 

Gambar 4. 7 CRT untuk terhambatnya aktivitas akibat proses pencarian 



 

Gambar 4. 8 CRT untuk kemunkinan kualitas kain menurun 



Dari CRT dapat terlihat jelas apa saja yang menjadi kendala serta efek apa saja 

yang disebabkan. Dari pembuatan CRT Double handling ditemukan sebuah UDE baru 

yaitu, sulitnya mengendarai forklift ketika kondisi berantakan. Selanjutnya untuk 

menentukan kendala utama atau inti masalah yang paling banyak mempengaruhi UDE 

maka dibuat pembobotan dampak (lihat Tabel 4.14). Persentase dampak didapatkan dari 

berapa persen suatu kendala mempengaruhi keseluruhan UDE.  

Tabel 4. 22 Identifikasi masalah utama 
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Kebijakan random 

Storage 
X   X     40% 

Barang besar dan 

berat 
X   X X   40% 

Penentuan prioritas 

picking 
X X     X 60% 

Infrastruktur dan 

desain 
X X X X X 100% 

Kain cambrics perlu 

di packing  
X       20% 

Sistem kode gudang   X   20% 

Perawatan gudang 

kuarang maksimal 
      X   20% 

Lokasi gudang       X   20% 

Dari tabel diatas maka akan dijelaskan kendala-kendala yang teridentifikasi di dalam 

gudang seperti berikut: 
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1. Kebijakan random Storage, di dalam ruang penyimpanan sistem pengaturan 

barang meggunakan kebijakan random Storage. Sehingga barang ditempatkan 

dimanapun ada ruang kosong di dalam ruang penyimpanan 

2. Barang ukuran besar dan berat, di dalam satu palet kain dapat berisi untuk 

gulungan utuh sebesar maksimal 120 gulung, untuk gulungan panjang cukup 

sebesar maksimal 240 gulungan, untuk gulungan panjang kurang sebesar  

maksimal 400 gulungan. Tinggi maksimal satu tumpukan kain dapat mencapai 2 

meter dan beratnya bisa mencapai 1 ton. 

3. Penentuan prioritas picking, petugas gudang lebih memprioritaskan aktivitas 

picking dibandingkan aktivitas lainnya di gudang. 

4. Infrastruktur dan desain, mencangkup tentang bagaimana penggunaan ruang di 

gudang, ketentuan tempat dimana barang ditempatkan, bagaimana pengaturan 

tata letak barang, dan kondisi bangunan gudang. 

5. Kain cambrics perlu di kemas, terdapat sebuah kebijakan bahwa untuk setiap 

kain cambrics perlu dilakukan packing. 

6. Sistem kode gudang, setiap barang yang masuk kedalam gudang akan diberikan 

kode barang gudang agar dapat membedakan masig-masing barang yang 

disimpan.  

7. Perawatan gudang kurang maksimal, perwatan gudang terdiri dari perawatan 

forklift serta perawatan dan pembersihan gudang. 

8. Lokasi gudang, lokasi gudang yang berada tepat di samping pabrik 1, namun 

sedikit jauh dari lokasi pabrik 3. 

Menurut Scheinkopf, (1999, hal. 162) setiap kendala yang menyebakan lebih 

dari 80% UDE dapat dakatakan sebagai inti masalah. Dari tabel dapat diketahui bahwa 

kendala yang menyebabkan lebih dari 80% UDE ialah infrastruktur dan desain. Dengan 

menerapkan tool CRT ini maka pertanyaan “What to change?” telah terjawab. Jawaban 

tersebut ialah infrastruktur dan desain dari pergudangan yang merupakan inti masalah 

dari sistem operasional gudang.  
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4.2.4. Menanggulangi kendala dengan Evaporating Cloud 

Pada tahap ini akan dihasilkan sebuah solusi yang akan memaksimalkan kendala untuk 

meningkatkan output yang disebut dengan injection. Dengan tahap ini juga akan mulai 

menjawab pertanyaan “To what to change?”. Evaporating Cloud (EC) merupakan 

diagram logika sebab akibat yang penggambarannya akan dibuat dengan bangun persegi 

dan lonjong. Untuk bangun persegi yang terletak di paling kanan akan menggambarkan 

konflik yang terjadi. Sedangkan untuk bangun persegi yang terletak di paling kiri akan 

menggambarkan tujuan perbandingan yang ingin dicapai. Bangun lonjong sendiri akan 

menggambarkan solusi atau injection yang sesuai untuk diterapkan (lihat Gambar 4.9 

dan 4.13). Pembacaan EC sendiri dilakukan dari kanan ke kiri sehingga akan terbentuk 

hubungan sebab-akibat. Pada penelitian ini kendala operasional gudang yang terjadi 

ialah infrastruktur dan desain gudang. Sehingga dapat ditetapkan bahwa injection untuk 

penyelesaian konflik-konflik yang terjadi akan berfokus pada  pengubahan yang 

berkaitan dengan infrastruktur dan desain. Dengan pengubahan pada kendala 

infrastruktur dan desain diharapkan UDE akan menghilang serta ouput gudang dapat 

meningkat.  

Setelah melakukan observasi dan brainstroming dengan pihak pergudangan 

maka dapat teridentifikasi beberapa konflik yang terjadi di operasional gudang, seperti 

berikut : 

1. Konflik antara memprioritaskan aktivitas untuk pengiriman barang atau 

memprioritaskan aktivitas penyimpanan barang. 

2. Konflik antara mempertahankan strategi proses picking yang telah ada atau 

memperbaharui strategi proses picking. 

Konflik pertama ini muncul berawal dari cukup banyaknya proses pengiriman 

barang perminggunya dan pada waktu yang sama pula bagian pergudangan 

menginginkan untuk tetap menjaga kondisi gudang agar tetap rapi dan bersih serta tidak 

terlalu banyak barang yang berada di area doorlop. Sehingga akan muncul dua prioritas 

dalam konflik ini yaitu memprioritaskan aktivitas picking atau memprioritaskan 

menjaga gudang tetap rapi dengan terlebih dahulu melakukan proses penyimpanan 

barang datang. Jika bagian gudang memilih untuk melakukan kegiatan picking untuk 
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melakukan pengiriman barang terlebih dahulu maka proses muat barang akan lebih 

cepat dimulai, namun karena barang yang baru datang tidak langsung disimpan maka 

barang tersebut akan banyak berada di area doorlop sehingga akses pemindahan barang 

mengalami banyak kesulitan. Sedangkan jika lebih memilih untuk melakukan 

penyimpanan untuk barang datang terlebih dahulu maka tidak akan terlalu banyak 

barang di doorlop dan akses pemindahaan barang akan berkurang kesulitannya. Namun 

proses muat barang akan tertunda dan hal ini tidak baik untuk menjaga service 

perusahaan. Tujuan yang ingin di raih dari perbandingan konflik ini adalah menjadikan 

proses muat barang cepat dimulai sehingga jumlah aktivitas muat barang dapat 

meningkat perminggunya, kondisi doorlop tidak penuh dan akses saat pemindahaan 

barang mudah. Untuk meraih tujuan tersebut maka solusi yang dapat dilakukan adalah 

dengan mengadakan investasi rak di ruang penyimpanan barang. Pada gambar 4.9 akan 

digambarkan konflik pertama ini. 

 

Gambar 4. 9 Evaporating Clouds untuk investasi rak di ruang penyimpanan 

Pada PT. Primissima ruang penyimpanan terbagi menjadi 3 ruang yaitu ruang 

penyimpanan 1 yang merupakan ruangan untuk menyimpan kain cambrics dan kain 

batik, ruang penyimpanan 2 untuk menyimpan kain grey AJL, dan ruang penyimpanan 
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3 untuk menyimpan kain grey STL. Dari data yang diperoleh maka dapat ditentukan 

ukuran masing-masing ruang penyimpanan (lihat Tabel 4.15). 

Tabel 4. 23 Ukuran ruang penyimpanan 

Ukuran Ruang 

Penyimpanan 1 

Ruang 

Penyimpanan 2 

Ruang 

Penyimpanan 3 

Panjang 26 meter 26 meter 26 meter 

Lebar 19.5 meter 39 meter 25 meter 

Tinggi 5.5 meter 5.5 meter 5.5 meter 

Lebar pintu 6 meter 6 meter 6 meter 

Tinggi Pintu 3.5 meter 3.5 meter 3.5 meter 

Untuk mendukung aktivitas pergudangan barang jadi ini terdapat beberapa alat 

yang terlibat dalam proses penyimpanan barang (lihat Tabel 4.16 ) 

Tabel 4. 24 Ukuran alat pendukung 

No. Jenis Alat 
Ukuran 

Panjang Lebar Tinggi 

1. Forklift ukuran 

besar 

4 meter 1.3 meter 2 meter 

2. Forklift ukuran 

sedang 

3.5 meter 1.3 meter 1.8 meter 

3. Forklift ukuran 

kecil 

3 meter 1.3 meter 1.6 meter 

4. Palet besar 1.5 meter 1.8 meter 0.12 meter 

5. Palet kecil 1 meter 1.2 meter 0.12 meter 

Dari Tabel 4.16  Maka dapat diketahui bahwa terdapat dua ukuran palet, yaitu 

palet kecil yang akan digunakan untuk ruang penyimpanan 1 dan palet besar digunakan 

untuk ruang penyimpanan 2 dan 3. Untuk penggunaan forklift sendiri tergantung dengan 
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supir forklift yang bertugas. Satu supir forklift selalu mengoperasikan forklift yang sama. 

Dalam satu palet tinggi tumpukan kain tertinggi bisa mencapai 2 meter. Dan bobot 

terbesar tumpukan kain dalam 1 palet dapat  mencapai 1 ton.  

Untuk membuat perkiraan ukuran rak maka pertama dilakukan perhitungan 

besarnya ruang yang diperlukan untuk satu palet atau satu slot. Untuk ruang 

penyimpanan 1 yang menggunakan palet kecil maka dalam 1 slot tempat penyimpanan 

membutuhkan ukuran 1.2 mater ditambah dengan jarak antar peletakan kiri dan kanan 

masing masing sebesar 10 cm untuk setiap paletnya sehingga 1 slot penyimpanan 

membutuhkan ruang sepanjang 1.3 meter sampai 1.35 meter. Sedangkan untuk ruang 

penyimpanan 2 dan 3 yang menggunakan palet besar, 1 slot penyimpanan 

membutuhkan 1.8 meter ditambah dengan jarak antar peletakan kiri dan kanan masing 

masing sebesar 10 cm untuk setiap paletnya sehingga 1 slot penyimpanan membutuhkan 

ruang sepanjang 1.9 meter sampai 1.95 meter. Setelah diketahui besarnya ruang yang 

diperlukan untuk satu slot atau satu palet, maka selanjutnya dilakukan penjumlahan 

ukuran beberapa slot hingga membentuk ukuran dari panjang rak. Penjumlahan ukuran 

beberapa slot tersebut tidak boleh melebihi 26 meter. Untuk lebar rak sendiri didapatkan 

dari penjumlahan ukuran panjang palet dengan jarak 10 cm untuk masing-masing 

sisinya. Sehingga didapatkan ukuran model rak yang akan digunakan untuk 

penyimpanan (lihat Tabel 4.17 ) 

Tabel 4. 25 Ukuran model rak 

Ukuran 
Ruang penyimpan 1 Ruang penyimpanan 2 & 3 

Rak kecil Rak besar Rak kecil Rak besar 

Panjang 22.2 meter 20.9 meter 22.9 meter 19.1 meter 

Lebar 1.2 meter 2.3 meter 1.7 meter 3.3 meter 

Tinggi tingkat 1 2.5 meter 2.5 meter 2.5 meter 2.5 meter 

Tinggi tingkat 2 2.5 meter 2.5 meter 2.5 meter 2.5 meter 

Rak besar yang akan digunakan merupakan 2 rak kecil yang digabungkan 

menjadi 1. Dari data diatas maka dapat diketahui bahwa untuk satu rak kecil pada ruang 

penyimpanan 1 akan dapat menampung 34 palet atau slot. Untuk rak besar pada ruang 
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penyimpanan 1 dapat menampung 32 palet atau slot. Sedangkan untuk ruang 

penyimpanan 2 dan 3 satu rak kecil dapat menampung 24 slot dan satu rak besar dapat 

menampung 20 palet atau slot.  

Untuk memudahkan akses forklift maka antar rak diberi jarak 4.4 meter sampai 5 

meter (tergantung ukuran gudang) untuk menyesuaikan dengan ukuran dari forklift yang 

paling besar.  Sehingga nantinya dalam ruang penyimpanan 1 akan terdiri dari 1 rak 

kecil dan 2 rak besar, ruang penyimpanan 2 akan terdiri dari 2 rak kecil dan 4 rak besar, 

serta ruang penyimpanan 3 akan terdiri dari 2 rak kecil dan 2 rak besar. Seluruh rak di 

ruang penyimpanan nantinya akan memilki 2 tingkat dengan total tinggi rak menajadi 5 

meter. Dari semua data yang telah tersedia maka dapat dibuat rancangan layout dengan 

penggunaan rak didalamnya (lihat Gambar 4.10 , 4.11 , 4.12 ) 

 

Gambar 4. 10 Layout rak untuk ruang penyimpanan 1 
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Gambar 4. 11 Layout rak untuk ruang penyimpanan 2 
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Gambar 4. 12 Layout rak untuk ruang penyimpanan 3 

Dari rancangan yang telah dibuat maka dapat kita ketahaui kapasitas yang dapat 

ditampung oleh gudang dengan penggunaan rak tersebut. Kapasitas untuk masing-

masing ruang penyimpanan dapat dihitung dengan menjumlahkan total palet rak kecil 

dalam satu ruang simpan dengan total palet rak besar dalam satu ruang simpan. 

Sehingga didapatkan kapasitas per ruang penyimpanan: 
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Tabel 4. 26 Perhitungan kapasitas penyimpanan 

Ruang 

Simpan 

Jenis 

Rak 

Banyaknya 

palet 

Jumlah 

rak  

Kapasitas  

per rak 

Kapasitas 

penyimpanan 

I Kecil 34 1 34 162 palet 

 Besar 64 2 128 

II Kecil 24 2 48 208 palet 

 Besar 40 4 160 

III Kecil 24 2 48 128 palet 

 Besar 40 2 80 

Total kapasitas gudang 498 palet 

Berikutnya untuk konflik kedua yang muncul dari kegiatan proses picking untuk 

pengiriman barang yang memakan waktu cukup lama. Hal ini diakibatkan oleh proses 

pencarian barang yang memakan waktu. Dan pada waktu yang sama pula bagian 

pergudangan menginginkan proses picking yang cepat, sehingga proses pengiriman 

barang pun menjadi cepat. Dari dua hal tersebut maka akan muncul dua prioritas dalam 

konflik ini yaitu tetap bertahan dengan strategi proses picking yang telah ada atau 

melakukan pembaharuan startegi proses picking. Jika bagian gudang memilih untuk 

tetap bertahan dengan strategi picking yang ada maka mereka proses muat barang 

digudang akan terhambat dikarenakan proses pencarian barang yang lambat dan proses 

picking tersebut menjadi lambat pula. Sedangkan jika lebih memilih untuk melakukan 

pembaharuan strategi proses picking maka pencarian barang tidak akan menjadi sulit 

dan waktu picking menjadi lebih cepat. Tujuan yang ingin di raih dari perbandingan 

konflik ini adalah pegawai gudang akan mudah dalam menemukan barang yang mau 

dikirim dan proses picking menjadi cepat. Untuk meraih tujuan tersebut maka solusi 

yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian kode lokasi penyimpanan. Pada Gambar 

4.13 akan digambarkan konflik kedua ini. 
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Gambar 4. 13 Evaporating Clouds untuk kode lokasi penyimpanan 

Berdasarkan rancangan layout pada Gambar 4.10, 4.11 dan 4.12 maka 

selanjutnya dapat dibuat kode lokasi untuk masing-masing rak. Pada ruang 

penyimpanan 1 dalam untuk rak kecil pada satu tingkat atau satu bagian rak 

nantinya akan berisi 17 slot barang dan untuk rak besar akan berisi 16 slot barang. 

Untuk setiap rak kecil nantinya akan terdiri dari 2 bagian dan untuk setiap rak besar 

akan terdiri dari 4 bagian. Sehingga akan terdapat 10 bagian di dalam ruang 

penyimpanan 1. Pada Gambar 4.14 akan digambarkan posisi peletakan kode untuk 

ruang penyimpanan 1. 
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Gambar 4. 14 Posisi peletakan kode ruang penyimpanan 1 

Pada ruang penyimpanan 2  untuk rak kecil akan berisi 12 slot barang dan 

untuk rak besar akan berisi 10 slot barang. Serta terdapat 20 bagian pada ruang 

penyimpanan 2. Pada Gambar 4.15 akan digambarkan posisi peletakan kode untuk 

ruang penyimpanan 2. 
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Gambar 4. 15 Posisi peletakan kode ruang penyimpanan 2 

Pada ruang penyimpanan 2  untuk rak kecil akan berisi 12 slot barang dan 

untuk rak besar akan berisi 10 slot barang. Serta terdapat 12 bagian pada ruang 

penyimpanan 3. Pada Gambar 4.16 akan digambarkan posisi peletakan kode untuk 

ruang penyimpanan 3 
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Gambar 4. 16 Posisi peletakan kode ruang penyimpanan 3 

Berdasarkan layout kode yang telah dibuat maka dapat dilakukan penambahan 

kolom data lokasi penyimpanan pada buku kode gudang. Data dapat berbentuk kode 

bagian yang diikuti nomer slot, contohnya A-1 hal ini berarti barang terletak  di dalam 

bagian rak A dan posisinya berada di nomer 1. 
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4.2.5. Mengambarkan perubahan dengan Future Reality Tree 

Untuk menjawab pertanyaan „To What To Change?” selain digunakan tools 

Evaporating Cloud (EC) juga digunakan tools Future Reality Tree (FRT). Dengan 

penerapan injection atau solusi ke dalam sistem operasional pergudangan maka 

diharapkan kondisi saat ini akan berubah menjadi kondisi yang ideal yang diharapkan. 

Sehingga akan terlihat perubahan dari CRT menjadi FRT. Di dalam FRT akan 

digambarkan pengaruh apa saja yang disebabkan oleh solusi yang diterapkan ke dalam 

sistem sehingga sistem tersebut mencapai kondisi ideal yang diharapkan. FRT lebih 

mudah untuk dimengerti sehingga bagian pergudangan akan lebih cepat paham tentang 

pengaruh positif apa saja yang disebabkan oleh perubahan. Dasar pembuatan FRT ini 

ialah dua solusi yang telah di hasilkan dari EC. Dalam pembuatan FRT ini terdiri dari 

dua bangun yang berbentuk persegi dan lonjong. Untuk bangun persegi 

menggambarkan solusi atau injection yang akan digunakan. Dan untuk bangun lonjong 

yang terletak di ujung atas berguna untuk menggambarkan tujuan akhir yang ingin 

dicapai sistem. Sedangkan bangun lonjong yang berada ditengah menggambarkan 

akibat apa saja yang akan disebabkan oleh injection yang digunakan. Setelah FRT 

terbentuk cara membacanya dilakukan dari bagian bawah ke atas sehingga akan 

terbentuk hubungan sebab-akibat. Berikut ini ialah FRT yang teridentifikasi (lihat 

Gambar 4.17): 

 

 



 

Gambar 4. 17 Future Reality Tree 



Dari FRT maka dapat terlihat bahwa solusi pertama yaitu investasi rak di ruang 

penyimpanan akan berpengaruh kepada lebih banyaknya ruang kosong untuk 

penyimpanan, memudahkan akses pengambilan barang di ruang penyimpanan, 

memperingkat waktu put-away barang, pemantauan kondisi barang lebih mudah, 

perwatan dan pembersihan akan jauh lebih mudah. Dengan lebih banyak ruang kosong 

untuk penyimpanan maka tidak ada waktu terbuang untuk pencarian sehingga proses 

picking cepat. Dengan memudahkan akses pemindahan barang maka proses picking 

cepat, proses turnover barang meningkat, dan tidak terdapatnya Double handling. 

Dengan mempersingkat waktu put away barang maka proses turnover barang 

meningkat, tidak terdapat Double handling, dan penumpukan barang di doorlop 

berkurang. Dengan pemantauan kondisi barang menjadi lebih mudah maka proses 

turnover barang dapat meningkat dan mutu terjaga. Dan dengan perawatan dan 

pembersian menjadi mudah dilakukan maka mutu kain dapat terjaga. 

Untuk solusi kedua yaitu pembuatan kode lokasi tempat penyimpanan akan 

berpengaruh pada mempercepat proses pencarian barang. Semakin cepatnya proses 

pencarian barang akan berpengaruh pada proses picking yang menajadi cepat pula. Dari 

kondisi sistem pergudangan sekarang maka dapat diketahui untuk mencapai 

peningkatan kinerja operasional gudang maka diperlukan peningkatan throughput, 

peningkatan service level, berkurangnya waktu pengiriman, dan efisiensi sistem. Untuk 

mencapai peningkatan throughput maka diperlukan kapasitas penyimpanan meningkat 

dan proses turnover barang di gudang meningkat. Untuk mencapai peningkatan service 

level meningkat maka diperlukan mutu yang terjaga dan proses picking yang cepat. 

Untuk mengurangi waktu pengiriman maka diperlukan proses picking yang cepat. Dan 

untuk membuat sistem menjadi lebih efisisen maka diperlukan penghilangan Double 

handling dan penumpukan barang di doorlop berkurang. 

Dari FRT dan solusi yang akan diterapkan ke sistem maka akan terbangun 

sistem kerja yang baru. Sistem kerja di gudang berawal dari kedatangan kain dari 

bagian Grey Finishing (GF) pabrik 1 dan pabrik 3 ataupun kedatangan kain setelah 

dilakukan pemutihan atau pembatikan. Kain-kain yang masuk ini selanjutnya akan 

dilakukan inspeksi dan pemasangan kode nomer gudang. Untuk kain yang berasal dari 

GF pabrik 1 inspeksi dan pemberian kode dapat dilakukan di area GF pabrik 1, namun 
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untuk kain dari GF pabrik 3, hasil pemutihan, dan pembatikan aktivitas inspeksi dan 

pemasangan kode dilakukan di area doorlop gudang.   

Setelah dilakukan pemasangan rak di ruang penyimpanan dan semua barang 

simpanan telah tersusun rapi di setiap rak, maka akan banyak ruang kosong yang 

tersedia untuk penyimpanan barang yang baru datang pada hari tersebut. Tidak adanya 

aktivitas pembuatan area kosong untuk barang yang baru masuk membuat barang dari 

area doorlop yang telah di inspeksi dapat langsung dipindahkan ke ruang penyimpanan, 

hal ini membuat tidak akan banyak barang terletak di area doorlop. Ketika akan terjadi 

aktivitas untuk pengiriman pegawai gudang tidak akan kerepotan karena hampir semua 

barang yang baru masuk gudang telah di letakan di ruang penyimpanan. Sehingga 

aktivitas picking barang untuk pengiriman bisa segera dimulai. Karena pegawai gudang 

telah mencatat setiap lokasi barang di simpan, maka ketika melakukan picking tidak 

diperlukan waktu lama untuk menemukan barang yang akan dikirim serta dengan 

pemasangan rak maka akses pengambilan barang pun akan jauh lebih mudah dan cepat. 

Semakin cepat aktivitas picking dilakukan maka semakin cepat juga barang diangkut 

oleh armada maka waktu pengiriman akan  berkurang, hal ini akan mendukung service 

level perusahaan.  

4.2.6. Peningkatan kendala : Prerequisite Tree 

Prerequisite Tree (PRT) merupakan langkah awal dalam menjawab pertanyaan ketiga 

yaitu “How to cause the change?”. Tujuan PRT ialah untuk mengetahui tahapan apa 

saja yang perlu dilalui untuk berubah dari kondisi sekarang ke kondisi ideal yang 

digambarkan oleh FRT. Pada tahap ini nantinya akan diidentifikasi hambatan apa saja 

yang terjadi selama penerapan kedua solusi yang didapatkan dari EC. Untuk 

mengimplementasikan solusi pertama yaitu investasi rak di ruang penyimpanan 

diperlukan beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Pada penelitian ini PRT akan 

tersusun oleh tiga macam bangun, yaitu lonjong, persegi empat dan persegi delapan. 

Bangun lonjong berguna untuk menunjukan tujuan akhir PRT. Bangun persegi empat 

menggambarkan langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika menerapkan solusi yang 

telah ditentukan sebelumnya. Dan bangun persegi delapan akan menggambarkan 
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hambatan apa saja yang akan ditemui selama melakukan tahapan tersebut (lihat Gambar 

4.18). 

 

Gambar 4. 18 PRT untuk investasi rak di ruang penyimpanan 

Dari Gambar 4.18  Maka dapat terlihat terdapat hambatan yang akan muncul 

pada beberapa tahapan, seperti : 

1. Dalam penentuan ukuran rak dan penentuan desain rak kesulitan yang akan 

dialami adalah barang yang disimpan di gudang jumlahnya banyak. Sehingga 

untuk penentuan ukuran dan desainnya perlu mempertimbangkan kapasitas yang 

ingin di capai gudang. Selain itu kondisi ukuran gudang yang tidak terlalu besar 

perlu menjadi salah satu pertimbangan pula.  

2. Dalam merancang desain layout ruang penyimpanan dengan rak kesulitan yang 

akan dialami adalah setiap pemindahan barang harus menggunakan bantuan 
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forklift, sehingga akses pergerakan forklift di ruang penyimpanan perlu 

dipertimbangkan.  

3. Dalam mensosialisasikan dan mengajari para pegawai gudang mengenai strategi 

baru sistem penyimpanan gudang akan terhambat oleh cara penerimaan pegawai 

akan perubahan. Sebuah perubahan sistem akan mengubah rutinitas kerja dari 

para pegawai. Perubahan rutinitas bukan merupakan hal yang mudah untuk di 

terima oleh pegawai. Sehingga diperlukan pemahaman khusus oleh setiap 

pegawai tentang tujuan dan manfaat dari dilakukannya perubahan. Pemahaman 

berguna dalam menjaga tingkat produktivitas pegawai ditengah perubahan 

sistem.  

4. Dalam pemeriksaan ketersediaan anggaran untuk investasi salah satu hambatan 

adalah biaya investasi tinggi. Hal ini dikarenakan harga pembelian rak tidaklah 

murah.  

5. Dalam penentuan tempat penyimpanan barang sementara salah satu hambatan 

adalah barang yang akan dipindahkan jumlahnya banyak dan memerlukan 

ruangan yang besar untuk menampung sementara.  

Untuk solusi kedua yaitu dilakukannya pemberian kode lokasi untuk setiap 

barang yang disimpan. Untuk melakukan pemberian kode lokasi penyimpanan 

diperlukan beberapa tahapan yang dilakukan (lihat gambar 4.19). 
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Gambar 4. 19 PRT untuk kode lokasi penyimpanan barang 

Dari Gambar 4.19  Maka dapat terlihat terdapat hambatan yang akan muncul 

pada beberapa tahapan, seperti: 

1. Dalam menentukan jumlah slot di setiap rak yang akan diberi kode kesulitan 

yang akan dialami adalah setiap palet yang digunakan untuk menampung kain 

memilki dua ukuran yang berbeda. Dan terkadang dari bagian grey finishing 

penempatan kain dengan satu kelompok jenis yang sama ditempatkan dengan 

palet yang ukurannya berbeda. 

2. Dalam mensosialisasikan dan mengajari para pegawai gudang mengenai strategi 

baru sistem pengkodean lokasi penyimpanan gudang akan terhambat oleh cara 

penerimaan pegawai akan perubahan. Sebuah perubahan sistem akan mengubah 

rutinitas kerja dari para pegawai. Perubahan rutinitas bukan merupakan hal yang 

mudah untuk di terima oleh pegawai. Sehingga diperlukan pemahaman khusus 

oleh setiap pegawai tentang tujuan dan manfaat dari dilakukannya perubahan. 

Pemahaman berguna dalam menjaga tingkat produktivitas pegawai ditengah 

perubahan sistem.  
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3. Dalam penempelan kode untuk setiap slot di rak kesulitan yang akan di hadapi 

adalah banyaknya slot rak, sehingga diperlukan tenaga banyak dalam 

pengerjaannya.  

4.2.7. Rencana tindakan: Transition Tree 

Tahap kedua untuk menjawab pertanyaan “how to cause the change?” adalah dengan 

tool Transition Tree (TT) yang akan berisi tentang rancangan implementasi solusi ke 

dalam sistem. Rencana yang akan dibuat merupakan aktivitas yang perlu dilakukan 

untuk mencapai tujuan yaitu dapat memulai strategi baru. Strategi baru inilah yang akan 

membuat peningkatan kinerja operasional pergudangan. Dalam penelitian ini 

pembuatan TT akan terdiri dari bangun lonjong dan bangun persegi. Bangun lonjong 

yang berada di ujung atas berguna untuk menggambarkan tujuan akhir sistem. Dan 

bangun lonjong yang berada di bawahnya berfungsi untuk menggambarkan tahapan-

tahapan yang perlu dilalui perusahaan. Sedangkan bangun persegi berguna untuk 

menggambarkan detai aktivitas yang perlu dilakukan untuk memenuhi tahapan tersebut.    

Keseluruan Transition Tree dapat dilihat pada Gambar 4.20. 



 

Gambar 4. 20 Transition Tree 



Setelah diidentifikasi hambatan apa saja yang akan di alami selama proses 

penerapan solusi satu dan dua dengan PRT ( lihat Gambar 4.18 dan 4.19) maka 

selanjutnya dapat ditentukan aktivitas-aktivitas apa saja yang perlu dilakukan untuk 

dapat menjalankan sistem baru untuk operasional gudang di PT. Primissima. 

Berdasarakan Transition Tree pada Gambar 4.20 untuk solusi pertama yaitu solusi 

investasi rak aktivitas pertama yang perlu dilakukan adalah pengumpulan data-data 

pendukung untuk membuat desain rancangan gudang usulan dengan penggunaan rak 

didalamnya. Data-data pendukung tersebut bisa didapatkan dengan pengukuran luas 

gudang, mengukur ukuran peralatan gudang yang mengakomadasi kegiatan 

penyimpanan, pengukuran besarnya inventory gudang, serta pembuatan desain rak 

seperti apa yang sesuai dengan kondisi gudang. Setelah data data tersebut didapatkan 

maka dapat dilakukan perhitungan khusus untuk menciptakan desain layout gudang 

usulan. Selain bentuk rak di dalam layout usulan juga perlu memperhatikan ukuran 

ruang gerak forklift ketika pengambilan barang.  

Langkah selanjutnya setelah terciptanya layout usulan gudang maka perlu 

diadakan rapat khusus departemen gudang dengan departemen komersil untuk 

pembahasan peraturan atau kebijakan baru yang akan diterapkan gudang setelah 

pemasangan rak terealisasi. Kemudian bagian gudang perlu mengadakan seminar atau 

pelatihan yang akan membahas tentang sistem atau kebijakan baru penyimpanan di 

gudang dan kelebihan atau manfaat dari penerapan sistem baru tersebut. Langkah 

berikutnya adalah kepala bagian gudang perlu memastikan bahwa setiap pegawai 

gudang barang jadi hadir di dalam seminar atau pelatihan serta diadakan evaluasi kerja 

mereka di dalam menjalankan sistem baru. Selain berguna untuk pembuatan sistem 

penyimpanan yang baru degan desain layout usulan dapat dipergunakan untuk 

memperkirakan spesifikasi rak dan jumlah rak yang diperlukan. Olah karena ini setelah 

desain layout selesai dibuat maka langkah lain yang perlu dilakukan adalah 

memperhitungkan jumlah rak yang akan dibeli oleh perusahaan, memperkirakan 

spesifikasi rak apa yang diperlukan, dan memperkirakan biaya. Setelah semua hal 

tersebut dilakukan maka dapat terbuatlah proposal investasi untuk pengadaan rak di 

ruang penyimpanan gudang.  

Selanjutnya pihak gudang perlu berkoordinasi melalui logistik untuk 

pemeriksaan anggaran. Karena biaya yang perlu dikeluarkan perushaan tidak sedikit 
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maka sangat diperlukan perhitungan khusus mengenais biaya investasi dan keuntungan-

keuntungan yang akan didapatkan perusahaan dengan investasi tersebut. Apabila 

ternyata tidak terdapat anggaran khusus untuk pengadaan ini maka bagian komersil 

perlu mengajukan proposal investasi pada rapat dewan dan melakukan usaha negosiasi 

agar investasi ini dapat terwujud. Setelah dana investasi didapatkan maka langkah 

selanjutnya ialah pemilihan supplier dan pembelian rak tersebut. Selagi menunggu rak 

siap dipasang, bagian gudang dapat mulai mengeluarkan barang-barang simpanan ke 

ruang penyimpanan sementara. Untuk sementara barang-barang tersebut bisa diletakan 

di area doorlop dan juga bisa diletakan di area gudang bahan baku. 

Untuk solusi kedua yaitu pemeberian kode lokasi penyimpanan barang langkah 

pertama yang perlu dilakukan adalah penghitungan dan pendataan banyaknya slot di rak 

yang perlu diberikan kode. Karena pada prakteknya untuk ruang penyimpanan 2 dan 3 

masih sering terjadi penyimpanan kain dengan palet kecil yang seharusnya dilakukan 

dengan palet besar. Untuk itu selain dilakukan kebijakan peraturan tentang palet yang 

masuk keruang simpan 2 dan 3 ialah hanya palet besar serta untuk ruang penyimpanan 1 

ialah palet kecil. Dalam satu slot rak pada ruang simpan 2 dan 3 pemberian ukuran luas 

slot didasarkan pada ukuran palet besar dan untuk ruang simpan 1 berdasarkan ukuran 

palet kecil. Setelah data jumlah slot didapatkan maka dapat dibuat layout kode 

penyimpanan yang diinginkan. Selanjutnya perlu dilakukan perubahan pada buku kode 

gudang. Perubahannya dilakukan dengan penambahan kolom lokasi yang akan berisi 

kode tempat barang tersebut diletakan. Kemudian perlu dilakukan sosoialisasikan 

proses penyimpanan barang dengan pencatatan lokasi ini, sosialisasi ini dilakukan 

bersamaan dalam seminar atau pelatihan tentang sistem penyimpanan baru digudang. 

Selain itu setelah layout kode lokasi selesai dibuat maka selanjutnya dilakukan 

pemasangan kode. Karena kode yang dipasang cukup banyak maka diperlukan tenaga 

bantuan. Selain dari petugas administrasi gudang pada tenaga muat juga bisa membantu.  

 


