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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Menurut penulis dalam bukunya pedoman Penyusunan Karya Tulis menyatakan 

bahwa tinjauan  pustaka berisikan teori-teori atau pemikiran-pemikiran atau 

konsep-konsep yang melanda si judul KaryaTulis.Teori-teori atau konsep-konsep 

yang dikemukakan dalam tujuan pustaka ini harus benar-benar relevan terhadap 

judul KaryaTulis.Uraian  teori-teori atau konsep tersebut harus merujuk berbagai 

sumber pustaka. 

1. Pengertian ekspor 

Pengertian ekspor menurut Undang-Undang Kepabeanan adalah kegiatan 

mengeluarkan barang dari daerah pabean  

     Ekspor adalah kegiatan menjual barang/jasa dari daerah pabean sesuai  

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Astuti Purnamawati, 2013). 

Ekspor adalah mengeluarkan barang-barang dari peredaran dalam masyarakat 

dan mengirimkan ke luar  negeri sesuai ketentuan pemerintah dan 

mengharapkan pembayaran dalam valuta asing (Amir M.S, 2009). 

Dari beberapa pengertian tentang ekspor diatas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa ekspor adalah kegiatan pengiriman barang keluar dari daerah pabean 

Indonesia dengan aturan-aturan tertentu mengenai barang dan sistem 

pengangkutannya. 

Cara paling mudah dalam memasuki pasar di negara lain adalah dengan cara 

melakukan ekspor. Aktivitas ekspor merupakan kegiatan produksi barang di 

suatu negara dan menjualnya di negara lain. Dari keterangan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ekspor yang dilakukan oleh negara-negara ini adalah 

kegiatan menjual barang keluar negeri dengan memperhatikan ketentuan-

ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah yang sudah ditetapkan pada 

masing-masing negara. 
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2. Pengertian 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 diebut sebagai gudang .   

 Gudang adalah bagian dari sistem logistik perusahaan yng 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 manajemen mengenai 

status,koordinasi,dan disposisi dari item-item yang disimpan. 

Menjelaskan tentang masalah penyimpanan menembus keseluruh 

perusahaan, sejak penerimaan, melewati produksi sampai pengiriman. 

Aktivitas perancangan,persoalan penyimpanan menyeluruh dapat di pecah 

kedalam kategori-kategori berikut: 

a. Penerimaan (receiving), selama proses penerimaan dan sebelum 

penyaluran. 

b. Persediaan (inventory), penyimpanan bahan baku dan barang yang di beli 

jadi sampai di perlukan produksi. 

c. Perlengkapan yaitu barang bukan produktif yang digunakan untuk 

mendukung fungsi produktif  

d. Ditengah proses yaitu barang setengah jadi dan sedang menunggu operasi 

selanjutnya 

e. Komponen jadi yaitu sedang menunggu perakitan (dapat juga disimpan 

pada daerah ditengah proses atau daerah perakitan) 

f. Produk jadi yaitu barang yang siap di produksi dalam waktu jangka lama 
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2.2 Fungsi dan Kegunaan Dokumen 

Fungsi dan kegunaan dokumen dapat diartikan dalam beberapa hal seperti : 

1. Alat komunikasi. 

2. Bukti dari apa yang kita kerjakan / lakukan. 

3. Data pendukung apabila ada masalah. 

4. Data pendukung untuk proses pengurusan kargo. 

      Dalam dunia pelayaran secara khusus kelengkapan dan penataan dokumen 

sangat penting, termasuk didalamnya pelayanan handling yang dilakukan oleh 

warehouse operator, dan oleh karena itu dokumen yang telah selesai dikerjakan 

harus tertata (file) dengan rapi dan benar. 

 

2.3 Alat-alat untuk pemuatan / bongkar muat di gudang  

alat-alat ini biasanya ada di dalam gudang untuk mengangkut barang 

kedalam gudang atau kedalam truck. 

1. Forklift 

Untuk memindahkan barang dengan ukuran yang lebih kecil namun 

memiliki bobot yang lumayan berat, forklift kerap digunakan dalam 

aktivitas pergudangan.Termasuk ke dalam kategori transportasi untuk 

di logistik, forklift sangat berguna untuk memindahkan barang seperti 

peti kemas, onderdil mobil atau kardus-kardus air mineral dengan 

ringkas dan efisien. Jangkauan jarak yang dapat ditempuh oleh forklift 

lumayan jauh dan sangat memudahkan dalam memindahkan barang-

barang tersebut. 

2. Hand Lift/Hand Truck 

Alat ini mempunyai kegunaan serupa dengan forklift namun yang 

membedakan ialah jika forklift menggunakan tenaga mesin yang 

dioperasikan oleh manusia, hand lift/hand truck sepenuhnya 

dioperasikan menggunakan pengarahan dari operatornya yang 

bersifat manual. 
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3. Crane 

Beberapa gudang memiliki sistem cranetersendiri agar memudahkan 

pengangkatan dan pemindahan berbagai macam barang-barang berat yang 

tidak mampu diangkut oleh perangkat gudang lainnya.Biasanya crane 

digunakan juga untuk memperlancar proyek konstruksi. 

4. Pallet  

Pallet adalah salah satu bagian dari warehousing.Pallet merupakan 

tempat untuk meletakkan barang-barang dengan tujuan memudahkan 

penyimpanan, perhitungan, dan transportasi.Material utama dari sebuah 

pallet biasanya terbuat dari kayu atau plastik. Pallet didesain dengan 

berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan 

2.4 Jenis-jenis gudang menurut fungsinya  

1. Gudang barang dagangan umum untuk barang hasil pabrik (general 

merchandisse warehouses for manufactured goods) 

Tipe gudang ini kemungkinan merupakan bentuk yang paling lazim.Tipe 

ini dirancang untuk digunakan oleh pengusaha pabrik, distributor dan para 

pelanggan untuk penyimpanan praktis berbagai jenis produk. 

2. Gudang untuk penyimpanan yang bersifat dingin (refrigerator  or cold storage 

warehouses). 

Gudang ini menyediakan lingkungan penyimpanan yang dapat 

dikendalikan temperaturnya. Umumnya, digunakan untuk menyimpan barang-

barang yang tidak tahan lama seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, barang-

barang farmasi, kertas fotografik dan film, dan barang-barang lainnya yang 

membutuhkan 

3.  Gudang dengan bea/pajak (bonded warehouses) 

Barang-barang seperti terbakau dan minuman beralkohol impor disimpan  

di gudang ini.Meskipun pemerintah memegang kendali barang-barang tsb 

sampai disalurkan ke pasaran, saat itu juga importir harus membayar kewajiban 

cukai kepada pemerintah. 

https://www.bizzy.co.id/industrial-tools/material-handling-logistics/hoist-crane.html
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Keuntungan dari gudang ini adalah tidak perlu membayar bea impor dan 

pajak pembelian sampai barang dagangan terjual. 

3. Gudang barang-barang rumah tangga (household goods warehouses) 

Digunakan untuk penyimpanan propertiy pribadi.Property ini secara 

khusus disimpan dalam jangkan panjang yang sifatnya sementara.Dalam 

kategori pergudangan ini terdapat beberapa jenis alternatif penyimpanan. 

    a. Konsep penyimpanan terbuka(open storagee concept) 

    b. Ruang pribadi atau kubah penyimpanan(private room or vault   storage) 

    c. Penyimpanan dalam wadah (container storage)  

4. Pergudangan komoditas khusus ( special commodity warehouses) 

Pergudangan komoditas khusus digunakan untuk produk pertanian 

khusus seperti butir padi, wol dan katun.Biasanya masing-masing gudang ini 

menyimpan satu jenis produk dan menawarkan pelayanan spesial terhadap 

produk itu. 

5. Pergudangan penyimpanan barang penting  ( bulk storage warehouses) 

    Pergudangan bulk storage memberikan tangki penyimpanan cairan dan  

penyimpanan terbuka atau  tersembunyi untuk produk kering seperti  batu bara, 

pasir dan barang-barang kimia. Selain itu juga menyediakan drum pengisi atau 

campuran berbagai tipe bahan kimia dengan bahan kimia lainnya untuk 

menghasilkan campuran baru. 

 

2.5  Pengertian freight forwarder 

 Perusahaan freight forwarder selalu berkaitan dengan tugas sebagai 

pengelola jasa transportasi. Oleh sebab itu pengertian freight forwarder yang 

diketemukan International Maritime Dictionary antara lain :  

a. Seseorang yang melakukan pekerjaan atas nama kapal atau eksportir dan 

memberikan perincian secara mendetail tentang pengiriman tersebut. 

b. Pengapalan, asuransi, dan pengurusan dokumen-dokumen barang tersebut. 

c. Pengiriman barang dari bandara ke daerah yang dituju. 

d. Pelayanan jasa termasuk pajak Bea Cukai. 

e. Menyewa tempat untuk barang tersebut. 
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f. Membuat invoice dan seluruh surat-surat yang berkaitan dengan barang 

yang akan dikirim. 

Selain itu pengertian Freight Forwarder juga dijelaskan sebagai berikut : 

freight forwarder adalah pelaksana pengiriman barang dengan melalui suatu 

penyelesaian dokumen di pelabuhan bongkar/muat, dengan menggunakan alat 

angkutan dari atau beberapa tempat pengiriman menuju satu atau beberapa 

tempat tujuannya (Noch Idris Ronosentono, 2009). 

Freight forwarder pada dasarnya adalah seseorang yang bertindak sebagai 

perantara antara mereka yang menginginkan barang-barangnya dikirim (si 

pengirim) dan mereka yang memiliki sarana angkutan untuk memindahkan 

(mengangkut) barang tersebut (si pengangkut)(Noch Idris Ronosentono, 2009). 

Dari kedua definisi tersebut, maka dapat kita ambil suatu rumusan mengenai 

freight forwarder itu adalah sebagai berikut ini : 

a. Bahwa freight forwarder bekerja hanya atas dasar “perintah” dari mereka 

yang menginginkan agar barangnya dikirim ketempat lain. 

b. Untuk menggerakkan barang muatan tersebut forwarder tidak harus 

memiliki sarana angkutannya. 

c. Forwarder bertindak sebagai perantara antara si pengirim, pengangkut dan 

penerima barang. 

     Dengan dasar rumusan-rumusan tersebut, maka kita sekarang dapat 

membuat suatu definisi tentang freight forwarder yaitu seseorang atau suatu 

Badan Hukum yang melaksanakan perintah pengiriman barang (muatan) dari 

satu atau beberapa orang pemilik barang, yang dikumpulkan dari satu atau 

beberapa tempat, sampai ke tempat tujuan akhir melalui suatu sistem 

pengaturan lalu lintas barang dan dokumen dengan menggunakan satu atau 

beberapa jenis angkutan, dengan tanpa harus memiliki sarana angkutan 

dimaksud. 

     Dengan demikian dapat dikatakan disini bahwa kegiatan usaha jasa 

forwarding itu adalah usaha jasa pada sektor perdagangan, dan para pemakai 

jasanya adalah orang-orang yang berkepentingan terhadap pergerakan barang 

yang berasal dari suatu kontrak jual beli sesuatu barang, dan orang yang 
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melaksanakan pekerjaan forwarding adalah forwarder dan disisi lain dia juga 

seorang perantara, kerap kali pula mereka disebut selaku Agent of the Trade 

yang profesional dan berpengaruh sekali pada suatu sistem distribusi nasional. 

 

2.6 Pihak-pihak yang berkaitan dengan ekspor  

Dalam melakukan kegiatan ekspor terhadap pihak-pihak yang membantu 

dalam kegiatan tersebut. Pihak-pihak tersebut antara lain : 

a.  Pihak utama : 

1) Eksportir  

Eksportir adalah pihak pengirim barang baik berbentuk 

perseorangan atau badan usaha yang memiliki Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang telah 

disahkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan di negara 

eksportir. 

2) Trucking 

3) Bea dan Cukai 

Bea dan Cukai adalah instansi yang bertanggung jawab atas 

pemantauan, pemeriksaan dan pengesahan seluruh kegiatan ekspor impor 

di suatu daerah pabean sehingga harus memberikan pelayanan yang baik 

kepada masyarakat dan segala kemudahan prosedur ekspor-impor 

4) PBM adalah Perusahaan Bongkar Muat 

Usaha bongkar muat barang adalah kegiatan usaha yang bergerak 

dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan. 

b.  Ruang Lingkup Pekerjaan : 

1) Stevedoring:  Pekerjaan    membongkar    barang   dari   kapal   ke  

dermaga / tongkang / truk atau memuat barang  dari dermaga / tongkang / 

truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan 

menggunakan derek kapal atau derek darat. 

2)  Cargodoring  :  Pekerjaan  melepaskan sling /jala - jala  barang dari Cargo 

hook kapal di dermaga dan memindahkan barang (ex tackle) tersebut dari 
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dermaga ke gudang / lapangan penumpukan, selanjutnya menyusun di 

gudang / lapangan atau sebaliknya. 

3) Receiving /Delivery : Pekerjaan   penerimaan    barang    di  gudang  /  

lapangan  penumpukan dan menyerahkan ke atas truk penerima barang 

untuk cargo yang dibongkar, sebaliknya untuk cargo yang akan dimuat ke 

kapal diserahkan ke atas kapal. (Tanggung jawab PBM kalau cargo yang 

dibongkar sampai diatas chasis truck penerima barang, kalau cargo yang 

dimuat sampai tersusun rapi didalam palka kapal) 

2.7 Alat Pembongkaran / Memuat. 

Pergudangan merupakan salah satu faktor terpenting untuk kelancaran 

bisnis.Terutama jika Anda berkecimpung di dalam jasa penyediaan barang-

barang dengan skala besar.Logistik menyentuh hampir semua sektor dan 

mendapat perhatian paling utama dari para pelaku bisnis. 

Aktivitas yang terdapat di dalam pergudangan tersebut umumnya disebut 

dengan aktivitas logistik karena meliputi perpindahan atau pergerakan 

barang.Gudang merupakan sarana atau tempat penyimpanan yang strategis 

agar seluruh pergerakan pengiriman barang dapat berjalan lancar dan juga 

efisien. 

Faktor terpenting yang harus dimiliki oleh logistik adalah efisiensi karena 

faktor ini yang memengaruhi kelancaran perputaran barang. Agar tercipta 

keadaan kondusif dan efisien dalam aktivitas logistik, maka pergudangan 

membutuhkan alat bantu yang dapat memperlancar kegiatan angkut 

mengangkut, memindahkan barang atau meletakkan suatu barang dengan 

rapi dan benar. 

Terhambatnya kegiatan memindahkan barang-barang berat di gudang 

dapat diatasi oleh material handling. Hal yang harus diperhatikan dalam 

material handling adalah adanya alat angkut atau transportasi angkut yang 

memadai baik  itu dari segi manual, semi otomatis dan otomatis. Material 

handling memastikan bahwa tenaga manusia hanya digunakan sedikit 
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sehingga kelancaran perpindahan atau peletakkan produk atau barang-

barang bisnis Anda. 

Untuk menangani bongkar muat muatan dikenal jenis peralatan yang 

terdiri dari forklift,hand lift,pallet,crane.: 

a. Jenis-Jenis Forklift 

 Berikut beberapa jenis forklift yang beredar dipasaran, yaitu: 

1) Forklift Reach Truck 

Forklift ini berfungsi untuk memindahkan beban berkapasitas besar 

sekaligus mampu diangkat dalam proses penataan di atas rak-rak tinggi. 

Memiliki kapasitas hingga 2 ton dengan tinggi angkat hingga 8,5 meter. 

2) Forklift Electric 

Jenis ini digunakan sebagai alat angkut dalam pemindahan barang 

berkapasitas besar baik indoor maupun outdoor, termasuk dalam kegiatan 

bongkar muat barang di pelabuhan, pabrik, gudang, ekspedisi dll.Memiliki 

kapasitas hingga 5 ton dengan tinggi angkat hingga 6 meter. 

3) Forklift Diesel 

Forklift ini merupakan kendaraan modern yang dilengkapi sistem 

canggih dengan kualitas yang baik. Mempunyai fungsi sebagai alat angkut 

untuk bongkar muat atau pemindahan beban yang sangat baik digunakan 

di outdoor.Memiliki kapasitas hingga 10 ton dengan tinggi angkat hingga 

6 meter. 

4) Forklift Gasoline 

Kendaraan yang difungsikan untuk bongkar muat atau pemindahan 

barang dari satu area ke area yang lain bahkan dapat digunakan untuk 

mempermudah penataan pada rak – rak tinggi. Memiliki kapasitas hingga 

2 ton dengan tinggi angkat hingga 2 meter 

b. Jenis-Jenis Pallet 

Menurut drive direction-nya, ada 2 jenis pallet, yaitu 2 ways dan 4 

ways. Pallet jenis 2 ways hanya memungkinkan forklift untuk mengambil 

pallet dari 2 arah, depan dan belakang. Untuk pallet jenis 4 ways, forklift 

dapat membawa pallet dari 4 sisi, depan, belakang, kanan, dan kiri. 
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Dilihat dari bahan pembuatnya, pallet biasanya dibedakan menjadi 

pallet kayu, pallet plastik, dan pallet partikel.Pallet kayu merupakan pallet yang 

terbuat dari kayu.Jenis pallet ini paling banyak digunakan di Indonesia. 

Keuntungannya adalah mudah didapat, mudah maintain, dan harga relatif 

murah. harga pallet kayu di murah karena Indonesia merupakan salah satu 

negara penghasil kayu yang cukup besar di dunia ini. Jadi untuk mendapatkan 

material mentah kayu sangatlah mudah.Hal ini yang menjadi salah satu alasan 

mengapa pallet kayu begitu populer di Indonesia.Pallet kayu mempunyai 

kelemahan mudah rusak dan mudah terkena rayap.Rayap adalah salah satu 

musuh besar seorang logistic Pallet plastik sudah lumayan banyak digunakan di 

Indonesia.Sesuai dengan namanya, pallet plastik terbuat dari plastik.Perbedaan 

yang mendasar selain bahannya, bila dibandingkan dengan pallet kayu adalah 

pada bagian atasnya.Pallet kayu umumnya pada bagian atas terbuat dari papan 

yang disusun melintang dan terdapat jarak diantara papan-papan 

tersebut.Sedangkan pallet plastik normalnya mempunyai permukaan bagian 

atas yang flat, tanpa ada rongga.Harga pallet plastik relatif lebih mahal bila 

dibandingkan dengan plastik kayu, namun pallet jenis ini tidak mudah rusak 

dan boleh dikatakan anti rayap.Pallet plastik yang baik juga cenderung lebih 

berat bila dibandingkan dengan pallet kayu. Kelemahan pallet plastik yang 

paling mendasar adalah susah untuk di repair. Jenis terakhir yang juga sudah 

mulai populer adalah pallet partikel.Pallet partikel terbuat dari partikel 

kayu.Orang Jawa menyebutnya dengan istilah „grajen’. Jenis ini mulai 

digunakan di Jepang dan China karena cost juga relatif murah. Kelemahan 

mendasar dari pallet ini adalah mudah rusak, terutama bila terkena air, dan 

tidak dapat diperbaiki. Jenis lain yang sering digunakan, terutama di Eropa 

adalah kardus. Di Indonesia, penggunaan pallet jenis ini kurang begitupopular. 

ISO sudah mematenkan beberapa ukuran yang menjadi standar 

internasional. Di Eropa misalnya, pallet di standarkan dalam ukuran 1200 x 

1000 mm. Sedangkan untuk Asia, standar ukuran pallet adalah 1100 x 1100 

mm Ukuran asia dan eropa ini menjadi ukuran yang lazim digunakan juga di 

Indonesia. 
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Di era modern logistic, orang sudah mulai memilih untuk menyewa 

pallet.Apalagi dengan melihat kondisi ekonomi dunia sekarang yang terlihat 

gunjang-gunjing.Orang lebih memilih untuk menyewa pallet yang dihitung per 

hari per unit, daripada harus membeli pallet baru yang harganya berubah 

mengikuti pasar.Sudah mulai banyak perusahaan menyediakan rental pallet.Hal 

ini memberikan keuntungan bagi perusahaan dari segi biaya.Perusahaan tidak 

perlu mengeluarkan investasi yang besar untuk membeli sebuah pallet. Belum 

lagi biaya operasional untuk repair dan maintainance. Hampir sama seperti 

sistem outsourcing. Namun untuk kasus ini, yang di outsource adalah pallet, 

bukan manusia-nya 

 

c. Jenis-jenis Crane Dalam Pergudangan 

Bagian dari crane adalah mast atau tiang utama, jib dan counter jib, 

counterweight, trolley dan tie ropes. Mast merupakan tiang vertical yang 

berdiri di atas base atau dasar. Jib merupakan tiang horizontal yang panjangnya 

ditentukan berdasarkan jangkauan yang diinginkan. Dibawah ini adalah jenis-

jenisnya : 

1) Hoist Crane 

Hoist Crane adalah pesawat pengangkat yang biasanya terdapat pada 

pergudangan dan perbengkelan. Hoist Crane ditempatkan pada langit-

langit dan berjalan diatas rel khusus yang yang dipasangi pada langit-

langit tersebut. Rel-rel tadi juga dapat bergerak secara maju-mundur pada 

satu arah. 

2) Jip crane 

Jip crane merupakan pesawat pengangkat yang terdiri dari 

berbagai ukuran, jip crane yang kecil biasanya digunakan pada 

perbengkelan dan pergudangan untuk memindahkan barang-barang 

yang relatif berat.Jip crane memilki sistem kerja dan mesin yang mirip 

seperti 'Hoist Crane' dan struktur yang mirip 'Hidraulik Crane'. 
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d. Pentingnya Penggunaan Hand Pallet   

       Penggunaan hand pallet memang sangat penting pada aktifitas-aktifitas yang 

memiliki hubungan erat dengan bahan yang memiliki bobot cukup berat, terutama 

pada sistem pekerjaan industri. Sangat repot bukan jika seseorang harus 

mengangkut bahan baku yang beratnya hingga mencapai ton dan dilaksanakan 

dengan tenaga fisik. Bahkan hal itu juga sangat menyita banyak waktu yang 

menjadikan pekerjaan lainnya menjadi terbengkalai. Maka dari itu pemanfaatan 

alat ini sangatlah membantu bagi seseorang yang memang benar-benar diburu 

waktu dalam proses pekerjaan mereka. Selain itu tenaga pun tak cepat habis 

karena alat ini menggunakan teknologi mesin yang canggih sehingga tak membuat 

penggunanya kelelahan dalam mengoperasikan hand pallet. 

Mengetahui Ragam Hand Pallet 

Jika diungkap lebih lanjut, tentu hand pallet memiliki banyak ragam dan 

juga fungsinya. Kapasitas beban yang akan diangkut biasanya telah ditentukan 

oleh produsen. Hal tersebut dikarenakan hand pallet telah dibagi menjadi beberapa 

kategori bentuk untuk ukuran berat yang berbeda. Adapun contohnya sebagai 

berikut : 

1) Hand Pallet Scale, memiliki sebuah timbangan khusus untuk menghitung 

berat beban. 

2) Hand Pallet Manual, masih menggunakan teknik pompa dengan cara 

manual. 

3) Hand Pallet Roll, mempunyai fungsi membawa barang seperti kertas, kain 

atau pipa. 

4) Hand Pallet Electric , sistem ini memanfaatkan tenaga baterai recharge. 

5) Hand Pallet Scissor, tiang yang memiliki bentuk semacam gunting dan 

digunakan untuk  memikul beban lebih naik hingga ukuran 800mm atau 

80cm dibandingkan jenis yang lain. 

6) Hand Pallet Stainless Stell, biasanya bahan ini  sangat kuat dan juga kokoh 

diberbagai cuaca yang buruk bahkan ekstrem. 

Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan industri dan juga 

kelompok masyarakat yang berhubungan dengan pengangkutan berbagai beban 

http://materialhandling.co.id/Hand-Pallet/hand-pallet-GOZOZ
http://materialhandling.co.id/Hand-Pallet
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berat juga penting untuk memiliki hand pallet ini karena akan membuat ringan 

pekerjaan mereka. Tak hanya itu alat tersebut juga berguna bagi seseorang yang 

terdesak dengan waktu dan juga tenaga. 

2.8 Dokumen-dokumen pemuat barang 

1. Shipping Instruction 

Merupakan perintah pengapalan dari perusahaan pelayaran yang ditujukan 

kepada PBM barang yang akan mengangkut barang itu 

2. Shipping Order 

Surat perintah yang dikeluarkan perusahaan atau agennya yang ditujukan kepada 

nakhoda atau perwira kapal untuk memuat barang yang ada dalam shipping 

order. 

3. Notice of Readines 

Dokumen dari kapal yang ditujukan kepada penerima barang mengenai 

persiapan bongkar/muat sesuai dengan charter party (demurrage kapal). 

4. Stowage Plan 

Gambar letak barang atau gambaran susunan muatan atau barang di dalam palka 

jumlah coli/packages dan tonnage-nya yang dibuat oleh chief officer (pihak 

kapal) sebagai panduan pada saat bongkar muat. 

5. Tally Sheet 

Catatan yang memuat Jumlah muatan yang dimuat/bongkar. 

6. Time Sheet 

Jurnal kegiatan setiap hari yang dibuat oleh PBM. 

7. Statement of Fact 

Surat pernyataan yang terkait dengan time sheet, outturn report, loading report 

yang dibuat dengan sebenarnya ditandatangani oleh nakhoda. 

8. Bill of Lading 

Dokumen pengangkutan barang, dimana di dalamnya dicantumkan nama 

pengirim, nama kapal, data-data muatan, pelabuhan muat dan bongkar, freight 

dan cara pembayaran, nama consignee (penerima), jumlah B/L yang harus 

ditandatangani dan tanggal penandatanganan. 

9. Delivery Order (DO) 
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Suatu perintah penyerahan barang yang diberikan oleh pengangkut kepada 

penerima barang, untuk mengeluarkan barang muatan yang tertera di dalam B/L 

dari kapal atau dari gudang si pengangkut. 

10.Draft Survey Report 

Laporan draft survey terkait dengan jumlah muatan yang dimuat/dibongkar. 

11. Crew List 

Merupakan daftar nama dari seluruh anggota atau awak kapal, lengkap dengan 

umur, nomor dan jenis dokumen kelautan seperti ijazah/sertifikat, buku pelaut, 

paspor, kewarganegaraan dan lain-lain yang dianggap perlu. 

12. Balance Sheet 

Kertas kerja atau laporan harian jumlah tonage/kubikasi yang dihasilkan per 

party barang/palka, jumlah tenaga kerja bongkar muat yang digunakan dan 

kendala-kendala yang terjadi serta sisa jumlah barang yang belum 

dibongkar/muat, untuk pembongkaran disebut discharging report dan pemuatan 

disebut loading report. 

13. Outtern Report 

Rekapitulasi dari Daily Report yaitu jumlah barang yang dibongkar per B/L per 

kapal. (Benny.A.S : 2011)  
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2.9 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Gudang 

1. Pemanfaatan kubus dan aksebilitas  

Agar penyimpanan barang tidak hanya diletakkan di lantai tetapi di ruang 

kubik gudang serta kapasitas gudang tergantung seberapa tinggi barang-barang 

dapat disimpan selain itu juga dapat menjangkau barang dengan usaha yang 

minimal  

2. Lokasi Stok 

   a.  Tujuan Lokasi Stok 

    1)  Untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan pelanggan 

         2) Untuk melacak dimana barang disimpan 

    3) Untuk meminimalkan usaha dalam menerima,menempatkan,dan         

mengambil barang 

b.  Dasar Sistem Penempatan Stok 

1) Barang yang berkaitan secara fungsi 

2) Barang fast-moving dikelompokkan bersama. 

3) Kelompok barang yang mirip bentuknya dikelompokkan secara 

bersamaan 

4) Working stock (yang dibutuhkan dalam jumlah dan waktu tertentu) dan 

reserce stock (cadangan) ditempatkan secara terpisah 

   c.  Keuntungan Dan Penyimpanan  

1) Kemudahan mengontrol 

2) Ketetapan data persediaan lebih mudah dikelola 

3) Tempat penyimpan secara khusus dapat digunakan 

4)  Mengurangi persediaan stok pengaman, karena pegguna tidak perlu 

membawa cadangan persediaan sendiri 

3. Penyiapan Pesanan Dan Perakitan Pesanan 

       Saat  pesanan diterima, barang harus dipersiapkan dari gudang, 

dikelompokkan dan dipersiapkan untuk pengiriman, sistem yang digunakan 

adalah : 

 

 



22 

 

 

 

a. Sistem wilayah 

Petugas penyiapan pesanan mengelilingi gudang untuk memilih barang 

yang harus disiapkan sesuai dengan pesanan dan permintaan siap dikirim 

b. Sistem Zona  

Gudang dibagi menjadi beberapa zona dan setiap petugas pengambil 

bekerja di zona masing-masing lalu permintaan di bagi berdasarkan zona 

dan barang dari setiap zona dikirim ke lokasi marshal 

c. Sistem Multi Guna 

Sejumlah petugas mengumpulkan sejumlah barang pesanan pada saat yang 

sama 

 

 

2.10   Pola Letak Gudang 

 

 

Barang Masuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  Penerimaan Barang 

 

 

Pengiriman Barang 

Penempatan 

Barang  

Persiapan 

Pengiriman  

Penyiapan 

Barang  

Penyimpanan 

barang 
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Penjelasan Mengenai Tata Letak Gudang 

1. Penerimaan barang (receiving) 

a. Jadwal pengangkutan  

b. Kendaraan pembongkar  

c. Pemeriksaan kerusakan  

2. Penempatan barang (Put-away) 

a. Identifikasi produk barang 

b. Identifikasi lokasi produk 

c. Pemindahan poduk barang  

d. Pembaruan catatan barang tiba 

 

3. Penyimpanan (storage) 

a. Peralatan pemindahan barang dari kontainer menuju pallet 

b. Lokasi atau letak penempatan barang 

c. Ukuran unit kubus 

4. Persiapan pengiriman (Shipping preparation) 

a. Pengepakan barang atau pengemasan barang 

b. Pelabelan barang per box 

c. Penumpukan barang 

5. Pemesanan dan penyiapan barang (Order picking) 

a. Informasi dari pihak eksportir 

b. Mengambil barang di lokasi penyimpanan 

6. Pengiriman (Shipping) 

a. Jadwal pengiriman barang  

b. Kendaraan pengangkut(trucking) 

c. Biaya pengangkutan 

d. Pembaruan catatan stok barang 
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2.11 Administrasi Pergudangan 

 Dengan adanya sistem administrasi pergudangan yang benar, keberadaan 

logistik setiap saat dapat dicek, baik berkaitan dengan nama, jenis, spesifikasi, 

jumlah, mutasi, bukti-bukti pemasukan dan pengeluaran logistik, jumlah 

persediaan, maupun nilai logistik yang ada di gudang. 

 Dengan demikian adanya pengelolaan administrasi penggudangan yang baik 

dalam setiap organisasi akan dapat mengurangi, bahkan dapat menghapuskan 

bentuk penyelewengan pengelolaan logistik maupun hilangnya logistik. 

 Sehubungan dengan administrasi pergudangan logistik tersebut, yang penting 

dalam kegiatan penggudangan harus ada Buku Penerimaan Gudang, Buku 

Pengeluaran Gudang, Kartu Persediaan/Stock, Bon Permintaan Barang, dan Surat 

Penyerahan Barang. Masing-masing buku tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

 

1. Buku Penerimaan Gudang 

     Buku Penerimaan Gudang merupakan  buku yang terdiri dari lembaran-

lembaran yang memuat informasi berkaitan dengan penerimaan logistik yang 

meliputi jenis dan spesifikasi logistik, tanggal penerimaan, jumlah, nilai logistik 

yang meliputi harga persatuan dan jumlah total, dan asal barang. 

 Di samping itu, setiap terjadi pencatatan pemasukan logistik ke dalam buku 

penerimaan gydang harus diikuti bukti-bukti penerimaan barang  (antara lain 

berupa nota, faktur, kuitansi, atau bukti yang lain, misal surat penyerahan barang 

dari unit pembelian). Setiap bukti pemasukan logistik harus dibubuhi nomor 

(sebagai nomor kode bukti masuk) sesuai urutan kronologis, yang kemudian 

nomor kode bukti masuk ini dituliskan pada kolom nomor kode bukti masuk 

Dalam Buku Penerimaan Gudang maupun Kartu Persediaan. Penggunaan nomor 

kode bukti masuk ini dimaksudkan untuk mempermudah pengecekan maupun 

pengawasan logistik. 
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2. Buku Pengeluaran Gudang 

       Buku pengeluaran gudang merupakan buku yang terdiri atas lembaran-

lembaran yang memuat informasi berkaitan dengan pengeluaran logistik yang 

meliputi jenis dan spesifikasi logistik,tanggal pengeluaran,jumlah 

pengeluaran logistik, dan penerima logistik. 

Setiap terjadi pengeluaran logistik dari gudang harus segera dilakukan 

pencatatan pengeluaran logistik ke dalam Buku Pengeluaran Gudang, 

disamping harus pula melakukan pengisian pengeluaran pada kartu barang 

sehingga nantinya dapat di ketahui jumlah pesediaan jenis logistik tertentu. 

 Buku pengeluaran gudang harus diikuti bukti-bukti barang barang yang dapat 

berupa surat penyerahan barang atau bon pengeluaran barang atau bon 

gudang.  

3. Kartu Persediaan/Stock 

       Kartu Persediaan/Stock merupakan formulir/lembaran untuk mencatat 

perubahan-perubahan jumlah persediaan logistik karena adanya pemasukan 

dan pengeluaran logistik.  

 Dalam kegiatan pengelolaan administrasi penggudangan, kartu persediaan 

barang dalam bentuk kartu barang ini di buat rangkap dua, satu untuk arsip 

dan satu untuk kartu gantung(kartu yang di gantungkan untuk kelompok jenis 

barang tertentu dimana barang tersebut di tempatkan atau disimpan sehingga 

hal ini akan mempermudah dalam proses pengecekan). 

4. Bon Permintaan Barang 

         Bon Permintaan Barang merupakan lembaran atau formulir permintaan 

kebutuhan logistik dari setiap unit kerja dalam organisasi berkaitan dengan 

jenis dan spesifikasi logistik serta jumlah logistik yang ditujukan kepada 

bagian gudang. 

5. Surat Penyerahan Barang  

     Surat Penyerahan Barang merupakan surat bukti pengeluaran/penyerahan 

barang dengan jenis dan spesifikasi tertentu dengan jumlah tertentu oleh 

bagian gudang kepada unit kerja tertentu pada waktu tertentu. Penyerahan 
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barang oleh unit kerja bisa dilakukan apabila telah di evaluasi oleh beberapa 

pihak yang berkewajiban dan berhak mengambil keputusan untuk bisa atau 

tidaknya barang tersebut diserahkan kepada unit tertentu dengan 

mempertimbangkan berbagai kepentingan. 

 

 


