
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Gudang dapat digambarkan sebagai suatu sistem logistik dari sebuah 

perusahaan yang berfungsi untuk menyimpan produk dan menyediakan informasi 

mengenai status serta kondisi material atau produk yang disimpan dalam gudang 

sehingga informasi tersebut selalu up to date dan mudah diakses oleh siapapun 

yang berkepentingan. Kegiatan aktivitas di gudang dalam perusahan sangat 

penting karena akan mempengaruhi kecepatan dalam merespon pengambilan 

barang. Respon yang efisien terhadap permintaan konsumen, menjaga kelancaran 

distribusi, meningkatkan kerja operator dan melindungi barang dari lingkungan 

luar. 

PT PG Rajawali merupakan penggabungan Pabrik Gula Krebet Baru dan 

Pabrik Gula Rejo Agung Baru, yang merupakan anak perusahaan PT Rajawali 

Nusantara Indonesia. Penggabungan kedua Pabrik Gula tersebut dilakukan di 

tahun 1995. Dalam menjalankan usahanya, PT PG Rajawali sebagai kantor pusat 

berkedudukan di Jalan Undaan Kulon No.57-59 Surabaya - Jawa Timur, 

sedangkan unit-unit dan anak perusahaan tersebar di wilayah Jawa Timur dan 

Jawa Barat, sebagai perusahaan yang dinamis senantiasa memproyeksikan adanya 

pertumbuhan. Jadi, agar dapat mencapai angka pertumbuhan yang memadai serta 

produk-produk yang dihasilkan dapat memiliki nilai jual yang diterima oleh 

konsumen. Jadi untuk itu semua unit usaha telah melakukan berbagai upaya 

meningkatkan efisiensi dan produktifitas dengan tetap mengutamakan keunggulan 

kualitas produk yang dihasilkan serta peningkatan kualitas pelayanan menuju 

kepada pelayanan yang menggembirakan pelanggan (sumber: PT PG Rajawali 1). 

PT PG Rajawali 1 menyatakan bahwa gudang adalah suatu tempat yang 

tidak bergerak, yang dilokalisir sedemikian rupa sehingga jelas batas-batasnya 

mempunyai pintu yang dapat dibuka dan ditutup, mempunyai admnistrasi khusus 

dan ada penjaganya dengan maksud agar tidak dikunjungi umum serta 
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dipergunakan untuk menyimpan materil atau persediaan gula (sumber: PT PG 

Rajawali 1). 

PT PG Rajawali 1 adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

manufaktur yang memproduksi gula. Perusahaan tersebut berlokasi di jalan Jati 

Tujuh No.49 B, Jati Tujuh. PT PG Rajawali memiliki gudang yang mempunyai 

kapasitas yaitu dengan luas gudang panjang 105 meter x lebar 80 meter, serta 

tinggi gudang 30 meter yang mampu menampung kapasitas produk gula 5.600 

karung, serta menyuplai ke empat kota di pulau Jawa (Jakarta, Semarang, 

Bandung dan Sukabumi). Gudang dapat memasok gula ke setiap kota yang 

dikirim dalam pertiga bulan dan dinyatakan dalam satuan karung sebanyak 1.400 

karung pertiga bulan, dalam jangka waktu tiga bulan sekali dan setiap kota 

waktunya berbeda ini disebabkan masa panen tebu 11 sampai 12 bulan (sumber: 

PT PG Rajawali 1). 

Sesuai dengan fungsi dan tujuan gudang seperti yang telah dijabarkan pada 

pernyataan dari PT PG Rajawali 1, maka perlu dilakukannya sebuah kajian 

tentang aktivitas gudang PT PG Rajawali 1. Adapun kenyataan permasalahan 

yang terjadi di lapangan adalah tentang waktu pengangkutan (pemuatan) produk 

gula ke dalam truk rata-rata 7 menit dalam sekali pengangkutan, mengakibatkan 

pengiriman gula ke distributor tiap kota menjadi cukup lama, sedangkan waktu 

tersebut bisa lebih cepat apabila ada perbaikan waktu pemuatan produk melalui 

perbaikan tata letak gudang. Permasalahan tersebut harus segera dibenahi, oleh 

karena itulah kajian tersebut berguna untuk mengetahui prosedur yang dijalankan 

dalam aktivitas gudang di PT PG Rajawali 1 agar tetap berjalan dengan benar dan 

dapat dipergunakan dengan baik. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun rumusan  masalah yang diusulkan dari penelitian ini adalah 

bagaimana mengurangi waktu pemuatan produk gula di PT PG Rajawali 1 Jati 

Tujuh? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian di PT PG Rajawali 1 

adalah mengurangi waktu pemuatan produk gula dengan melakukan perbaikan 

tata letak gudang. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan tujuan 

penelitiannya, adapun batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah: 

1) Penelitian difokuskan pada bagian gudang produk gula. 

2) Data yang digunakan pada bulan Januari sampai Maret tahun 2014. 

1.5 Manfaat dari Penelitian 

Manfaat dari penelitian tersebut adalah: 

1. Aktivitas di dalam gudang menjadi lancar karena material yang tidak terpakai 

dapat ditempatkan dengan semestinya dan memberi kesan luas dan rapih pada 

gudang. 

2. Permintaan dari setiap kota dapat terpenuhi oleh perusahaan. 

3. Waktu pemuatan setiap pengangkutan gula menjadi cepat, agar proses 

pengiriman menjadi cepat sampai pada distributor. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan 

penelitian, pembatasan masalah, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi teori-teori yang menjadi pedoman dari penelitian ini dan berkaitan dengan 

permasalahan perbaikan waktu pemuatan produk melalui perbaikan tata letak 

gudang. Landasan teori yang digunakan bertujuan untuk menguatkan metode yang 

dipakai untuk memecahkan permasalahan. 

 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
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Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah penelitian yang dilakukan dari awal 

hingga akhir yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah dan mengenai 

pendekatan dan model masalah. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisi tentang data umum perusahaan dan permasalahan pengolahan data 

serta pembahasan masalah dari hasil penelitian yang dilakukan. 

BAB V ANALISIS 

Bab ini berisi hasil analisis dari hasil pengolahan data dalam pengerjaan evaluasi 

masalah yang ada di gudang PT PG Rajawali 1 Majelangka tentang perbaikan 

waktu pemuatan produk melalui perbaikan tata letak gudang. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari pengolahan data, yang 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan manajemen 

pergudangan di PT PG Rajawali 1 Jati Tujuh. 
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