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RINGKASAN 

 

Manajemen Gudang Produk Teh Rolas Pada Unit Teh Celup PT. Rolas 

Nusantara Mandiri Wonosari-Malang. Finovia Nurianti Kobar Karyawati, Nim 

D41162015, tahun 2020 46 halaman, Manajemen Agribisnis, Politeknik Negeri 

Jember, di bawah bimbingan dosen pembimbing Naning Retnowati, S. TP, MP. 

Praktek Kerja Lapang (PKL) merupakan upaya untuk memajukan dunia 

pendidikan, kegiatan tersebut harus dapat terpenuhi oleh mahasiswa guna memenuhi 

syarat akademi untuk mencapai kelulusan dengan akumulasi waktu selama 270 jam. 

Kegiatan ini dipandang penting dalam pendidikan yang dilaksanakan oleh mahasiswa 

Politeknik Negeri Jember. Dengan dilaksanakannya Praktek Kerja Lapang (PKL) 

mahasiswa diharapkan mampu mengetahui sejauh mana teori perkuliahan yang 

dipelajari dapat diterapkan dalam dunia kerja sesuai dengan keadaan pada perusahaan 

tersebut. 

PT. Rolas Nusantara Mandiri merupakan anak perusahaan dari PT. 

Perkebunan Nusantara XII (BUMN). Unit usaha dari PT. Rolas Nusantara Mandiri 

adalah pengemasan teh. Bahan baku teh diperoleh dari kebun atau PTPN XII yang 

memproduksi teh yang sudah jadi lalu didistribusikan kepada PT. Rolas Nusantara 

Mandiri untuk dikemas ulang dalam bentuk yang lebih kecil dan dalam bentuk 

produk teh yang bervariasi. Produk dari Unit Teh Celup PT. Rolas Nusantara Mandiri 

diantaranya Teh Seduh Premium, Teh Seduh Gajah Kertowono, Teh Seduh Ken Tea, 

Teh Celup Original, Teh Celup Melati, dan Teh Celup Vanila. 

Fokus kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini adalah Sistem manajemen 

gudang Produk Teh Rolas pada Unit Teh Celup PT. Rolas Nusantara Mandiri 

Wonosari-Malang. Gudang merupakan bagian penting dalam sebuah perusahaan. 

Gudang merupakan bangunan untuk menyimpan produk, sedangkan pergudangan 

adalah kegiatan atau aktivitas menyimpan produk. Sistem pergudangan stok barang 

yang kurang baik dapat menyebabkan adanya barang jadi kadaluarsa, kehilangan 
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barang dan lain sebagainya yang pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan 

perusahaan. Pergudangan stok barang yang baik adalah pergudangan yang memiliki 

sistem pelayanan yang baik bagi konsumen. 

Unit Teh Celup PT. Rolas Nusantara Mandiri Wonosari-Malang biasanya 

ruang gudang dibersihkan setiap pagi dengan disapu dan dipel oleh Bu Nah yang 

sekaligus sebagai tenaga kerja bagian pengemasan. Sedangkan sistem manajemen 

gudang yaitu ddministrasi gudang dilakukan secara manual dan dengan software. 

Dilakukan secara manual yakni dengan perhitungan manual dan pencatatan pada 

kartu kuning secara manual yang dilakukan oleh administrasi gudang. Sedangkan 

secara software yakni dengan menggunakan program accurate yang dilakukan oleh 

administrasi penjualan. Untuk meminimalkan adanya kesalahan pada penginputan 

data dalam program accurate maupun ketidaksamaan antara data yang dicatat dengan 

stok barang jadi yang sebenarnya di dalam gudang maka dilakukan pengecekan 

kembali ke dalam gudang dengan menghitung jumlah stok barang jadi produk Teh 

Rolas dengan acuan pada kartu kuning. 


