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Pemantauan Barang 

Pemantauan barang dalam gudang MFG dapat dengan cara : 

1. Pembuatan buku/kartu stok barang dalam gudang 

Contoh : 

Nama Barang : 

Kode Barang : 

TGL NO MASUK KELUAR SISA KETERANGAN 

3 Jan 2013 
1. 50  50 Produksi 

3 Jan 2013 
2.  12 38 Penjualan 

Dst 
     

2. Penyusunan barang dalam gudang sesuai dengan jenis barangnya 

Contoh : 

a. Penyusunan cat berdasarkan mereknya. Berdasarkan merek sendiri, 

kemudian di urutkan berdasarkan kode dan warna catnya. Hal ini untuk 

memudahkan dalam mencari letak cat yang akan diambil 

b. Penyusunan handle berdasarkan jenis handlenya. 

c. Penyusunan ring berdasarkan jenis dan ketebalannya. 

3. Penunjukan karyawan yang bertanggungjawab dalam gudang 

4. Melakukan Stock opname rutin pada periode tertuntu untuk meminimalkan 

kehilangan barang dalam gudang.  

Contoh : melakukan stok opnam per 3 bulan sekali dan secara menyeluruh. Hal 

ini untuk memudahkan mencari selisih barang yang mungkin terjadi. 
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Pengaturan Barang Dalam 

Gudang

 

Rak 1 : Handle. Disusun berdasarkan jenis handlenya. 

Rak 2 : Cat. Disusun berdasarkan jenis merek dan kode warnanya. Rak dibuat tidak 

terlalu tinggi untuki menjaga keamanan dari keryawan yang akan mengambil barang 

dalam gudang. 

Rak 3 : Ring. Ring disusun berdasarkan berat dan jenis ringnya. 

 

RAK 1 

MEJA KEPALA 

GUDANG 

(KARTU STOK) 

SILANGAN 

DISUSUN  

BERDASARKAN 

KETEBALANNYA 

RAK 2 

RAK 3 

MESIN PACKING 

BARANG 

PINTU 
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Pembagian Tugas 

Kepala gudang : 

1. Mengawasi barang yang masuk maupun keluar dari gudang 

2. Mengisi kartu stok barang dalam gudang 

3. Memastikan barang dalam gudang disusun sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan 

4. Melaporkan kerusakan barangyang ada dalam gudang. 

5. Bertanggungjawab terhadap barang dalam gudang dan melaporkan secara rutin 

kepada pinmpinan. 

Karyawan dalam gudang : 

1. Mengambilkan barang sesuai dengan nota yang ada. 

2. Berada di bawah pengawasan kepala gudang 

3. Membantu dalam penyusunan barang dalam gudang. 
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Reward and Punishment 

Pemberian penghargaan dan hukuman diperlukan dalam perusahaan. Penghargaan dapat 

membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawannya. Penghargaan 

diharapkan dapat menumbuhkan semangat karyawan dalam melakukan pekerjaannya. 

Pemberian hukuman diperlukan untuk mendisiplinkan dan memberikan efek jera bagi 

karyawan yang melakukan kesalahan atau tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. 

1. Reward 

a. Kenaikan gaji berdasarkan kinerja karyawan selama periode tertentu. Periode 

tersebut bisa dilihat dari beberapa waktu yang ditentukan oleh perusahaan, dan 

kinerja apa yang dihasilkan oleh karyawan tersebut. Contohnya, karyawan 

tersebut dalam waktu 3 bulan selalu datang tepat waktu, mau belajar untuk 

memahami semua mesin yang ada, dan mengerjakan pekerjaannya dengan 

maksimal, karyawan tersebut dapat menerima kenaikan gaji dari perusahaan. 

b. Pemberian bonus : jika karyawan dapat membantu dalam penjualan barang atau 

dengan kata lain mendatangkan konsumen baru untuk perusahaan. 

c. Kenaikan jabatan : Selama periode tertentu, karyawan dinilai melakukan kinerja 

yang baik, bertanggungjawab terhadap pekerjaannya, dan penilaian dari direktur 

baik. 

 

 

2. Punishment 

a. Pemberian surat peringatan untuk karyawan yang melakukan kesalahan : 
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 3 Kesalahan : Surat peringatan 1 

 5 kesalahan : Surat peringatan 2 

 6 kesalahan : Skorsing 

 Jika masih saja melakukan kesalahan yang merugikan perusahaan, 

karyawan tersebut akan dikeluarkan dari perusahaan. 

 


