
BAB V 

PEMBAHASAN 

Untuk menyesuailakan dengan peningkatan hasil produksi dan penjualan yang 

akan dilakukan oleh PT. Primissima maka perusahaan ingin meningkatkan kinerja 

gudang mereka pula. Oleh karena itu maka akan diterapkan Theory of Constraint 

Thinking Process untuk dapat mengetahui perubahan apa saja yang perlu dilakukan agar 

kinerja sistem pergudangan dapat meningkat.  

Dalam penelitian ini langkah pertama adalah dengan mengetahui bagaimana 

kondisi sistem pada saat ini dan apa penyebab utama yang menghambat kinerja 

operasional gudang. Untuk mengetahui hal tersebut maka akan diterapkan tools yang 

pertama dalam Thinking Process yaitu Current Reality Tree (CRT). Sebelum membuat 

CRT terlebih dahulu kita perlu mengidentifikasi Undesirable Effect (UDE) yang terjadi 

di dalam operasional gudang.  Berdasarkan hasil pengamatan kinerja sistem gudang dan 

diskusi dengan bagian gudang barang jadi terdapat empat Undesirable Effect (UDE) 

yang teridentifikasi. Keempat UDE tersebut yaitu Double handling (penanganan dua 

kali) yang dilihat berdasarkan banyaknya pemindahan-pemindahan barang yang 

seharusnya tidak perlu dilakukan, penumpukan barang di area doorlop gudang yang 

dilihat dari banyaknya barang yang diletakan di area doorlop yang seharusnya hanya 

digunakan untuk proses muat dan bongkar muat, aktivitas terhambat akibat proses 

pencarian yang dilihat dari berdasarkan beberapa kegiatan pencarian yang membuat 

aktivitas lain tidak bisa langsung berjalan, dan penurunan kualitas kain yang dilihat dari 

beberapa kecelakaan kerja yang membuat kain kotor. Dari keempat UDE yang ada 

kemudian akan dibuat CRT untuk masing-masing UDE. 
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Dari keempat CRT teridentifikasi bahwa Infrastruktur dan desain merupakan 

kendala yang berpengaruh untuk semua UDE. Infrastruktur dan desain mencangkup 

area luas untuk gudang namun pada penelitian ini akan berfokus pada kondisi gudang 

yang perubahannya akan berdampak positif untuk sistem operasional dan untuk 

meningkatkan throughput. Setelah dilakukan pengamatan dan analisis maka diketahui 

bahwa kendala utama infrastruktur dan desain ini berpusat pada kondisi ruang 

penyimpanan yang hampir penuh yang ditandai dengan seringnya barang tidak dapat 

tertampung sepenuhnya di dalam ruang penyimpanan, posisi peletakan barang tidak 

teratur dan sulitnya akses menjangkau barang yang ditandai dengan para staf gudang 

perlu memanjat tumpukan kain untuk mencapai barang yang letaknya jauh ke dalam.  

Setelah diketahui kondisi gudang saat ini dan penyebab utama kinerja gudang 

terhambat maka selanjutnya akan diberikan solusi untuk mengatasi penyebab utama 

tersebut dengan bantuan tool Evaporating Clouds (EC). Hasil dari tools ini menunjukan 

adanya 2 solusi yang perlu diterapkan yaitu melakukan investasi rak untuk ruang 

penyimpanan serta pemberian kode lokasi tempat penyimpanan barang. Menurut Freitas 

et. al., (2005) penggunaan rak akan memberikan kepadatan penyimpanan yang tinggi 

yaitu memungkinkan penyimpanan barang dalam jumlah besar di area yang kecil. Hal 

ini dikarenakan dengan rak penyimpanan barang akan disusun secara vertikal. Selain 

itu, dengan rak memungkinkan akses yang cukup ke material yang disimpan. Banyak 

perusahaan menggunakan sistem ini untuk menyimpan produk mereka dalam skala 

besar. 

Untuk membuktikan bahwa solusi ini akan berpengaruh di dalam sistem maka 

akan pada penelitian ini akan dibuat rancangan layout penggunaan rak untuk ruang 

penyimpanan. Berdasarkan hasil rancangan layout rak menurut Köhler et al., (2014) 

pada ruang penyimpanan 1 sendiri akan mengalami perubahan kapasitas penyimpanan 

dari 125 palet (stok saat ini) menjadi 162 palet. Atau dapat dikatakan terjadi 

penambahan kapasitas sebesar 29.6% dari stok gudang saat ini. Pada ruang 

penyimpanan 2 akan mengalami perubahan kapasitas penyimpanan dari 173 palet (stok 

saat ini) menjadi 208 palet. Atau  dapat dikatakan terjadi penambahan kapasitas sebesar 

20.2% dari stok gudang saat ini. Sedangkan untuk ruang penyimpanan 3 akan 

mengalami perubahan kapasitas penyimpanan dari 68 palet (stok saat ini) menjadi 128 
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palet. Atau  dapat dikatakan terjadi penambahan kapasitas sebesar 88.2% dari stok 

gudang saat ini.  

Untuk solusi kedua, sebelumnya di gudang sendiri pernah menerapkan 

pemberian kode lokasi untuk setiap palet namun sistem kode lokasi ini tidak bertahan. 

Hal ini dikarenakan jumlah barang yang disimpan gudang semakin banyak dan posisi 

peletakan palet yang tidak teratur. Dengan dilakukannya investasi rak untuk ruang 

penyimpanan maka sistem pemberian kode ini bisa digunakan kembali dan akan sangat 

membantu dalam mempercepat proses picking barang untuk muat.  

Selanjutnya setelah ditentukan solusi yang akan diterapkan maka langkah 

selanjutnya adalah melihat sejauh mana akibat yang disebabkan oleh dua solusi tersebut 

didalam sisitem. Untuk melihat hal ini maka akan diterapkan tool Future Reality Tree 

(FRT). Berdasarkan FRT Untuk solusi investasi rak  akan menyebabkan ke empat UDE 

menghilang. Hal ini dapat terlihat dari tidak adanya aktivitas double handling yang 

disebabkan oleh akses pemindahan barang mudah dan waktu put-away yang dibutuhkan 

menjadi lebih cepat. Akses pemindahan barang yang dulunya banyak terhambat oleh 

peletakan barang yang tidak teratur di ruang simpan sehingga menghalangi akses 

pengambilan barang menjadi jauh lebih mudah karena terdapat jalur khusus untuk 

pergerakan forklift. Selain itu waktu put-away yang dulunya bisa menghabiskan waktu 

30 sampai 40 menit bisa jauh lebih cepat dengan diterapkan solusi tersebut. Kemudian 

penumpukan barang di area doorlop juga berkurang hal ini disebabkan oleh aktivitas 

put-away yang cepat sehingga barang tidak terlalu lama berada di area doorlop. Selain 

itu karena dalam aktivitas pengeluaran barang dari ruang simpan, pegawai gudang tidak 

perlu lagi untuk memindahkan barang-barang yang menghalangi aktivitas mereka  

Untuk UDE ketiga yaitu aktivitas terhambat akibat proses pencarian, dapat 

menghilang hal ini terlihat dari bertambahnya kapasitas penyimpanan sehingga bagian 

gudang tidak perlu kesulitan mencari lokasi kosong untuk tempat penyimpanan. Dan 

proses pencarian barang yang biasanya bisa mencapai 20 sampai 40 menit sekarang 

dapat berkurang akibat solusi kedua yaitu pemberian kode untuk tempat penyimpanan 

barang. Dan untuk UDE kualitas kain menurun dapat menghilang hal ini disebabkan 

oleh dengan penggunaan rak maka pemantauan kondisi barang menajadi mudah 

berbeda dengan kondisi sekarang yang pemantauan kondisi barang jarang dilakukan 

akibat akses yang sulit untuk mencapai barang tersebut. Dengan peggunaan rak juga 
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perawatan dan pembersihan ruang penyimpanan menjadi lebih mudah dan gudang 

terlihat tertata. Dari kedua solusi ini didalam FRT menunjukan efek yang positif. 

Berdasarkan konseptual model yang telah dibangun sebelumnya (Gambar 2.4) 

maka dapat terlihat peningkatan kinerja akan didasarkan oleh empat indikator yaitu 

peningkatan throughput, peningkatan pelayanan, penurunan waktu distribusi dan sistem 

menjadi lebih efisien. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa empat indikator 

tersebut terpenuhi hal ini terbukti oleh peningkatan throughput yang ditandai dengan 

ruang penyimpanan yang lebih banyak sehingga kapasitas penyimpanan meningkat 

serta aktivitas pengiriman barang yang lebih cepat membuat tingkat turnover barang 

meningkat. Untuk indikator peningkatan pelayanan ditandai dengan kodisi gudang 

dengan penerapan rak membuat aktivitas perwatan gudang akan menjadi lebih mudah 

dan hal ini akan menyebabkan kualitas kain di gudang akan terjaga mutunya. Serta 

proses picking yang lebih cepat akan membuat proses pengiriman lebih cepat sehingga 

customer tidak perlu menunggu barang keluar dari gudang. Hal ini juga membuktikan 

bahwa indikator berkurangnya waktu distribusi juga tercapai. Karena proses 

pergudangan lebih cepat maka barang yang akan dikirim pun akan lebih cepat terkirim. 

Dan untuk indikator yang terakhir yaitu sistem lebih efisien dapat ditandai dengan 

aktivitas double handling menghilang. Berdasarkan hal ini maka dapat dikatakan bahwa 

keempat indikator tercapai sehingga dengan menerapkan dua usulan yang ada maka 

peningkatan kinerja gudang dapat terwujud. 

Untuk merancang detail penerapan solusi maka akan digunakan tool Prerequisite 

Tree (PRT) dan Transistion Tree (TT). Di dalam PRT nantinya aka teridentifikasi 

hambatan apa saja yang akan muncul dalam usahanya penerapan 2 solusi yang ada. Dan 

dengan TT nantinya akan dirumuskan aktivitas apa saja yang perlu dilakukan untuk 

mengatasi hambatan tersebut. Untuk solusi pertama adalah diperlukannya perhitungan 

khusus mengenai layout gudang usulan untuk PT. Primissima, agar kapasitas gudang 

dapat menjadi maksimal, memerlukan penyediaan akses jalan yang cukup untuk 

pergerakan forklift di dalam desain layout gudang usulan, memerlukan pengadaan 

sebuah seminar/ pelatihan yang akan membahas tentang semua aspek perubahan, 

memerlukan perhitungan khusus mengenai biaya investasi dan keuntungan dari 

diadakan investasi tersebut, dan perlu dilakukan pemindahan kain sementara ke area 

doorlop ataupun area gudang bahan baku. 
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Untuk solusi kedua diperlukan perhitungan slot untuk satu palet harus 

menggunakan ukuran palet besar khusus untuk ruang penyimpanan 2 dan 3. Dan untuk 

ruang simpan 1 semua palet yang akan masuk diharuskan untuk menggunakan palet 

kecil. Serta mengerahkan tenaga bantuan dari pegawai bongkar muat untuk melakukan 

pemasangan kode lokasi.  

Untuk membantu dalam mengimplementasikan hasil penelitian ini maka peneliti 

mengharapkan adanya penelitian lanjutan mengenai desain layout rak yang lebih 

optimal, desain rak yang baik, serta pembuatan analisis rancangan biaya invesatasi rak.      

 

  


