
 
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Aset bagi sebuah perusahaan merupakan salah satu faktor penting dalam 

menunjang keberhasilan kegiatan operasional. Setiap perusahaan idealnya dapat 

mengoptimalkan semua aset yang dimiliki agar mempunyai nilai manfaat yang 

maksimal dan dapat menunjang kinerja perusahaan. Diantara aset yang memiliki 

peranan vital bagi perusahaan adalah gudang yang berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan barang. Gudang memberikan andil yang besar untuk menunjang 

kinerja sebuah perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Andil tersebut 

menggambarkan fungsi gudang yang sangat vital bagi perusahaan, khususnya 

perusahaan logistik.   

Selain dilihat dari nilai andil untuk menunjang operasional perusahaan, 

gudang juga memiliki beban biaya yang tidak sedikit bagi perusahaan. Adanya 

potensi biaya yang besar dan peran yang penting tersebut menjadikan gudang harus 

dapat dikelola dengan baik agar dapat memberikan tingkat utilisasi yang maksimal. 

Baijal (2014) menekankan bahwa pengelolaan gudang saat ini erat kaitannya 

dengan proses penyimpanan dan distribusi.  

Nath dan Gandhi (2011) juga menjelaskan bahwa pengelolaan gudang 

(warehouse management) dan distribusi memiliki peran penting dalam rantai 

pasok. Terlepas dari efektivitas yang diperoleh dari seluruh aktivitas 

pendukungnya, manajemen gudang dan distribusi memiliki pengaruh dalam 

menentukan tingkat pelayanan kepada pelanggan. 

Perum Bulog merupakan perusahaan yang mempunyai jaringan nasional 

dan mempunyai unit gudang hampir di seluruh wilayah Indonesia dari mulai Aceh 

sampai Papua. Total kapasitas gudang yang dimiliki oleh Perum Bulog 3,6 juta ton. 

Gudang-gudang tersebut mayoritas berada di lokasi yang mempuyai akses jalan 

strategis, bahkan saat ini beberapa unit gudang berada di tengah kota (Perum Bulog, 

2018). Hal ini salah satunya karena ketika gudang tersebut dibangun mulai tahun 

1980an, lokasi sekitar gudang belum menjadi kota yang ramai, berbeda dengan 

kondisi saat ini yang sudah menjadi daerah yang ramai. 

Lokasi gudang yang tersebar tersebut memiliki kapasitas yang berbeda-beda 

antar daerah. Misalnya gudang yang terletak di pulau Jawa relatif lebih besar dari 

gudang yang terletak di luar Pulau Jawa. Selain kapasitas yang berbeda-beda, 

kondisi tingkat penggunaannya juga berbeda-beda. Ada gudang yang relatif sangat 

sibuk dan memiliki utilisasi yang tinggi sehingga kapasitas yang ada saat ini bahkan 

tidak mencukupi untuk kegiatan operasional. Namun di satu sisi, ada juga gudang 

yang relatif tidak banyak aktivitas penyimpanan maupun bongkar muat.  

Persediaan yang tersimpan di akhir tahun 2017 berjumlah sekitar 1,4 juta 

ton. Jika dibandingkan dengan total kapasitas sebesar 3,6 juta ton, maka kapasitas 

yang terpakai hanya 39% (Perum Bulog, 2018). Hal ini berarti terdapat kapasitas 

yang tidak terpakai dalam jumlah besar. jika kapasitas yang tidak terpakai tersebut 

digunakan untuk keperluan lain atau disewakan ke pihak lain maka dapat lebih 

berguna bagi perusahaan. 
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Gambar 1  Kondisi Gudang yang Berbeda Utilisasi 

 

Kondisi gudang sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 1 di atas 

menunjukkan adanya perbedaan tingkat utilisasi gudang. Adanya perbedaan 

tersebut, maka diperlukan adanya kajian menyeluruh terhadap tingkat utilisasi 

gudang agar setiap kompleks pergudangan tersebut dapat lebih bernilai ekonomis. 

Gudang yang memiliki tingkat utilisasi rendah, maka dapat dilakukan penyewaan 

kepada pihak lain agar tetap dapat menunjang profit perusahaan karena sebagai 

BUMN, Perum Bulog juga dituntut dapat memperoleh keuntungan. Berdasarkan 

laporan penyewaan asset Tahun 2017, nilai pendapatan dari penyewaan aset masih 

didominasi aset Non Gudang yang menyumbang pendapatan sekitar 57% 

sedangkan aset gudang hanya menyumbang 43% dari pendapatan sewa aset padahal 

mayoritas asetnya adalah gudang. Adapun terhadap gudang yang memiliki utilisasi 

tinggi maka harus tetap dipakai dan bahkan apabila sudah kelebihan, maka dapat 

dilakukan penambahan kapasitas baik melalui sewa dari pihak lain maupun menjadi 

prioritas pembangunan gudang baru.  

Secara umum, kondisi wilayah kerja (Divre Regional) yang dimiliki Perum 

Bulog terbagi menjadi daerah surplus dan daerah defisit. Daerah surplus adalah 

Divisi Regional yang memiliki tingkat penyerapan/pembelian beras lebih besar 

dibandingkan kebutuhan penyalurannya, misalnya Divisi Regional Sulawesi 

Selatan dan Barat mempunyai tingkat penyerapan/pembelian komoditi yang lebih 

besar dibandingkan dengan kebutuhan penyalurannya sehingga persediaanya relatif 

besar khususnya pada saat panen raya. Sedangkan daerah defisit adalah Divisi 

Regional yang memiliki tingkat penyerapan/pembelian beras lebih kecil 

dibandingkan kebutuhan penyalurannya, misalnya Divisi Regional Kalimantan 

Barat mempunyai tingkat penyerapan/pembelian komoditi yang lebih kecil 

dibandingkan dengan kebutuhan penyalurannya. 

Adanya perbedaan karakteristik Divisi Regional tersebut juga 

memungkinkan adanya perbedaan penggunaan kapasitas gudang untuk operasional 

sehingga diperlukan adanya analisis terkait perbedaan tingkat utilisasi kedua tipe 

Divisi Regional tersebut. Adanya gambaran perbedaan tingkat utilisasi terhadap 

dua kharakteristik Divisi Regional maka kebijakan terhadap pengelolaan gudang 

dapat lebih fokus, misalnya daerah yang memiliki tingkat utilisasi relatif rendah 

dapat difokuskan untuk di sewakan ke pihak lain sehingga lebih menunjang 

pendapatan perusahaan. 

Menurut Holy dan Martinus (2005), fungsi gudang selain untuk 

penyimpanan dan transfer informasi juga kegiatan movement (perpindahan). 

Kegiatan perpindahan barang tersebut yang utama adalah aktivitas bongkar muat 

yang memerlukan adanya keterlibatan sumber daya manusia. Saat ini penentuan 

jumlah sumber daya manusia di gudang Bulog berdasarkan ukuran kapasitas fisik 

gudang. Semakin besar kapasitas fisik gudang, maka semakin banyak jumlah 
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manusia yang disiapkan. Seiring dengan perkembangan operasional Perum Bulog 

yang semakin kompleks serta dengan adanya perubahan demografi dari awal 

pendirian gudang sampai sekarang, ukuran kapasitas gudang belum tentu 

mencerminkan ukuran aktivitas bongkat muat di gudang. Gudang dengan kapasitas 

besar belum tentu memiliki tingkat aktivitas bongkar muat yang lebih sibuk 

dibandingkan gudang dengan kapasitas fisik lebih kecil.  

Idealnya sebuah gudang yang mempunyai tingkat aktivitas bongkar muat 

tinggi menggunakan sumber daya manusia yang lebih besar dibanding gudang yang 

memiliki tingkat aktivitas bongkar muat rendah sehingga apabila kondisi yang 

terjadi ternyata tidak demikian, maka perlu dilakukan pembenahan dari aspek 

penempatan dan pemberdayaan sumber daya manusia agar penggunaan sumber 

daya manusia dapat seimbang dengan tingkat aktivitas bongkar muat gudang. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

 Aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Perum Bulog mengalami fluktuasi dari 

tahun ketahun. Hal tersebut digambarkan dalam laporan tahunan berupa kinerja 

laba rugi perusahaan. Disajikan informasi yang menunjukan kinerja laba rugi dalam 

sejak tahun 2013 hingga 2017 pada Tabel 1. 

Tabel 1  Kinerja Laba Rugi (dalam Milyar) 

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

Penjualan  Rp 28,890   Rp 26,563   Rp 32,298   Rp 34,761  Rp  32,880  

Laba Kotor  Rp   3,450   Rp  3,940   Rp   4,253   Rp  5,192  Rp    5,077  

Beban Usaha  Rp   2,151   Rp  2,479   Rp   2,985   Rp 2,903  Rp    3,525  

Pendapatan lain-

lain 
-Rp   1,775  -Rp  2,031   Rp      625  -Rp 1,227 -Rp   1,429  

EBIT -Rp      476  -Rp     569   Rp   1,893   Rp  1,062  Rp       124  

Sumber : Annual Report Perum Bulog (2013-2017) 

  

 Berdasarkan Tabel 1 penjualan Perum Bulog mengalami peningkatan di 

setiap tahunnya dengan nilai rata-rata sebesar 3.94 persen. Proporsi laba kotor 

perusahaan cenderung memiliki nilai yang sama walaupun penjualan perusahaan 

mengalami peningkatan dan penurunan di tiap waktunya, hal ini menunjukan 

bahwa Cost Of Good Sold  (COGS) cenderung sama di tiap tahunnya. Pada beban  

usaha Perum diketahui mengalami peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 

2013-2016 memiliki proporsi dibawah 10 persen dari penjualan perusahaan, namun 

pada tahun 2017 terjadi peningkatan mencapai 11 persen. Kondisi tersebut 

menandakan bahwa komponen di dalamnya tidak efisien dan efektif untuk mampu 

menghasilkan penjualan untuk perusahaan. Pendapatan lain-lain perusahaan juga 

cenderung mengalami penurunan bahkan cenderung negatif yang artinya belum 

berkontribusi positif terhadap kinerja laba rugi perusahaan. Kondisi tersebut juga 

berdampak pada Earning Before Interest & Tax yang mengalami penurunan di 

tahun 2016 dan 2017. 

 Rendahnya persentase penggunaan gudang yang dimiliki oleh Perum Bulog 

yang terjadi pada tahun 2017 juga dianggap masalah yang perlu dicarikan solusi. 
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Hal tersebut guna mempergunakan sumber-sumber aset untuk mendapatkan 

tambahan pendapatan. Permasalahan tersebut harus dicari solusi yang tepat untuk 

mendapatkan efektifitas dalam mendapatkan laba serta efisien dalam mengelola 

cost perusahaan. 

 Komponen beban usaha terdiri dari 1) umum dan administrasi 2) eksploitasi 

dan 3) penjualan. Proporsi beban umum dan administrasi pada tahun 2017 

mencapai sekitar 80 persen  dari total beban usaha sementara ditahun sebelumnnya 

hanya 65 persen. Peningkatan yang tinggi tersebut dapat menjadi masalah bagi 

perusahaan jika tidak segera diperbaiki dengan melakukan mengalokasikan 

sumberdaya manusia secara sesuai dengan kebutuhan serta beban kerja.  Shah etal 

(2011) menyatakan bahwa beban kerja sangat mempengaruhi terhadap kinerja 

karyawan dalam mencapai sasaran perusahaan, perusahaan perlu mengatur dengan 

baik beban kerja dari setiap kelompok kerja yang dimiliki. Adapun beberapa 

rumusan masalah dalam penelitian diantaranya : 

1. Bagaimana tingkat utilisasi (pemanfaatan) gudang serta potensi manfaat 

finansial penyewaan gudang? 

2. Bagaimana kondisi tingkat perbedaan gudang pada daerah surplus dan 

defisit? 

3. Bagaimana kebutuhan sumber daya manusia di gudang berdasarkan tingkat 

aktivitas bongkar muat? 

Tujuan Penelitian 

 

 Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk: 

1. Menganalisis tingkat utilisasi (pemanfaatan) gudang serta potensi manfaat 

finansial penyewaan gudang 

2. Menganalisis kondisi tingkat perbedaan utilisasi gudang pada daerah 

surplus dan defisit. 

3. Menganalisis  kebutuhan sumber daya manusia di gudang berdasarkan 

tingkat aktivitas bongkar muat. 

Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

berharga serta menjadi literatur bagi penelitian selanjutnya. Manfaat bagi berbagai 

pihak, di antaranya : 

1. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam peningkatan kompetensi diri, baik 

pengetahuan maupun keterampilan dalam menganalisis tingkat utilisasi 

gudang serta kebutuhan sumber daya manusia. 

2. Bagi Perum Bulog, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

ataupun saran yang berharga terhadap kebijakan utilisasi gudang yang dapat 

menunjang pendapatan/operasional serta kebijakan terhadap kebutuhan 

sumber daya manusia di gudang dengan mempertimbangkan tingkat 

aktivitas bongkar muat. 

3. Bagi institusi/pembaca, sebagai literatur dan informasi yang dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

 

 Pada penelitian ini dibatasi oleh ruang lingkup. Adapun ruang lingkup 

dalam penelitian diantaranya :   

1 Penelitian ini mengkaji tingkat utilisasi gudang Perum Bulog serta 

membandingkan tingkat utilisasi berdasarkan kharakteristik wilayah dan 

mengkaji alokasi kebutuhan sumber daya manusia di gudang berdasarkan 

tingkat aktivitas bongkar muat. 

2 Kebutuhan sumber daya manusia dalam penelitian ini adalah SDM yang 

yang melakukan pengawasan, perhitungan dan pengaturan kegiatan 

bongkar muat di gudang serta menangani administrasinya. 

3 Penelitian ini dilakukan pada Divre Sampling yaitu empat Divre yang terdiri 

dari dua Divre Surplus dan dua Divre Defisit. 

4 Data yang digunakan hanya pada tahun 2017. 

5 Pemanfaatan gudang yang memiliki utilisasi rendah disewakan ke pihak 

lain. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Gudang 

Gudang adalah fasilitas khusus yang bersifat tetap, yang dirancang untuk 

mencapai target tingkat pelayanan dengan total biaya yang paling rendah. Gudang 

dibutuhkan dalam proses koordinasi penyaluran barang, yang muncul sebagai 

akibat kurang seimbangnya proses penawaran dan permintaan. Kurang 

seimbangnya antara proses permintaan dan penawaran mendorong munculnya 

persediaan (inventory), persediaan membutuhkan ruang sebagai tempat 

penyimpanan sementara yang disebut sebagai gudang (Lambert 2001). 

Gudang menurut Lambert (2001) adalah bagian dari sistem logistik 

perusahaan yang menyimpan produk-produk (raw material, parts, goods-in-

process, finished goods) pada dan antara titik sumber (point-of-origin) dan titik 

konsumsi (point-of-cumsumption), dan menyediakan informasi kepada manajement 

mengenai status, kondisi, dan disposisi dari item-item yang disimpan. Gudang 

merupakan tempat menyimpan berbagai produk dengan kuantitas besar maupun 

kecil antara waktu produk tersebut diproduksi oleh perusahaan sampai produk 

tersebut diperlukan oleh konsumen atau stasiun kerja yang ada dalam rantai 

produksi (Mulcahy 1994). 

 

 

Kapasitas dan Utilisasi Gudang 

 

Kapasitas adalah hasil produksi (throughput) atau jumlah unit yang dapat 

ditangani, diterima, disimpan atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu 

periode waktu tertentu. Kapasitas menentukan apakah permintaan dapat dipenuhi 

atau apakah fasilitas yang ada akan berlebih. Jika fasilitas terlalu besar, sebagian 

fasilitasnya akan menganggur dan akan terdapat biaya tambahan yang dibebankan 

pada produksi yang ada. Jika fasilitasnya terlalu kecil, pelanggan dan pasar secara 


