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ABSTRAK 

PERAN MANAJEMEN PADA BAGIAN GUDANG BAHAN BAKU PT PAN ASIA 

JAYA ABADI 

MANAGEMENT ROLE IN THE RAW MATERIALS WAREHOUSE SECTION OF PT 

PAN ASIA JAYA ABADI 

Disusun Oleh: 

Dinda Dwi Futry  

(4122418110002) 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS 

UNIVERSITAS WINAYA MUKTI 
 

Peran manajemen yang baik dapat menjadi suatu competitive advantage bagi 

perusahaan, peran manajemen gudang ialah suatu ilmu yang mengatur 

penyimpanan dan pengeluaran barang pada gudang, Gudang bahan baku 

merupakan fasilitas yang penting dalam hal memenuhi kebutuhan bahan baku untuk 

proses produksi. Gudang bahan baku memiliki fungsi utama yaitu menerima, 

menyimpan, dan mengeluarkan barang. Ketiga kegiatan ini yang didukung dengan 

fasilitas penyimpanan yang baik. dalam pelaksanaannya manajemen ini merupakan 

proses dalam pengaturan dan pengawasan barang yang masuk di gudang dan barang 

yang keluar dari gudang. Tentu saja hal ini harus dilakukan secara teliti dan tepat. 

Hasilnya penulis menyimpulkan kekurangan yang terdapat disana yaitu sistem 

kebijakan manajemen HRD yang kurang bagus dalam merekrut karyawan, karena 

disaat penerimaan karyawan baru pihak HRD itu hanya mendahulukan menerima 

karyawan/i yang ada ikatan kekeluargaan. Hal ini membuat karyawan yang tidak 

memiliki ikatan keluarga dengan pihak tersebut menjadi kesusahan dalam mencari 

pekerjaan. Seharusnya pihak HRD harus Profesional dalam perekrutan karyawan/I 

baru, supaya manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan berjalan 

dengan baik. 

 

Kata Kunci : Manajemen, Manajemen Gudang, Gudang Bahan Baku 

 

The role of good management can be a competitive advantage for the company, the 

role of warehouse management is a science that regulates the storage and release of 

goods in the warehouse, the raw material warehouse is an important facility in terms 

of meeting the needs of raw materials for the production process. The raw material 

warehouse has the main function of receiving, storing, and issuing goods. These 

three activities are supported by good storage facilities. In practice, this 
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management is a process in regulating and supervising goods entering the 

warehouse and goods leaving the warehouse. Of course this must be done carefully 

and precisely. As a result, the authors conclude that the shortcomings that exist there 

are the HRD management policy system that is not good at recruiting employees, 

because when recruiting new employees, the HRD only prioritizes accepting 

employees who have family ties. This makes it difficult for employees who do not 

have family ties to these parties to find work. HRD should be professional in 

recruiting new employees, so that the company's Human Resources (HR) 

management runs well. 

 

Keywords: Management, Warehouse Management, Raw Material Warehouse 



 

 

BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Dalam suatu perusahaan besar, gudang bahan baku mempunyai arti yang 

sangat penting untuk aliran barang dalam perusahaan tersebut. gudang bahan baku 

ialah sebuah bangunan atau ruangan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan 

bahan baku di pabrik. Di dalam gudang bahan baku terdapat tiga aktivitas utama 

yaitu proses penerimaan barang, proses penyimpanan barang, dan proses 

pendistribusian barang. 

Menurut Ricky Martono Gudang bahan baku adalah tempat penyimpanan 

sementara dan pengambilan inventory untuk mendukung kegiatan operasi bagi 

proses operasi berikutnya ke lokasi produksi. Menurut Willem Siahaya Gudang 

bahan baku adalah suatu tempat atau bangunan yang dipergunakan untuk 

menimbun, menyimpan barang berupa bahan baku, (Prasidi & Lesmini, 2019).  

Selain itu perlu juga ditunjang dengan adanya sistem informasi yang 

berfungsi untuk membantu pengelolaan barang-barang di dalam gudang. Gudang 

bahan baku juga mempunyai peran penting guna mendukung keberhasilan 

perusahaan dalam mencapai tujuannya, hal tersebut harus didukung dengan 

aktivitas pergudangan yang baik, dimulai dari poses penerimaan barang, proses 

penyimpanan barang, perawatan barang, pencatatan persediaan, sampai dengan 

pengeluaran barang untuk dikirim ke bagian produksi. 
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Dengan pengelolaan informasi yang teratur, diharapkan kegiatan yang 

berlangsung di dalam gudang dapat berjalan dengan baik, dan Peran manajemen 

dalam pergudangan bahan baku merupakan hal yang penting dalam menjalankan 

suatu perusahaan dalam menjalankan proses produksinya. Peran manajemen yang 

baik dapat menjadi suatu competitive advantage bagi perusahaan. Peran manajemen 

gudang ialah suatu ilmu yang mengatur penyimpanan dan pengeluaran barang pada 

gudang. 

Dalam pelaksanaannya manajemen ini merupakan proses dalam pengaturan 

dan pengawasan barang yang masuk di gudang dan barang yang keluar dari gudang. 

Tentu saja hal ini harus dilakukan secara teliti dan tepat, barang yang masuk di 

gudang merupakan aktiva lancar dalam perusahaan. Disalah satu gudang PT. Pan 

Asia Jaya Abadi yaitu bagian gudang bahan baku terdapat adanya masalah yang 

meliputi kurangnnya peran manajemen dalam melakukan pengelolaan stok barang 

bahan baku dalam Gudang.  

1.2 Tujuan  

1.2.1 Evaluasi Atas Praktik Yang Dilakukan Selama Magang 

Secara keseluruhan kegiatan kerja praktek yang dilakukan selama 4 

bulan berjalan dengan cukup baik. Pada awalnya penulis mengalami 

kebingungan Ketika diberikan tugas oleh kepala bagian gudang bahan baku, 

penulis belum memahami sepenuhnya dalam pengimputan data melalui oddo 

yang diberikan oleh pembimbing lapangan, sehinggga penulis masih tidak 

mengetahui prosedur pengimputan data gudang bahan baku yang sebenarnya 

dilakukan. Namun perlahan, penulis dapat memahami garis besar prosedur 
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pelaksanaan kerja dikarenakan penulis sering bertanya dengan kepala bagian 

dan pembimbing lapangan yang ada di sana, mengenai pengimputan data 

gudang bahan baku yang menjadi acuan ketika ditemukan permasalahan 

dalam pendataan persediaan stok barang bahan baku di gudang.  

1.2.2 Melakukan Refleksi Diri Atas Pengalaman Magang 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberi rahmat, 

taufik hidayah serta inayahnya sehingga penulis dapat melewati serangkaian 

kegiatan kerja praktek di PT. Pan Asia Jaya Abadi Bandung dengan lancar. 

Dalam kegiatan kerja praktek ini banyak pengalaman yang penulis dapatkan, 

bagaimana proses penerapan pembelajaran di universitas dapat teraplikasikan 

dalam kegiatan kerja praktek ini. Penulis juga dapat mengetahui keadaan fisik 

yang sebenarnya dari PT. Pan Asia Jaya Abadi.  keadaan fisik PT. Pan Asia 

Jaya Abadi saat ini terlihat baik dan mampu bekerja sama dengan baik antara 

yang satu dengan yang lainnya. Hubungan interaksi sosial antara warga PT. 

Pan Asia pun terlihat baik saling bekerja sama dan saling menghargai satu 

sama lain tidak saling membeda-bedakan. Selain itu penulis juga dapat 

mengetahui sistem kerja pengimputan data baik di lapangan dan di program 

yang banyak di pelajari dari pembimbing lapangan, kepala bagian dan 

supervisor, oleh karena itu penulis sebagai calon yang akan bekerja nantinya 

dapat mempelajari cara kerja yang sesunguhnya dan belajar banyak dari 

pengalaman kerja praktek ini, dan masih banyak ilmu, sikap, dan prilaku yang 

harus terus diperbaiki guna siap untuk terjun ke dunia pekerjaan.   



 

 

BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Dan Fungsi Manajemen  

Pengertian Manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil 

yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber daya lainnya 

(Terry, 1978:4). Definisi yang dikemukakan Terry ini menunjukkan secara umum 

aktivitas manajemen ada dalam organisasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan 

organisasi secara efektif dan efisien.  

Menurut Lawrence A. Appley, definisi manajemen adalah sebuah keahlian 

yang dimiliki oleh seseorang untuk menggerakkan orang lain agar mau 

menyelesaikan sesuatu. Henry Fayol mendefinisikan manajemen yaitu sebuah 

proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang 

ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. 

2.1.1 Fungsi Manajemen 

Untuk mencapai tujuan organisasi atau bisnis secara maksimal, para 

manajer harus mampu menguasai seluruh fungsi manajemen yang ada. 

1. Perencanaan Fungsi manajemen planning atau perencanaan merupakan 

fungsi utama dari sebuah manajemen dalam organisasi bisnis. Tanpa 

perencanaan, fungsi lain d alam manajemen tidak dapat berjalan dengan 

baik. Dalam hal ini manajemen berfungsi untuk menyusun strategi awal 

dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan.   
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2. Pengorganisasian adalah membagi suatu tugas yang besar menjadi 

kegiatan yang lebih kecil-kecil. Melalui pengorganisasian, seorang 

manajer dapat mengawasi dan mengontrol anak buahnya agar dapat 

melaksanakan tugasnya secara tepat. Pengorganisasian dapat dilakukan 

dengan cara menentukan tugas apa saja yang harus dikerjakan, siapa saja 

yang harus mengerjakan, bagaimana tugas tersebut dapat dikelompokkan, 

dan siapa yang bertanggung jawab. 

3. Pengarahan atau directing adalah usaha agar setiap anggota kelompok 

dapat bekerja untuk mencapai sasaran sesuai tujuan perusahaan. Fungsi 

pengarahan adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan 

sehat sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja. 

4. Pengawasan atau controlling harus dilakukan agar pekerjaan dapat 

berjalan sesuai dengan visi, misi, dan peraturan perusahaan. dilakukan 

setelah proses kerja dilakukan. Pada proses ini, kinerja dinilai apakah 

sesuai dengan planning. Pada tahap ini manajemen mengevaluasi 

keberhasilan dan efektifitas kinerja, melakukan klarifikasi dan koreksi, 

dan juga memberikan alternatif solusi masalah yang terjadi selama proses 

kerja berlangsung. 

2.1.2 Unsur Manajemen Dalam Fungsi Manajemen 

Dalam melaksanakan fungsi manajemen, sebuah organisasi atau 

perusahaan membutuhkan sumber daya yang dikenal sebagai unsur 

manajemen. Masing-masing unsur ini saling berkaitan yang tidak dapat 
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dipisahkan, jadi jika salah satu diantaranya tidak ada atau tidak sempurna 

maka akan berdampak pada pencapaian sstujuan perusahaan. Unsur-unsur 

tersebut adalah:  

1. Manusia Sumber daya manusia adalah unsur paling utama untuk 

menjalankan fungsi manajemen karena semua kegiatan dilaksanakan oleh 

manusia. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dikerjakan oleh 

manusia. Jadi jika unsur manusia tidak terpenuhi maka tidak akan pernah 

ada aktivitas dalam organisasi atau perusahaan. 

2. Uang merupakan alat tukar sekaligus alat ukur nilai. Besar kecilnya sebuah 

kegiatan dalam perusahaan dapat diukur melalui seberapa besar uang yang 

dikeluarkan untuk menanggung biayanya. Tersedianya uang sebagai 

modal membuat manajemen lebih leluasa dalam mencapai tujuan akhir 

perusahaan.  

3. Material Selain ketersediaan Sumber Daya Manusia, fungsi manajemen 

juga membutuhkan material untuk mencapai tujuan. Material ini 

merupakan bahan baku, dapat berupa barang jadi atau barang setengah 

jadi. 

4. Mesin Dengan keberadaan mesin, proses pekerjaan menjadi lebih efektif 

dan efisien sehingga mesin dan manusia tidak bisa dipisahkan selama 

perusahaan menjalankan kegiatannya. 

5. Metode Untuk memperlancar pekerjaan, diperlukan sebuah tata cara 

pelaksanaan kerja yang dikenal dengan Standar Operating Procedure 

(SOP). Metode ini digunakan untuk pelaksanaan kerja dengan 
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mempertimbangkan tujuan, waktu, biaya, dan fasilitas yang ada agar lebih 

efektif dan efisien. 

6. Pasar adalah unsur untuk menentukan apakah produk atau jasa yang 

dikeluarkan oleh perusahaan diminati oleh pasar. Untuk menentukan pasar 

perlu dilakukan kajian secara mendalam sehingga produk tepat sasaran. 

2.1.3 Peran Penting Manajemen Bagi Perusahaan 

Menurut Peter F.Drucker, manajemen yang efektif merupakan sumber 

utama perusahaan-perusahaan maju. Maka dari itu, manajemen sangat 

penting bagi perusahaan yaitu:    

1. Membantu mencapai tujuan organisasi atau perusahaan.  

2. Mengoptimalkan sumber daya.  

3. Menunjang organisasi atau perusahaan yang baik.  

4. Menciptakan keseimbangan.  

5. Meminimalisir biaya. 

2.2 Manajemen Gudang  

 Manajemen Gudang merupakan suatu ilmu yang mengatur penyimpanan dan 

pengeluaran barang pada gudang. Pelaksanaan manajemen ini merupakan proses 

dalam pengaturan dan pengawasan barang yang masuk di gudang dan barang yang 

keluar dari gudang. Saat perusahaan membeli bahan baku, proses penyimpanan 

barang dilakukan di gudang dengan pencatatan administrasi tertentu. Gudang jelas 

berpengaruh besar terhadap perusahaan bahkan tanpa gudang belanja dan produksi 

barang berapapun akan sulit dikendalikan. Pengendalian barang dalam perusahaan 

sangatlah penting, lebih lagi jika perusahaan berskala besar (Kusuma, Sumarauw, 
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& Wangke, ANALISIS SISTEM MANAJEMEN PERGUDANGAN PADA CV. 

SULAWESI PRATAMA MANADO, 2017). 

2.2.1 Sistem Manajemen Gudang 

Sistem manajemen gudang yang baik seringkali luput dari perhatian 

para pelaku bisnis baru. Masalahnya cukup sederhana, membangun sistem 

manajemen gudang yang baik sering menjadi hal yang menakutkan bagi 

pelaku bisnis pemula, selain masalah keuangan. Manajemen gudang sangat 

penting untuk kelangsungan usaha, sebab gudang berkaitan langsung dengan 

penjualan. Ketika persediaan gudang tidak sesuai dengan penjualan, maka 

akan berdampak pada kerugian, entah karena penjualan gagal ataupun 

persediaan yang tersedia di gudang terlalu banyak. sistem manajemen gudang 

merupakan kunci utama dalam supply chain (rantai pasok), dimana yang 

menjadi tujuan utama adalah mengontrol segala proses yang terjadi di 

dalamnya seperti shipping (pengiriman), receiving (penerimaan), putaway 

(penyimpanan), move (pergerakan), dan picking (pengambilan). Dengan 

sistem manajemen gudang, kita dapat mengontrol proses pergerakan dan 

penyimpanan dengan lebih baik, pemakaian ruang didalam gudang dengan 

lebih optimal, meningkatkan efektifitas proses penerimaan dan pengiriman 

serta mengetahui jumlah stok dengan lebih akurat dari waktu ke waktu 

(Kusuma, Sumarauw, & Wangke, ANALISIS SISTEM MANAJEMEN 

PERGUDANGAN PADA CV. SULAWESI PRATAMA MANADO, 2017). 
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2.2.2 Aktivitas Manajemen Gudang  

Adapun 3 aktivitas yang berkaitan dengan manajemen gudang yaitu 

Penerimaan Material (Receiving), Penanganan Material (Handling), 

Pengeluaran material (Shipping) (Pitoy, Jan, & Sumarauw, ANALISIS 

MANAJEMEN PERGUDANGAN PADA GUDANG PARIS 

SUPERSTORE KOTAMOBAGU, 2020). 

1) Penerimaan Material (Receiving) 

 

Gambar 2.1 Aktivitas Penerimaan Material (Receiving) 

 

Berdasarkan gambar 1, diketahui bahwa proses penerimaan produk 

dimulai pada saat produk tiba kemudian langsung dilakukan penurunan 

produk dari truk ke area depan gudang (receiving area). Produk yang telah 

diletakkan diarea (receiving area) disortir kembali berdasarkan kategori dan 

jenis produk. Setelah itu dilakukan checking kelengkapsan dan kelayakan 

produk berdasarkan pemesanan. Kemudian pihak gudang dalam hal ini kepala 

gudang melakukan tanda terima dari petugas pengiriman ke pihak gudang. 

Apabila sudah selesai produk dimasukan kegudang berdasarkan jenis dan 

kategori produk tersebut. 

2) Penanganan Material (Handling) 
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Gambar  2.2 Aktivitas Penanganan Material 

 

Berdasarkan gambar 3, penanganan material (handling) terdiri dari 3 

rangkaian kegiatan, diantaranya: penerapan metode FIFO (FIFO implementation), 

stock opname, dan pengendalian kualitas. 

3) Pengeluaran Material (Shipping) 

Pengeluaran barang sebagai pergerakan material dilakukan setelah ada 

permintaan dari produksi.  

 

 

 

 

 

Gambar  2.3 Aktivitas Pengeluaran Material (Shipping) 

2.2.3 Hal Penting Dalam Manajemen Gudang 

Beberapa hal penting dalam manajemen gudang (Pitoy, Jan, & 

Sumarauw, ANALISIS MANAJEMEN PERGUDANGAN PADA 

GUDANG PARIS SUPERSTORE KOTAMOBAGU, 2020) : 

permintaan dari user 

gudang acc permintaan 
sesuai persedian barang 

bahan baku 

pengeluaran persedian 
dikirim ke user 



  

11 

 

1) Pemeriksaan keluar masuk barang Keluar masuknya barang harus 

diperiksa terlebih dahulu oleh bagian gudang, mengapa harus demikian? 

Pemeriksaan ini untuk menghindari adanya retur pembelian dan juga retur 

penjualan Pemeriksaan juga difungsikan untuk menguji kelayakan barang 

yang akan masuk digudang. 

2) Administrasi barang Manajemen pergudangan juga meliputi administrasi 

yang melibatkan keluar masuknya barang dan juga retur barang. Sangat 

penting jika administrasi ini dilakukan dengan tepat karena jika 

administrasi tidak teratur maka proses produksi juga akan berpengaruh. 

Administrasi ini meliputi penerimaan barang, penyimpanan barang dan 

pengembalian barang. 

3) Inventory aktia lancar Barang yang ada digudang merupakan aktiva lancar 

yang bisa dilakukan untuk menambah modal. Inventory ini dilakukan 

melalui manajemen pergudangan yang bisa dilaporkan setiap bulan dalam 

neraca perusahaan 

4) Stock opname Stock opname diperlukan setiap akhir bulan sebagai bagian 

dari control barang digudang dan mengetahui selisih tidaknya barang 

tersebut 

5) Tindak lanjut system pergudangan yang adil Jika dirasa perlu manajemen 

pergudangan ini difungsikan untuk menilai baik buruknya pengelolaan 

gudang yang ada. Jika diasa merugikan perusahaan maka manajemen 

gudang bisa dirubah menjadi lebih baik lagi dengan metode yang berbeda. 
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2.3 Gudang  

Gudang adalah bangunan yang dipergunakan untuk menyimpan barang 

dagangan. Gudang adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyimpan barang 

baik yang berupa raw material, barang work in process atau finished good. Dari  

kata gudang maka di dapatkan istilah pergudangan yang berarti merupakan suatu 

kegiatan yang berkaitan dengan Gudang. Warman (2004). Yunarto dan Santika 

(2005) kegiatan tersebut dapat meliputi kegiatan movement (perpindahan), storage 

(penyimpanan), information transfer (transfer informasi) (Kusuma, Sumarauw, & 

Wangke, ANALISIS SISTEM MANAJEMEN PERGUDANGAN PADA CV. 

SULAWESI PRATAMA MANADO, 2017).. 

2.3.1 Tujuan Penyimpanan Barang di Gudang  

Adapun tujuan dari kegiatan penyimpanan material adalah : 

1) Untuk menyeimbangkan antara kemampuan produksi dengan demand 

konsumen 

2) Untuk memberikan suatu customer service yang spesifik 

3) Untuk menambah nilai pada produk 

2.3.2 Penempatan Barang di Gudang  

Penempatan barang adalah kegiatan yang berhubungan dengan berdasarkan 

apa suatu barang ditempatkan dalam gudang. Kebijakan penempatan barang ini 

berdampak pada waktu transportasi yang dibutuhkan dan proses pencarian atau 

penelusuran barang. Berikut ini adalah jenis-jenis kebijakan penempatan barang: 

1) Random storage  

Yaitu penempatan barang berdasarkan tempat yang paling dekat dengan 
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lokasi input barang, implikasi kebijakan ini adalah waktu pencarian barang 

lebih lama. Random storage memerlukan sistem informasi yang baik, 

umumnya cara ini dilakukan pada sistem AS/RS (Automated 

Storage/Retrievel System). 

2) Fixed storage atau dedicated storage  

Aplikasi kebijakan yang menempatkan satu jenis bahan atau material di 

tempat yang khusus hanya untuk bahan atau material tersebut. Kebijakan ini 

akan mengurangi waktu dalam pencarian barang, namun ruang yang 

dibutuhkan menjadi kurang efisien karena ruang kosong untuk satu bahan 

atau material tidak diperbolehkan untuk ditempati bahan atau material lainnya 

3) Class-based storage 

 Yaitu penempatan bahan atau material berdasarkan atas kesamaan suatu jenis 

bahan atau material kedalam suatu kelompok. Kelompok ini nantinya akan 

ditempatkan pada suatu lokasi khusus pada gudang. Kesamaan bahan atau 

material pada suatu kelompok, bisa dalam bentuk kesamaan jenis item atau 

kesamaan pada suatu daftar pemesanan konsumen. 

4) Shared storage   

Penempatan beberapa bahan atau material dalam satu area yang dikhususkan 

untuk bahan atau material tersebut. Kebijakan ini mengurangi jumlah 

kebutuhan luas gudang dan mampu peningkatkan utilisasi area penempatan 

persediaan. 
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2.3.3 Tata Letak Gudang 

Hakim Loekmanul (2013), layout atau tata letak merupakan satu 

keputusan yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalm jangka panjang. 

Banyak dampak strategis yang terjadi dari hasil keputusan tentang layout, 

diantaranya kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, 

kontak konsumen dan citra perusahaan. Layout yang efektif membantu 

perusahaan mencapai sebuah strategi yang menunjang strategi bisnis yang 

telah ditetapkan diantara diferensiasi, biaya rendah maupun respon cepat.  

2.3.4 Gudang Bahan Baku 

Gudang bahan baku merupakan fasilitas yang penting dalam hal 

memenuhi kebutuhan bahan baku untuk proses produksi. Gudang bahan baku 

memiliki fungsi utama yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan 

barang. Ketiga kegiatan ini yang didukung dengan fasilitas penyimpanan 

yang baik.  

2.3.5 Persediaan Bahan Baku 

Persediaan merupakan suatu aktivas yang meliputi barang-barang milik 

perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu, 

atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan/proses 

produksi, ataupun persediaan bahan baku yang masih menunggu 

penggunaannya dalam suatu proses produksi (Rangkuti, 2004).  

Menurut Assauri (1998), tujuan pengendalian persediaan dapat diartikan 

sebagai usaha untuk: 
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1. Menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan yang 

menyebabkan proses produksi terhenti. 

2. Menjaga agar penentuan persediaan perusahaan tidak terlalu besar 

sehingga biaya yang berkaitan dengan persediaan dapat ditekan. 

3. Menjaga agar pembelian bahan baku secara kecil-kecilan dapat 

dihindari. 

Fungsi-Fungsi Persediaan:  

a. Fungsi Decoupling 

Fungsi ini memungkinkan bahwa perusahaan akan dapat 

memenuhi kebutuhannya atas permintaan konsumen tanpa tergantung 

pada suplier barang. 

b. Fungsi Economic Lot Sizing 

Tujuan dari fungsi ini adalah pengumpulan persediaan agar 

perusahaan dapat berproduksi serta menggunakan seluruh sumber daya 

yang ada dalam jumlah yang cukup dengan tujuan agar dapat 

mengurangi biaya perunit produk. Pertimbangan yang dilakukan dalam 

persediaan ini adalah penghematan yang dapat terjadi pembelian dalam 

jumlah banyak yang dapat memberikan potongan harga, serta biaya 

pengangkutan yang lebih murah dibandingkan dengan biaya-biaya 

yang akan terjadi, karena banyaknya persediaan yang dipunyai. 

c. Fungsi Antisipasi 

Perusahaan sering mengalami suatu ketidakpastian dalam jangka 

waktu pengiriman barang dari usaha lain, sehingga memerlukan 
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persediaan pengamanan (safety stock), atau mengalami fluktuasi 

permintaan yang dapat diperkirakan sebelumnya yang didasarkan 

pengalaman masa lalu akibat pengaruh musim, sehubungan dengan hal 

tersebut sebaiknya mengadakan persediaan musiman. 

(Asdjudiredja,1999). 

2.3.6 Proses Peneriamaan Barang Bahan Baku 

Penerimaan Barang Bahan Baku merupakan awal dari arus barang yang 

bergerak di gudang. Penerimaan barang dari pemasok dengan jumlah dan 

frekuensi yang kecil akan mudah dikendalikan, tetapi bila sebaliknya akan 

membuat kerumitan dan tingkat kesalahan yang banyak. Untuk itu diperlukan 

suatu prosedur yang mengatur sistem penerimaan barang menjadi lebih mudah. 

Pada penerimaan barang terdapat aktivitas bongkar muat, kontrol kualitas, dan 

mengemas kembali barang-barang untuk penyimpanan. Penerimaan barang 

memerlukan adanya pemilahan tentang barang-barang yang memenuhi aspek 

mutu atau tidak agar terhindar dari kesalahan dalam penyimpanan atau 

pengambilan barang. 

2.3.7 Proses Penyimpanan Barang Bahan Baku 

Penyimpanan berarti mengelola barang yang ada dalam persediaan, 

dengan maksud selalu dapat menjamin ketersediaannya bila sewaktu-waktu 

dibutuhkan pasien, terjadi stock out atau over stock, tempat penyimpanan. 

Penyimpanan (storage) yang dibutuhkan sangat tergantung dari tipe 

perusahaan namun   penyimpanan harus mendukung kegiatan usaha dan 
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pengendalian biaya. Terlepas dari tipe dan ukuran perusahaan, dari segi 

pengendalian suatu produk harus  disimpan secepat mungkin untuk mencegah 

kerusakan dan kehilangan. Prosedur penyimpanan yang tepat sangat penting 

karena produk makanan merupakan bahan yang tidak tahan lama dan cepat 

rusak (MAHYUNI, 2016). 

2.3.8 Proses Pendistribusian Barang Bahan Baku 

Pendistribusi Barang Bahan Baku merupakan sebuah aktivitas yang 

dianggap sangat penting di dalam sebuah perusahaan. Pendistribusian 

tersebut digunakan untuk  menyalurkan hasil produknya kepada konsumen. 

Namun, sering kali proses distribusi mengalami kendala karena permasalahan 

transportasi. Sebuah perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya 

transportasi pada proses distribusi dengan mencari jalur terpendek yang 

ditempuh oleh setiap truk untuk menyalurkan produk kepada agen. Pada saat 

menentukan rute setiap truk, factor utama yang diperhatikan adalah jarak. 

Semakin sedikit total jarak yang ditempuh pada saat proses distribusi, maka 

semakin sedikit biaya dan waktu yang digunakan (Ramadhani, 

Fathurrachman, Fitriawanti, Rongre, & Wijayaningrum, 2018). 

2.3.9 Proses Pengeluaran Barang Bahan Baku 

Setiap petugas gudang logistic / barang Departemen Sosial harus 

memiliki buku pengeluaran barang, pada buku tersebut akan berisi informasi 

yang berkaitan dengan jenis dan spesifikasi logistik, tanggal pengeluaran, 

jumlah pengeluaran logistik. Terjadinya transaksi pengeluaran logistik di 
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gudang harus di ikuti dengan pencatatan pengeluaran barang ke dalam buku 

pengeluaran barang, di samping itu harus melakukan pengisian pengeluaran 

barang pada kartu barang sehingga nantinya dapat di ketahui jumlah 

persediaan logistik jenis logistik tertentu. Pada buku pengeluaran harus di 

ikuti dengan bukti-bukti pengeluaran barang yang dapat berupa Delivery 

Order (DO) atau surat penyerahan barang, surat jalan, di samping itu setiap 

bukti pengeluaran barang harus di bubuhi nomor sesuai urutan yang 

kemudian nomor kode bukti keluar di tuliskan pada kolom nomor kode bukti 

keluar, dalam bukti pengeluaran gudang maupun kartu persediaan. 

Penggunaan kartu keluar di maksudkan untuk mempermudah pengecekan 

maupun pengawasan logistik (contoh formulir terlampir).  

Untuk melengkapi administrasi gudang harus juga di sediakan kartu 

persediaan barang, kartu tersebut di gunakan untuk mancatat perubahan-

perubahan jumlah persediaan logistik karena adanya pemasukan logistik. 

Adapun informasi yang harus tertuang dan tertulis dalam kartu persediaan 

logistik meliputi jenis dan spesifikasi logistik, tanggal pemasukan / 

pengeluaran logistik, kode nomor, surat bukti pemasukan barang / pengeluaran, 

asal / tujuan logistik, jumlah pemasukan / pengeluaran dan jumlah sisa dalam 

kegiatan pengelolaan administrasi pergudangan, kartu persediaan barang 

dalam bentuk kartu barng ini di buat rangkap dua, satu untuk arsip dan satu lagi 

untuk di gantung, pada kelompok jenis barang tertentu dimana barang tersebut 

di tempatkan, sehingga hal ini untuk mempermudah pengecekan logistik, 

terutama pengecekan terhadap jumlah persediaan logistik ( contoh terlampir). 
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2.3.10 Proses Penataan Barang Bahan Baku 

Penataan Barang Penataan ruang gudang merupakan penataan segmen-

segmen ruangan di dalam gudang serta pengaturan logistik di dalam ruang 

gudang tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut bagi petugas pengelola 

gudang Departeman Sosial hendaknya senantiasa memperhatikan tata ruang 

gudang semaksimal mungkin agar proses penerimaan dan pengeluaran 

barang dapat berjalan dengan lancar. Ada beberapa tata letak ruang gudang 

yang harus di perhatikan sebagai berikut:  

a. Jarak Pendek Ruang sebaiknya bisa di pergunakan sebaik mungkin 

sehingga pelaksanaan kegiatan pengaturan barang dalam gudang dapat 

melewati jarak sependek mungkin. 

b. Mengalirnya Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pengaturan barang di 

usahakan dengan urutan yang teratur dari satu tempat ke tempat yang 

lain dengan berurutan baik dengan metode FIFO (first in first out) yaitu 

pengaturan barang yang lebih dahulu masuk gudang harus di keluarkan 

pada urutan pertama pula atau metode LIFO (Last in last out) yaitu 

pengaturan barang yang terakhir masuk dalam gudang tetapi pertama 

kali keluarkan dalam gudang.  

c. Mempermudah Pengawasan Penataan ruang haruslah dapat membantu 

mempermudah pengawasan atas pelaksanaan pengaturan barang.  

d. Fleksibilitas Ruang Penataan barang dalam gudang di usahakan 

sedemikian rupa sehingga bila ada gangguan ruangan akan mudah di 

sesuaikan dengan kebutuhan.  



  

20 

 

e. Alur Masuk dan Keluar Barang. Arus keluar masuk barang di gudang 

harus memperhitungkan semua unsur pekerjaan, mengelompoknya 

bersama-sama dan menangani barang simpanan secara khusus sesuai 

dengan kecepatan bergerak barang-barang itu. Arus kegiatan di 

pertahankan untuk semua kegiatan yang dilakukan dan fleksibilitas 

tetap di pelihara, karena tiap bagian yang ditunjukan dalam denah dapat 

di pindahkan. Satu daerah dapat di buat lebih besar dengan mengurangi 

daerah yang lain, paling sedikit dengan memindahkan partisi atau satu 

blok material simpanan. Jenis media untuk penyimpanan yang akan 

dipakai tidak di perlihatkan. Ini jelas tergantung pada karakteristik 

barang-barang yang akan disimpan. Prinsip-prinsip yang digambarkan 

dalam denah ini dapat pula di pakai pada daerah pergudangan terbuka. 

2.3.11 Proses Perlengkapan Pendukung Gudang Bahan Baku 

Pada gudang perlu didukung dengan kelengkapan yang memadai 

sehingga petugas gudang dapat bekerja secara optimal dalam memberikan 

pelayanan arus barang, adapun kelengkapan yang di perlukan gudang 

Departemen sosial:  

a. Di ruang Kerja. 

1) Meja dan kursi sesuai kebutuhan kerja petugas (jumlah petugas).  

2) Komputer 2 unit.  

3) Lemari kayu susun 1 unit. 

4) Filling Cabinet 2 unit. 

5) Mesin fotokopi 1 unit.  
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6) AC Split.  

7) Kursi tamu.  

b. Di Gudang.  

1) Palet (Sesuai kebutuhan).  

2) Forklift.  

3) Tangga.  

4) Mobil truk.  

5) Alat pemadam kebakaran.  

6) Area bongkar muat yang memadai.  

c. Perlengkapan Petugas Gudang.  

1) Pakaian petugas gudang.  

2) Sarung tangan.  

3) Helm gudang.  

4) Sepatu bot.  

5) Lampu sorot / senter. 

2.4 Pelaporan 

Pelaporan merupakan suatu informasi tentang data-data logistik/barang yang 

ada di gudang dan di buat secara periodik serta berkesinambungan dari proses 

penerimaaan sampai pengeluaran maupun penyaluran logistik/barang tersebut. 

Bagi petugas gudang Departemen Sosial penyajian laporan harus dilaksanakan 

sebagai berikut:  
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1. Laporan Kondisi Logistik/ Barang Bulanan  

Untuk mengetahui kondisi Logistik/ Barang pada akhir bulan yang berfungsi 

sebagai alat kontrol bagi Departemen Sosial khususnya dalam menyusun rencana 

kebutuhan, laporan ini dibuat setiap akhir bulan berdasarkan laporan harian dan 

mingguan.  

2. Laporan Kondisi Logistik / Barang Tahunan  

Untuk mengetahui kondisi Logistik / Barang setiap akhir tahun per 31 

Desember dilakukan Stock Opname untuk mengetahui stok barang persediaan 

berdasarkan tansaksi penerimaan dan pengeluaran, laporan ini di buat akhir tahun 

yang di kenal dengan laporan tahunan.  

3. Laporan Stock Opname  

Laporan berdasarkan hasil pemeriksaan logistik/ barang pada akhir tahun oleh 

tim secara terpadu, hasil laporan Stock Opname ini dijadikan sebagai bahan untuk 

menghitung nilai saldo awal logistik / barang pada awal tahun berjalan.  

4. Laporan Kondisi Barang Rusak  

Untuk mengetahui kondisi barang rusak dan kadaluarsa yang ada di gudang 

secara keseluruhan dan pelaporannya di buat berdasarkan hasil penilaian petugas 

gudang dan dilengkapi dengan acara pemeriksaan barang. 

  



 

 

BAB III  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Profil perusahaan  

 

3.1.1 Sejarah Perusahaan 

PT. Pan Asia Jaya Abadi bandung merupakan pengembangan 

perusahaan dari PT. Pan Asia Group, perusahaan manufaktur yang bergerak 

di bidang textile sejak tahun 1973. Ruang lingkup utama kegiatan PT. Pan 

Asia Group dimulai pada proses bahan baku serat (polimerisasi). Dan textile. 

Akhir tahun 2010 PT. Pan Asia Group menutup perusahaannya, dan ditahun 

2011 berdiri PT. Pan Asia Jaya Abadi bandung berdasarkan izin mendirikan 

perusahaan yang disahkan oleh kementerian hukum dan Ham RI dengan 

nomor AHU-096.48.AH.01.01 tahun 2011 dengan akta pendiriaan 

perusahaan n omor 66/NOT/TS/I/2021 tanggal 31 januari 2011. 

PT. Pan Asia Jaya Abadi bandung diawali berdirinya pada bidang usaha 

industri processing textile (pencelupan dan pencapan kain). bulan April tahun 

2011, PT. Pan Asia Jaya Abadi bandung melakukan pengembangan jenis 
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usaha yaitu, membuka bidang usaha baru pada proses produksi pakaian jadi 

(Garment). Pada awal tahun berdiri unit produksi garment PT. Pan Asia Jaya 

Abadi bandung memiliki 31line produksi dengan jumlah 144 mesin, dan terus 

berkembang sampai dengan bulan April tahun 2014, memiliki 24 line 

produksi dengan jumlah 828 mesin produksi dengan non produksi. Tahun 

2011 merupakan awal perjalanan, tumbuh dan berkembangnya perusahaan 

ini.  

PT. Pan Asia Jaya Abadi bandung berlokasi di Kawasan industri di 

daerah bandung selatan yaitu, jl cisirung no 95, Mohamad toha km 68, 

kelurahan pasawahan, kecamatan dayeuhcolot, kabupaten bandung, provinsi 

jawa barat. PT. Pan Asia Jaya Abadi bandung berdiri dengan status lahan 

sendiri dengan sertifikat hak milik.  

PT. Pan Asia Jaya Abadi bandung memiliki pasar dengan tujuan ekspor, 

maka dari itu perusahaan telah termasuk dalam kategori Kawasan berikat. 

Kawasan berikat merupakan sebuah Kawasan industri. Yang mempunyai 

aturan pabean yang khusus, dengan berbagai fasilitas kemudahan dalam 

proses ekspor dan impor dengan kantor bea dan cukai yang terdapat dilokasi 

perusahaan.  

3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

3.1.2.1 Visi PT. Pan Asia Jaya Abadi Bandung 

Menjadi salah satu perusahaan manufaktur tekstil terbaik diindonesia 

dan diakui sebagai salah satu perusahaan menufaktur tekstil terkemuka di 

dunia yang unggul dalam layanan berkualitas dan kepuasaan pelanggan.  
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3.1.2.2 Misi PT. Pan Asia Jaya Abadi Bandung 

Misi PT. Pan Asia Jaya Abadi Bandung adalah untuk memberikan 

pengalaman kepuasaan terbaik kepada mitra dan karyawan secara 

berkelanjutan yang akhirnya mengarah pada pengejaran kebahagiaan 

manusia melalui tekstile. Untuk mencapai tujuan PT. Pan Asia Jaya Abadi 

Bandung. Tidak ada upaya untuk mengikuti tren pasar saat ini 

mengembangkan produk baru dan memproduksi barang-barang berkualitas 

tinggi dengan cara yang paling efisien melalui lingkungan hijau.  

3.1.3 Jenis Produk 

Jenis produk yang dihasilkan oleh PT. Pan Asia Jaya Abadi Bandung 

adalah kain, berikut ini adalah jenis kain yang diproduksi oleh PT. Pan Asia 

Jaya Abadi Bandung:  

Nama Kain  

100 % POLYESTER CHIFFON EMBOSSED R09025-IG5 

100 % POLYESTER CERUTI  CHIFFON YORYU  

AMAZONE  CHRYSTAL/QF12004-44 

AMUNZEN  CREPE CHIFFON  

BERRY DOT URAGIRI  CUPRA SATIN  

BONE FRILL  DOT CREPE  

CDC FUJI CREPE  

KING CREPE  MANDALAY 3133 

MANGGO SATIN  MAY FLOWER  
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NEW COCO  OSELLA YOURYU  

PIPE CREPE  PRADA  

PRET A PORTER  RECYCE ROMARIO  

SAKURA CREPE  SATIN BUBBLY  

SATIN MOSS CREPE  SOFT SKIN  

WASH VELVET  WOOL PEACH  

Table 3.1 Jenis Kain 
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3.1.4 Proses Produksi Perusahaan 

 

Gambar 3.1 Proses Produksi Perusahaan 

Berikut ini penjelasan dari masing-masing proses:  

1. Un Roll adalah proses pembukaan kain grey (bahan baku) dari bentuk 

gulungan. 
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2. Rotary Washer adalah proses pembersihan kain dari sisa kotoran weaving 

dan mengembalikkan serat kain sesuai asalnya sehingga terbentuk crep 

atau fisik kain sesuai standard.Sehingga terjadi susut kain kerah pakan 

maupun lusi sehingga susutnya lebih besar. 

3. WR adalah proses pengurangan berat dengan cara pengikisan serat kain 

dengan menggunakan NaoH.  

4. Dyeing adalah proses pemberian warna secara merata pada kain dengan 

menggunakan zat warna diperse dengan sistem high pressure dan high 

temperature. 

5. Printing adalah proses pencelupan setempat sesuai motif yang diminta 

buyer. 

6. Steamer adalah proses fixasi zat warna kedalam serat kain setelah 

printing..  

7. Celup adalah pencelupan warna kain.  

8. Washing adalah pencucian kain. 

9. Soptener dan silicon Adalah untuk membuat kain menjadi empuk dan 

licin.  

10. Inspeck adalah proses pengecekan hasil dyeing maupun printing sesuai 

kategory grade yang sudah di standarkan.  

11. Resin finish adalah proses akhir dari keseluruhan dengan memberikan 

efek handfeel yang diinginkan dengan pemantapan panas pada kain 

sehingga fisik kain sesuai standar (lebar, berat dan density). 
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3.1.5 Produk Yang Dihasilkan 

Produk yang di hasilkan oleh PT. Pan Asia Jaya Abadi Bandung adalah 

kain dyeing dan kain printing.  

 

Gambar 3.2 Kain Dyeing 

 

 

Gambar 3.3 Kain Printing 
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3.1.6 Struktur Gudang Bahan Baku 

 

Gambar 3.4 Struktur Gudang Bahan Baku 

3.1.7 Mitra Perusahaan dan Pemasok 

1. PT. Pan Asia Jaya Abadi bermintra dengan perusahaan lain 

diantaranya: 

A. Beau prioritas: pengetesan tiring, care label  

B. PT. Korindo: Foil (maklun) 

2. Pemasok PT. Pan Asia Jaya Abadi memiliki pemasok kain dan pemasok 

obat diantaranya:  

A. Pemasok chemical  
  

Apollo Agung  Rudolf 

Chemical  

Sinar Surya Chemindo  

Dystar  Sinar Syno 

Kimia  

Pulcra Chemical  

Multikimia Inti 

Pelangi  

Anggasta  Bangun Sejati  

Warna Indah 

Nusantara  

Kromarindo  Korin Jungwo  

Selerasangung Lestari  Synergi 

Chemical  

Tritunggal Jaya Abadi  

Super Sukses 

Kencana  

Mitra Kencana  Paulus  
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Indowarna Utama 

Jaya  

Starprima  Citra Makmur  

Bintang Mitra  Un Chang  Indo Deha Pratama  

Poly Union Chemical  Swisstex Naratama Tritunggal Agung Abadi 

Anugerah Multisari 

Indotama  

Dll   

Table 3.2 Pemasok Chemical 

B. Pemasok kain terdiri dari lokal dan impor    

Pt.Gistek  Wujiang Shi Yubao  

Pt.Filamindo  Jian Xing  

Jiangsu Soho  Rong Xiang  

Shanghai Xietong  Jiang Xu Deshun  

Shaoking Yaobo  Su Jozou Wanzen  

Suzhoe Chuntao  Suzhoe Full Tone 

Pt. Indorama  Dll  

Table 3.3 Pemasok Kain Dari Local Dan Import 

3.2 Aktivitas Magang dan Penugasan 

Kegiatan kerja praktek yang dilakukan penulis di PT. Pan Asia Jaya Abadi 

Bandung ini dilakukan yaitu setiap hari senin sampai jumat terhitung dari tanggal 

04 Oktober 2021 sampai 21 Januari 2022. Proses kerja praktek yang dilakukan yaitu 

dengan melihat secara langsung proses kerja gudang bahan baku mulai dari proses 

kedatangan kain import, local dan pembukuan barang yang diterima ke gudang dan 

keluar dari gudang untuk dikirim ke produksi. Selain mengamati secara langsung, 



  

32 

 

metode yang dilakukan dalam kerja praktek ini yaitu dengan melakukan wawancara 

dengan beberapa kepala bagian dan karyawan lapangan yang bekerja di perusahaan 

tersebut. 

Selama proses kerja praktek berlangsung, pengamatan dilakukan dengan 

melihat seluruh bagian yang ada di perusahaan mulai dari gudang bahan baku, 

produksi, bea cukai, marketing, dan ruangan lainnya namun pengamatan yang 

dilakukan lebih berfokus di gudang bahan baku kain yang dimana penempatan 

tersebut sudah disetujui oleh pihak perusahaan. Kegiatan kerja praktek yang 

dilakukan di PT.Pan Asia Jaya Abadi Bandung dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut 

: 

No Minggu Ke Kegiatan 

1 Minggu Ke 1 • Perkenalan Profiil Perusahaan PT. Pan Asia Jaya Abadi 

Bandung. 

• Pengenalan dengan beberapa kepala bagian yang 

mengawasi setiap proses Produksi. 

• Hari Pertama proses kerja praktek melakukan 

pengenalan gudang, untuk mengetahui lokasi dan 

mengecek barang-barang di lapangan. 

• Hari Kedua bertugas menjadi admin secara manual 

untuk mencatat dan menghitung pengeluaran ke 

produksi. 
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• Hari Ketiga dan Keempat bertugas menjadi Admin  

secara program  untuk mencatat dan menghitung 

pengeluaran ke produksi. 

• Hari Kelima bertugas Mengecek fisik kain dan 

menerima bahan baku import. 

2 Minggu Ke 2 • Hari pertama Menghitung ulang hasil permataian  

• Hari kedua mengerjakan Cek fisik barang ke lapgan 

• Hari ketiga sampai kelima menjadi admin secara 

manual mencatat dan menghitung pengeluaran ke 

produksi. 

3 Minggu Ke 3 • Hari pertama menjadi admin secara manual, mencatat 

dan menghitung pengeluaran dan menghitung hasil 

cacat kain. 

• Hari kedua dan ketiga Libur. 

• Hari keempat menjadi admin secara program bertugas 

mendata pengeluaran bahan baku ke program  

• Hari kelima menjadi admin secara manual dan 

program. Bertugas Mencatat dan menghitung 

pengeluaran ke produksi, mendata pengeluaran bahan 

baku ke program. 
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4 Minggu Ke 4 • Hari pertama menjadi admin secara manual bertugas 

mencatat dan menghitung pengeluaran ke produksi. 

Mengecek dan menghitung stok kain. 

• Hari kedua Libur 

• Hari ketiga dan keempat menjadi admin secara manual 

berkerja mencatat dan menghitung pengeluaran ke 

produksi. 

• Hari kelima Libur 

5 Minggu Ke 5 • Hari pertama menjadi admin secara manual bertugas 

mencatat dan menghitung pengeluaran ke produksi. 

Mengecek dan menghitung stok kain, dan menginput 

data pengeluaran barang.  

• Hari kedua menjadi admin secara program bertugas 

membuat STPB, BPB dan membuat list pengeluaran 

stok barang  

• Hari ketiga dan keempat menjadi admin secara manual 

bertugas mencatat dan menghitung pengeluaran ke 

produksi 

• Hari kelima menjadi admin secara program bertugas 

mengimput data STPB dan BPB  
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6 Minggu Ke 6-

16   

• Hari pertama sampai hari kelima menjadi admin secara 

program bertugas mengimput data STPB, BPB, List 

STPB dan BPB  

Table 3.4 Keterlibatan Mahasiswa dalam Pekerjaan Aktivitas Proses 

3.2.1 Proses Kerja 

Dalam pelaksanaan kerja praktek di PT.Pan Asia Jaya Abadi Bandung 

ini, kegiatan diawali pengenalan dengan pembimbing lapangan serta 

pengenalan dengan beberapa staff yang ada diruangan dan dilapangan 

Gudang bahan baku. Pembimbing lapangan memaparkan mengenai sejarah 

perusahaan. PT. Pan Asia Jaya Abadi Bandung merupakan perusahaan 

manufaktur yang bergerak dibidang textile. Bahan baku yang digunakan 

untuk proses produksi yaitu kain 100% polyester, kain 100% polyester 

diimpor dari china. Pada proses pembuatan kain 100% polyester, 

pembimbing lapangan menjelaskan alur proses Gudang bahan baku, mulai 

dari kedatangan barang, kesediaan barang, tata letak, dan pengeluran barang. 

PT. Pan Asia Jaya Abadi Bandung berlokasi di jl. Cisirung no 95, Mohamad 

toha km 6,8 kelurahan pasawahan, kecamatan dayeuhcolot, kabupaten 

bandung, provinsi jawa barat. Perusahaan ini melakukan produksi selama 24 

jam dengan jadwal karyawan yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu shift pagi 

dari jam 06.00-14.00, shift siang dari jam 14.00-22.00, shift malam dari jam 

22.00-06.00. 
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Gambar 3.5 Gudang Bahan Baku 

Di tahap perencanaan awal yaitu gudang bahan baku mendapatkan 

informasi dari bagian Shipping. Shipping adalah faktor yang paling utama dan 

penting. Pengertian Shipping secara garis besar adalah pengiriman barang via 

laut, darat, atau udara. Namun, yang paling umum diketahui adalah Shipping 

menggunakan kapal laut. Di Bagian Shipping akan meninformasikan pihak 

Gudang bahan baku bahwa adanya kedatangan kain dari import atau local. 

Proses pembongkaran kain dengan container atau box dilakukan oleh 

karyawan Gudang bahan baku, kain di cek fisik untuk melihat adanya cacat 

kain seperti kotor, basa, kering. Lalu dihitung menggunakan %, seperti kotor 

80%, basa 10% dan kering 10%. Kain bahan baku diturunkan menggunakan 

fallet. 1 fallet terdiri dari 55 roll x 150 meter = 8250 m 1 fallet dalam 1 

container atau box terdiri dari 558 roll x 150 =83700 = 10 fallet kedatangan 

kain bahan baku.  

https://misterexportir.com/mode-pengiriman-laut-vs-udara/
https://misterexportir.com/mode-pengiriman-laut-vs-udara/
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Gambar 3.6 Kedatangan Kain Bahan Baku dari Luar dan Dalem Negeri, 

Pembongkaran Kain & Fisik Kain 

Transfortasi yang digunakan untuk membawa kain bahan baku ke 

Gudang menggunakan alat berat berupa forklip. Dengan tata letak kain bahan 

baku yang baru berada di belakang dan yang lama berada di depan. Bahan 

baku kain akan di inspect menggunakan mesin untuk melakukan pengecekan 

kain berdasarkan cacat kain. 

 

Gambar 3.7 Transportasi Forklip 
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Gambar 3.8 Mesin Inspect dan kode cacat kain 

Proses selanjutnya bagian produksi mengirim permintaan proses 

permataian ke Gudang bahan baku kain untuk melakukan perencanaan kerja 

produksi. Permataian adalah pengelompokkan kain berdasarkan kapasitas 

mesin. Gudang bahan baku menerima proses permataian, Gudang bahan baku 

menyiapkan kain berdasarkan permintaan produksi. Proses pemartaian di 

lakukan oleh sejumlah karyawan yang dibagi pergrup untuk melakukan 

pemisahan kain dan penulisan kode kain berdasarakan permintaan konsumen, 

misalkan konsumen mengorder kain ciffon dengan kode kain Qf11494-58” 

dengan menggunakan marpen dalam hitungan dan mendata kain roll permeter 
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berdasarkan pallet berbentuk transferslip. Dan BPB (bukti pengeluaran 

barang) yang akan dihitung untuk mengetahui banyaknya kain yang 

dikeluarkan ke produksi, lalu dibikin STPB (surat tanda pengeluaran barang) 

dan list pengeluaran barang di program untuk diserahkan ke produksi dan 

marketing.  

 

Gambar 3.9 proses permataian perpalet 

 

 

Gambar 3.10 Marpen dan Kode Kain 
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Gambar 3.11 Transfer Slip 

 

Gambar 3.12 BPB 
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Gambar 3.13 STPB 

 

 

Gambar 3.14 List STPB 
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Gambar 3.15 Aktivitas Pkl 

 

  



 

 

BAB IV  

PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis 

Penulis melakukan kerja praktek di PT. Pan Asia Jaya Abadi. Perusahaan ini 

bergerak dibidang textile . Sudah lebih dari 10 tahun perusahaan ini berdiri. Penulis 

ditempatkan diposisi Administrasi Gudang bahan baku. Selama penulis kerja 

praktek di perusahaan penulis melakukan pengamatan terhadap peran manajemen 

di Gudang bahan baku perusahaan. 

Gudang bahan baku mempunyai peran manajemen yang belum cukup baik 

dalam mengelola Gudang maka semua aktivitas pendataan barang yang masuk dan 

keluar gudang perusahaan textile menjadi tanggungjawab seorang manajemen. 

Mulai dari pendataan stok barang bahan baku secara manual dan program. Hal 

tersebut sangat beresiko menimbulkan permasalahan. Meskipun yang melakukan 

peran manajemen tersebut adalah orang yang terpercaya dan jujur namun tidak 

bijak jika perusahaan yang sudah memulai debut didunia internasional dan sudah 

berdiri puluhan tahun lamanya tidak memperhatikan masalah ini. 

Adapun tanggung jawab peran manajemen Gudang sebagai berikut 

(Kusuma, Sumarauw, & Wangke, ANALISIS SISTEM MANAJEMEN 

PERGUDANGAN PADA CV. SULAWESI PRATAMA MANADO, 20217). 

1. Persediaan barang masuk dibuat product detail seperti nama barang, harga, 

dan jumlah persediaan yang kemudian di input kedalam sistem. 

2. Setiap barang yang sudah di buat produk detail akan diberikan kode-kode 
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khusus untuk mengelompokkan jenis barang.  

3. Setiap barang keluar harus di input dalam sistem sehingga, otomatis akan 

merekap sisa persediaan barang yang ada di gudang. 

4. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pengelolaan gudang agar 

meminimalkan biaya operasional. 

5. Melakukan analisa terhadap masalah yang timbul dan mencarikan solusi 

penanganan dan pencegahannya. 

6. Membuat Standart Operating Procedure (SOP) gudang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

7. Memastikan SOP gudang dilaksanakan dengan baik dan benar. 

8. Bertanggung jawab terhadap stock gudang dan pengelolaannya. 

9. Menjaga level persediaan stock gudang pada titik aman, tidak kurang dan 

tidak juga terlalu over. 

10. Meminimalkan dan menghindari terjadinya dead stock di gudang. 

Pada saat menjalankan pekerjaan di PT. Pan Asia Bandung penulis memahami 

kekurangan yang ada di bagian Gudang. Bagian gudang bahan baku terdapat 

adanya masalah kurangnnya peran manajemen dalam melakukan pengelolaan stok 

barang bahan baku dalam Gudang yang meliputi: 

1. Adanya ketidaksesuaian antara jumlah dan nilai persediaan barang dagangan 

antara catatan dengan jumlah/nilai fisiknya. Dengan kata lain sering terdapat 

perbedaan jumlah barang yang ada di catatan dengan jumlah nyata yang ada 
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di gudang. Salah satu penyebabnya adalah barang-barang yang hilang yang 

setelah dicek kembali ternyata ada selisih 

2. Proses pencatatan yang masih menggunakan secara manual 

3. Kurangnya ketelitian dalam mengimput data persediaan yang masuk dan 

yang keluar. 

4. Adanya keterlambatan pelaporan dan penumpukan data persediaan yang 

tidak cocok di dalam gudang. 

5. Kekeliruan lain yang sering terjadi adalah kesalahan mengeluarkan jumlah 

barang dari gudang. Kesalahan ini diakibatkan karena kain bahan baku yang 

seharusnya di keluarkan 80 pcs menjadi 90 pcs. 

Solusi untuk mengatasi permasalahan pada pengelolaan stok barang yang ada di 

Gudang ialah (Sembiring, 2019): 

1. Setiap barang masuk (pembelian) maupun barang keluar (penjualan) dicatat 

pada tanggal terjadinya transakasi. Pencatatan dilakukan oleh adminstrasi 

gudang pada kartu stock dan pencatatan juga dilakukan oleh bagian 

accounting, hal ini bertujuan untuk mengontol terhadap bagian gudang agar 

dalam melakukan penyimpanan maupun pengeluaran barang ada koordinasi 

antar bagian yang terkait. 

2. Digunakannya formulir bernomor urut cetak seperti Surat Perintah 

Pengiriman (SPP), Surat Jalan (SJ), dan faktur 

3. Pencatatan persediaan dilakukan secara perpetual (perpetual onventory 

system) tujuannya yaitu untuk mengetahui bila terdapat perbedaan 

perhitungan fisik dengan jumlah yang ada pada catatan. Metode pencatatan 
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pada kartu stock menggunakan metode FIFO (First In First Out) dan untuk 

pengeluaran barang 

4. Stock opname/perhitungan persediaan dilakukan setiap hari. Hal ini 

dilakukan untuk mengecek/pencocokan antara fisik persediaan barang yang 

ada didalam gudang dengan catatan yang ada di kartu stock administrasi 

gudang dan bagian accounting.



 

 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 kesimpulan 

 Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT. Pan Asia Bandung 

penulis menyimpulkan kekurangan yang terdapat disana yaitu peran manajemen 

dalam pengelolaan stok barang pada Gudang yang belum baik dan sistem kebijakan 

manajemen HRD yang kurang bagus dalam merekrut karyawan, karena disaat 

penerimaan karyawan baru pihak HRD itu hanya mendahulukan menerima 

karyawan/i yang ada ikatan kekeluargaan. Hal ini membuat karyawan yang tidak 

memiliki ikatan keluarga dengan pihak tersebut menjadi kesusahan dalam mencari 

pekerjaan. Seharusnya pihak HRD harus Profesional dalam perekrutan karyawan/I 

baru, supaya manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan berjalan 

dengan baik. 

5.2 Saran 

Kekurangan yang ada di tempat PKL di atasi penulis dengan cara 

memberikan masukan mengenai pengelolaan stock barang dalam Gudang, 

Seharusnya Gudang bisa lebih baik dalam mendata persediaan stock barang agar 

barang yang ada di gudang bisa terjual dengan maksimal Dan tidak terjadi adanya 

perbedaan antara barang yang ada di gudang dengan pencatatan. 

Untuk pihak perusahaan ke mahasiswa/i yang PKL disana cara mereka 

pemperlakukan penulis sudah sangat baik. Perusahaan harus lebih memperhatikan 

lagi sistem pekerjaan dan penggajian yang diberikan ke karyawan/i supaya mereka 
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lebih efektif dan efisien Ketika bekerja disana. 

Penulis mengharapkan agar pihak progam studi lebih memperhatikan lagi 

kondisi mahasiswa/i yang sedang PKL di perusahaan tersebut, minimal melihat 

secara langsung kondisi mahasiswa/i dilapangan.  Supaya kedepannya pihak 

program studi dapat menjalin kerja sama yang baik ke pihak perusahaan. 
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BAB VI  

REFLEKSI DIRI 

6.1 Refleksi Diri 

Adapun refleksi yang penulis lakukan adalah bertanya seputar informasi 

Gudang bahan baku, alur proses Gudang dan sistem pendataan yang ada di Gudang 

bahan baku yang diterapkan di PT. Pan Asia Jaya Abadi. Sehingga kegiatan magang 

ini menambah pengalaman nyata, yang dapat dijadikan pembelajaran yang 

bermakna bagi penulis mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan 

dengan Gudang bahan baku. Dengan dihadapkan secara langsung permasalahan 

yang terjadi di Gudang, penulis akan belajar mengenai cara mengatasi 

permasalahan tersebut. Selain itu, melalui kegiatan magang penulis memperoleh 

kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki sehingga dapat 

dijadikan sebagai bekal Ketika memasuki dunia kerja.  

Kemudian adapun refleksi penulis terhadap pelaksanaan pembelajaran kerja 

praktek yang dilaksanakan selama 4 bulan ini, penulis mendapatkan pengalaman 

yang sangat berharga, baik pengalaman menjadi administrasi, pengalaman turun 

secara langsung ke lapangan dan pengalaman ke organisasi lainnya yang diperoleh 

selama kerja praktek berlangsung. Penulis dapat mengalami sendiri bahwa menjadi 

seorang administrasi itu tidaklah mudah, admin tidak cukup hanya menguasai 

computer, tetapi seorang admin harus menguasai pembukuan dan pendataan yang 

tepat agar tidak ada kesalahan dalam pengimputan perhitungan barang yang masuk 

dan keluar Gudang, pengimputan data sering kali menimbulkan suatu permasalahan 
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karena melibatkan bagian marketing dan pembelian yang secara langsung 

terhubung Ketika lagi dalam proses pengimputan. Dalam hal ini seorang 

administrasi harus dapat mengantisipasi, memahami, dan menemukan solusi untuk 

permasalahan tersebut dengan cepat dan tepat. Selain itu diperlukan pula kedekatan 

antara administrasi gudang bahan baku dengan kepala bagian warehouse untuk 

mengetahui permasalahan yang terjadi di gudang, sehingga dapat membantu 

mengatasi masalah yang timbul pada gudang bahan baku. Dan sistem informasi 

antara Gudang bahan baku dan bea cukai (BC) yang sering kali lost komunikasi 

dimana pihak BC tidak menginformasikan adanya kedatangan kain bahan baku 

pada hari tersebut, karena pihak Gudang tidak mengetahui adanya kedatangan kain 

bahan baku yang terjadi ialah waktu jam kerja karyawan di Gudang bertambah, 

dengan permasalahan ini sistem informasi dari gudang dengan pihak bea cukai 

haruslah baik agar proses kinerja menjadi lebih efektif dan efisien.  

Dalam pelaksanaan kerja praktek ini penulis masih belum dapat berperan 

dengan baik dan sempurna dikarenakan penulis masih dalam proses belajar. 

Apalagi menggunakan Microsoft excel penulis jadi banyak belajar cara 

menggunakan Microsoft excel dengan cara mudahnya, disini penulis diajarkan 

dalam mengembangkan kemampuan keterampilan menggunakan software yang 

sudah disediakan oleh perusahaan, pada awalnya penulis tidak mengerti cara 

mengunakan software tersebut, akan tetapi penulis selalu bertanya kepada 

pembimbing cara mengunakan software tersebut agar kedepannya tidak ada 

kesalahan pada saat penginputan data. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik 

antara pembimbing lapangan, kepala bagian, supervisor dan tim lapangan untuk 
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kesempurnaan dan kelancaran kerja praktek. Dengan hal itu penulis telah 

memperoleh pengalaman yang berharga pengalaman tersebut dapat menjadi 

refleksi diri untuk perbaikan kualitas diri pada masa yang akan datang.  

Hal- hal menurut penulis kunci sukses dalam bekerja itu ialah: 

1. Harus memanajemen waktu dengan benar. 

2. Harus mengerjakan pekerjaan dengan tepat waktu. 

3. Menjaga hubungan baik dengan atasan dan sebaliknya atasan berhubungan 

baik dengan bawahan. 

4. Tunjukan sikap positif dan mau belajar. 

5. Menghormati budaya perusahaan. 

6. Berbaur dengan orang-orang sekitar. 

Menurut penulis untuk pengembangan diri dan karir untuk kedepan nya ialah 

yang paling utama penulis harus memanajemen waktu yang baik, seperti tidak telat 

saat kerja, menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh atasan dengan tepat waktu, 

sehingga tugas tidak akan menumpuk yang bisa merugikan perusahaan. Kemudian 

kita harus menjaga hubungan yang baik sesama karyawan/i supaya menciptakan 

lingkungan kerja yang lebih harmonis. 
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