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FRASISKA NOVITASARI, NPM : 15510067, Analisis Perencanaan dan 
Penyusunan Barang di Gudang Terhadap Pendistribusian Pada PT. Putra 
Guna Jaya Mulia Medan, Skripsi 2019. 
 

PT. Putra Guna Jaya Mulia Medan adalah perusahaan jasa di bidang 
distributor tepung, adapun sebagai konsumen adalah perusahaan-perusahaan  yang 
ada di Medan. Saat ini hasil pendistribusian pengiriman produk ke konsumen 
dirasakan oleh pihak manajemen belum maksimal. Hal ini dikarenakan sampai 
saat ini belum dilakukan perencanaan, penyusunan terhadap pendistribusian 
sehingga metode pelaksanaannya kurang efektif dan efisien. Dengan adanya 
masalah tersebut, maka akan dilakukan penelitian tentang Analisis Perencanaan 
dan Penyusunan Barang di Gudang Terhadap Pendistribusian pada PT. Putra 
Guna Jaya Mulia Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, 
pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber 
data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan 
serta (participant observation), dan wawancara mendalam (in depth interview) 
dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini adalah analisis deskriptif berarti 
menganalisis data untuk permasalahan variabel-variabel mandiri. Hasil penelitian 
ini adalah Perencanaan yang dilakukan oleh PT. Putra Guna Jaya Mulia Medan 
sudah cukup baik, karena merencanakan dengan matang, pemesanan barang, 
merencanakan agar barang tidak terlalu lama di gudang, merencanakan target 
penjualan, merencanakan survey dan kerja sama dengan gudang lain. Mengenai 
penyusunan barang di gudang pada PT. Putra Guna Jaya Mulia Medan hampir 
sama dengan perencanaan yaitu sudah cukup baik, dengan hampir tidak adanya 
hambatan yang dihadapi. Mekanisme penyusunan barang di gudang lebih 
mengutamakan tanggung jawab, kepercayaan serta kejujuran dari setiap karyawan 
dan pegawai. Hal ini juga sebagai latihan para karyawan dan pegawai untuk 
bersikap ulet, jujur dan disiplin dalam bekerja. Tingkat efektifitas perencanaan 
dan penyusunan barang di gudang terhadap pendistribusian sudah cukup baik dan 
sudah dalam maksimal melalukan semua ketentuan untuk mencapai perusahaan 
yang menjadi lebih baik lagi. Dan berdasarkan dari hasil wawancara yang 
dilakukan, dalam hal perencanaan dan penyusunan barang di gudang terhadap 
pendistribusian  juga hampir tidak ditemui kendala atau hambatan yang terjadi. 
Namun dari segi logika, jika masih ditemukan masalah maka masih terdapat 
penyimpangan di dalam sumber daya baik yang menguntungkan atau merugikan, 
baik itu dalam jumlah kecil atau maupun besar. 
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