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ABSTRAK 
 
Darmono. D1506069, 2009, “PROSES PENGADAAN DAN PENYIMPANAN 
BARANG (SPARE PART) PADA PT.COCA-COLA BOTTLING 
INDONESIA (CCBI) CENTRAL JAVA SEMARANG”, Laporan Tugas 
Akhir, Program Studi Manajemen Administrasi Program Diploma III, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
2009, 55 halaman 

 
 
Tujuan pengamatan yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui dan 

memperoleh gambaran yang jelas mengenai Proses pengadaan dan penyimpanan 
barang khususnya spare part pada PT. Coca-Cola Bottling Indonesia (CCBI) 
Central Java, Semarang.  

Pengamatan ini mengambil lokasi di kantor gudang spare part PT.Coca-
Cola Bottling Indonesia (CCBI) Central Java Semarang. Data yang diperoleh dari 
pengamatan langsung dan dari buku-buku atau keterangan lain berupa wawancara 
dan dokumentasi. Metode pangumpulan data dilakukan pada kantor spare part 
PT.Coca-Cola Bottling Indonesia (CCBI) Central Java Semarang. Pengamatan ini 
menggunakan metode diskriptif. 

Hasil yang diperoleh dari pengamatan yang penulis lakukan adalah: Proses 
pengadaan dan penyimpanan barang khususnya spare part merupakan suatu 
kegiatan pemenuhan kegiatan yang dilakukan mulai dari proses perencanaan 
barang spare part, pengajuan pembelian dengan menggunakan data stream 7i, 
pembelian, penerimaan, pemberian kode part, penyimpanan ke dalam data stream 
7i sampai dengan penyimpanan dalam almari. Pengadaan dan penyimpanan spare 
part merupakan hal yang sangat penting keduanya merupakan komponen yang 
sangat vital yang pemenuhannya harus cepat, tepat, dan akurat guna 
memperlancar proses produksi selain itu untuk memperpanjang nilai guna mesin 
perusahaan agar selalu dapat beroperasi secara lancar sehingga proses produksi 
tidak terganggu atau lancar Dengan demikian konsumen dapat terus menikmati 
segarnya Coca-Cola dimanapun dan kapanpun tanpa adanya suatu kendala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



32 
 

 

 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

Darmono. D1506069, 2009, "PROCESS OF PROCUREMENT OF GOODS 
AND STORAGE (Spare Part) ON PT.COCA-COLA BOTTLING 
INDONESIA (CCBI) CENTRAL JAVA AS", Final Project Report, Program 
Diploma III of Management Administration, Faculty of Social and Political 
Sciences Sebelas Maret University  Surakarta, 2009, 55 pages 
 
     Destination observation the author is made to find out and get a clear picture 
about the procurement process and storage of goods, especially spare part in the 
PT. Coca-Cola Bottling Indonesia (CCBI) Central Java, Semarang.  

This observation takes place in the office warehouse spare part PT.Coca-Cola 
Bottling Indonesia (CCBI) Central Java Semarang. Data obtained from direct 
observation and from books or other information such as interviews and 
documentation. Data observation is done on the spare part office PT.Coca-Cola 
Bottling Indonesia (CCBI) Central Java, Semarang. This observation using the 
method diskriptif. 

Results obtained from the observation is: The process of procurement and 
storage of goods, especially spare part is a fulfillment of the activities carried out 
starting from the planning process goods spare part, the purchase by using the data 
stream 7i, purchasing, receiving, part of the code, saving into the data stream up to 
7i in cupboard. Procurement and storage of spare part is very important because 
they are vital components that must be fulfilled by fast, precise, and accurate to 
add the accelerate of production process, to extend the value of the engine so that 
companies can always operate smoothly and the production process does not 
interfere or smoothly Thus, consumers can continue to enjoy with freshing of 
Coca-Cola in anywhere and anytime without a problem. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pada zaman era globalisasi sekarang ini persaingan didalam dunia bisnis 

sangatlah ketat, Perusahaan yang tidak bisa atau lemah dalam persaingan 

didalam dunia bisnis dipastikan akan lenyap dalam persaingan tersebut. Suatu 

perusahaan tidak mungkin akan maju dan berkembang tanpa adanya suatu 

prencanaan, maka dalam segala sesuatunya harus direncanakan dahulu dengan 

matang serta perlu adanya suatu manajemen yang baik didalam perusahaan. Hal 

tersebut sesuai yang dikatakan oleh Alex Nitisemito dalam bukunya yang 

berjudul Manajemen suatu dasar dan pengantar (1983:17) Bahwa dalam setiap 

kegiatan dalam perusahaan perlu adanya, planning, organizing, directing, 

coordinating, dan controlling. Dalam usahanya Untuk mencapai suatu tujuan 

yang diinginkan perusahaan tidak bisa bekerja sendiri perlu adanya kerjasama 

atau bantuan orang lain. Setiap organisasi pemerintah maupun swasta 

mempunyai cara-cara tersendiri guna mencapai tujuanya tersebut. 

Dalam melakukan proses produksi perusahaan tidak hanya mengandalkan 

tenaga manusia  saja melainkan perlu adanya peralatan-peralatan dan mesin 

yang canggih. Seperti kita ketahui bahwa PT. Coca-Cola Bottling Indonesia 

adalah sebuah perusahaan Multinasional yang bergerak dalam bidang minuman. 

Hampir setiap orang yang ada didunia ini mengenal dan mengetahui bawa coca-

cola merupakan salah satu minuman atau softdrink yang mengasyikkan dan 

menyegarkan. Untuk memenuhi permintan konsumen yang begitu banyaknya 

agar tepat waktu PT. Coca-Cola dalam proses produksinya selain tenaga 

manusia juga didukung dengan mesin-mesin yang canggih. Untuk menjaga agar 

mesin-mesin tersebut  dapat beroperasi dengan baik dan berumur produksi lama 
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maka perlu adanya pengelolaan atau manajemen yang baik, salah satunya adalah 

pengadaan dan penyimpaan spare part mesin-mesin produksi. 

Pengadaan  merupakan salah satu fungsi dari perbekalan yang didalamnya 

mencakup kegiatan pembelian barang yang diperlukan yang telah ditentukan, 

sesuai dengan jumlah yang diinginkan atau dibutuhkan, serta penyerahan barang 

dimana dan kapan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam suatu 

perusahaan. Pengadaan barang khususnya spare part memerlukan sebuah 

perencanaan yang tepat, apa yang benar-benar dibutuhkan sehingga barang 

spare part tidak sia-sia untuk didatangkan. Perlu adanya daftar normatif dan 

daftar skala prioritas. 

Proses  pengadaan barang spare part pada PT coca-cola Bottling Indonesia 

(CCBI) Cental Java antara lain sebagai berikut : Perencanaan kebutuhan barang 

dengan melihat stock min max pada data stream 7i yang diperlukan untuk 

kelancaran proses produksi, Pembuatan Purchase Requisition dengan 

menggunakan data stream 7i, Melakukan Pembelian dengan cara melakukan 

pemesanan ke supplier 

Penyimpanan merupakan suatu  aktivitas atau kegiatan penerimaan 

barang, administarsi atau pembukuan, penyimpanan, dan penyaluran. 

Proses  penyimpanan barang spare part pada PT Coca-cola  dilakukan 

sebagai berikut: Penerimaan barang (Pemeriksaan administrasi berupa: 

Pengecekan surat jalan dan PO (purchase Order), Pengecekan barang apakah 

sesuai dengan pesanan).Pemberian kode part, Melakukan bin to bin kedalam 

data stream 7i, Penyimpanan barang kedalam bin almari. 

Seperti kita ketahui spare part merupakan barang yang tahan lama 

sehingga Untuk peyimpanan spare part ini PT Coca-cola menggunakan sistem 

FIFO ( First In First Out ) yaitu barang yang lebih dahulu disimpan harus 

dikeluarkan lebih dahulu. Untuk keperluan penyimpanan part yang begitu 

banyaknya tersebut maka diperlukan sebuah tempat yang permanen yang 

disebut dengan Gudang yang didalamnya terdapat bin almari yang tertata 

sedemikian rupa. Spare part pun harus tertata rapi baik part yang berukuran 

kecil maupun besar, part yang diperoleh melalui impor dari produsen part 
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original maupun part produksi lokal, pengelompokannya pun harus sesuai agar 

bila dibutuhkan sewaktu-waktu dapat diambil dengan cepat dan tepat sehingga 

pekerjaan akan menjadi lebih efektif dan efisien. 

 

 

Pengadaan dan penyimpanan spare part merupakan hal yang sangat 

penting keduanya merupakan komponen yang sangat vital yang pemenuhannya 

harus cepat, tepat, dan akurat guna memeperlancar proses produksi di PT.Coca-

Cola Bottling Indonesia (CCBI) Central Java Semarang. 

 

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut 

diatas merupakan latar belakang permasalahan yang penulis kemukaan. Oleh 

karena itu penulis dalam penyusunan tugas akhir ini mengambil judul  

“ PROSES PENGADAAN DAN PENYIMPANAN BARANG (SPARE 

PART) PADA PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA (CCBI) 

CENTRAL JAVA SEMARANG” 

 

B. Perumusan Masalah 

 Dari latar belakang permasalahan  tersebut diatas, dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: 

 “Bagaimanakah proses pengadaan dan penyimpanaan barang (Spare Part) 

pada  PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Central Java Semarang?” 

 

C. Tujuan Pengamatan 

Pembuatan alporan ini bertujuan 

1. Tujuan Operasional 

a. Untuk mengetahui pengadaan dan penyimpanan barang (Spare Part) di 

gudang spare part PT.Coca-Cola Semarang 

b. Untuk Mengetahui hambatan-hambatan apa yang ditemui dalam 

pengadaan dan penyimpanan barang 

2. Tujuan Fungsional 
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Pengamatan bertujuan agar hasilnya nanti dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yang berkepentingan, bagi para pembaca, maupun bagi kantor 

PT.Coca-Cola Semarang, sebagai pengetahuan, masukan dan bahan 

pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan 

pengadaan dan penyimpanan barang (Spare Part) 

3.  Tujuan Individual 

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh sebutan professional ahli 

madya Program Studi Manajemen Aministrasi pada Fakultas Imu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

D.  Metode Pengamatan 

 Metode pengamatan yang dipilih berdasarkan dan mempertimbangkan 

keserasian dengan obyek serta metode yang digunakan sesuai dengan tujuan, 

sasaran dan masalah yang akan diamati. Hal-hal tersebut digunakan untuk 

memperoleh hasil yang mempunyai validitas dan realibilitas yang tinggi. 

Berikut uraian mengenai metode yang digunakan dalam pengamatan ini: 

1. Jenis Pengamatan 

Pengamatan ini mempergunakan jenis pengamatan deskreptif. Menurut 

Hadari Nawawi dan Mimi Martini (1996:73), ”Jenis deskriptif dapat diartikan 

sebagai keadaan atau obyek pengamatan pada saat sekarang, berdasarkan 

fakta-fakta yang ada”. 

2. Lokasi Pengamatan 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini pengamatan dilakukan di PT 

Coca-cola Bottling Indonesia Central Java Semarang. Pemilihan lokasi 

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 

a. Dari hasil pengamatan penulis di PT. Coca-cola Bottling Indonesia 

Central Java Semarang dimungkinkan sekali dapat memberikan data 

yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang penulis amati. 

b. Ingin mengetahui  tentang proses pengadaan dan penyimpanan barang 

spare part pada PT. Coca-cola Bottling Indonesia Central Java 

Semarang 

3. Sumber Data 
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Dalam pengamatan ini penulis menjelaskan bagaimana proses pengadaan 

dan penyimpanaan barang (Spare Part) di gudang Spare paert PT. Coca-Cola 

Bottling Indonesia Central Java Semarang. Sumber data yang diperlukan 

antara lain : 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis dari obyek 

pengamatannya. Dalam pengamatan sumber data primer berupa informan 

yaitu pegawai Administrasi, Pimpinan perusahaan, 

b. Data Sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

dokumen-dokumen dan buku-buku yang berhubungan dengan pengadaan 

dan penyimpanaan barang (Spare Part) di gudang Spare paert PT. Coca-

Cola Bottling Indonesia Central Java Semarang. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara 

menanyakan secara langsung sekitar kegiatan-kegiatan dilokasi gudang 

spare part yang tidak dapat diamati secara langsung kepada pemilik 

perusahaan tersebut. 

b. Observasi 

Yaitu teknik pengumpulan data secara langsung dengan cara 

mengamati, memandang dan melihat objek pengamatan untuk 

memperoleh pengetahuan dan informasi mengenai proses pengadaan dan 

penyimpanaan barang (Spare Part) di gudang Spare part PT. Coca-Cola 

Bottling Indonesia Central Java Semarang. 

c. Magang 

Magang dilakukan dengan cara ikut melakukan kegiatan dilokasi 

praktik lapangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan perusahaan 

dan jadwal yang harus dilakukan oleh mahasiswa 

d. Studi Pustaka 

Kepustakaan merupakan metode mencari informasi pendukung yang 

dipergunakan untuk melengkapi data. Kepustakaan dapat bersumber dari 
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buku, arsip dan jurnal yang bersifat inovatif dan informative pada topik 

yang diambil 

5.  Teknik penggambilan sampling 

Teknik yang digunakan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah 

Proposive Sampling dimana penulis cenderung memilih informan yang 

dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap 

dan mengetahui masalah secara mendalam. Informan yang dipilih dapat 

berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan penulis dalam 

memperoleh data. Adapun yang dijadika informan antara lain: 

a) Bapak Widiasto Selaku Supervisior gudang spare part  PT. Coca-Cola. 

b) Bapak Erick  Ari Selaku administrasi gudang spare part PT. Coca-Cola. 

c) Bapak Ari Selaku administrasi gudang spare part PT. Coca-Cola 

d) Bapak Kuswanto selaku Karyawan gudang spare part 

e) Bapak Sam selaku Karyawan gudang spare part 

f) Bapak Triyanto selaku administrasi bagian Maintenence Enggenerring 

6. Teknik Analisis Data 

Menurut HB. Sutopo (1988: 34-37) dalam analisa data dengan 

interaktif, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis melalui 3 

(tiga) komponen yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dengan proses 

pengumpulan data sehingga merupakan suatu siklus.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Pengumpulan Data 

Reduksi  
Data 

Sajian  
Data 

Penarikan Kesimpulan 
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Model Analisis Interaktif 

 

Komponen-komponen dalam analisa data tersebut dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Pengumpulan Data 

Langkah pengumpulan data ini sesuai dengan metode pengumpulan 

data yang telah diuraikan sebelumnya, yang terdiri dari wawancara, 

observasi serta analisa dokumen. Pengumpulan data terus dilakukan 

selama data yang diperlukan belum memadai dan akan dihentikan 

apabila data yang diperlukan telah memadai untuk pengambilan 

keputusan. 

b. Reduksi Data 

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan 

pengabstrakan data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. 

Proses ini berlangsung terus menerus dari tahap awal sampai 

berakhirnya laporan akhir penelitian. 

c. Sajian Data 

Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang 

terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisa 

atau tindakan lain. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Pada awalnya kesimpulan tersebut kurang jelas kemudian semakin 

meningkat lebih jelas karena mempunyai landasan yang kuat. 

Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data 

berakhir. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Pengadaan 

     Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengadaan bersal dari kata 

dasar ada yang artinya hadir atau telah sedia, sedangkan pengadaan adalah: 

Proses, cara, perbuatan mengadakan, menyediakan dsb. 

Menurut Ibnu Syamsi yang dimaksud dengan pengadaan perlengkapan 

material daerah adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi pembelian, 
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penyewaan, pembikinan, peminjaman, tukar tambah yang mengakibatkan 

pembebanan pada APBD atau/dan pemberian dari lembaga/badan lainya 

(1983:32) 

Menurut Karto Sapoetra yang dikutip oleh: M. Arif Satoto dalam tugas 

akhirnya yang dimaksud pengadaan barang adalah Merupakan usaha-usaha 

atau proses untuk memperoleh bahan-bahan atau untuk keperluan produksi 

dan jumlah, serta kualitas yang serba cepat dan di tempat yang tepat, dengan 

harga yag menguntungkan atau minimal yang layak dengan demikian maka 

diperolah daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya (2004:10). 

Dari beberapa pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan pengadaan adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk 

memenuhi kebutuhan barang guna kelancaran dalm proses produksi yang 

dalam pelaksanaan pengadaan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku 

dan jumlah, kualitas yang tepat dengan harga yang menguntungkan. 

Aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan barang meliputi: 

1. Penentuan dan penelitian barang yang diperlukan 

Departemen yang bertugas dalam pembelian barang berkewajiban 

mengadakan atau membeli terhadap barang yang dibutuhkan baik 

mengenai jumlah, jenis maupun mutunya. Kegiatan ini bertujuan untuk 

mengumpulkan data dan informasi dalam penyusunan rencana kerja 

pengadaan. Data dan informasi yang dikumpulkan antara lain: 

 

a. Mutu dan kualitas barang (komponen) 

b. Mendapatkan keterangan-keterangan mengenai perkembangan baru 

atas barng-barang 

c. Mempertimbangkan semua biasa bagi barang-barng sampai barang 

itu siap digunakan ( Sri Mulyani, 2003:7) 

Di dalam pembelian suatu barang sebaiknya digunakan standarisasi 

akan barang-barang tersebut. Hai ini mutlak dilaksanakan guna 

meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam pelaksanaan pekerjaan 

juga dalam rangka pengematan pengeluaran dana 
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Standarisasi merupakan pembakuan mengenai jenis, ukuran, mutu 

dan harga perlengkapan benda-benda perbekalan. Karena dengan adanya 

standarisasi ini akan memberikan keuntungan-keuntungan antara lain: 

a. Karena bentuk, ukuran, tipe yang ditetapkan secara internasional, 

maka akan memudahkan pengantian suku cadangnya. 

b. Perawatan akan menjadi mudah dan sederhana 

c. Menyebabakan peralatan menjadi favorit, mudah dijual dan mudah 

diperoleh 

d. Suku cadang akan tersedia cukup banyak 

e. Harga dapat ditekan serendah mungkin 

f. Kerusakan kecil tidak perlu menyebabkan tidak berfungsinya 

peralatan yang bersangkutan (M. Arif Satoto, 2004:11-12) 

Dengan adanya standarisasi ini dalam pembelian suatu barang maka 

perusahaan dapat mengetahui bahwa barang-barang yang dipaki 

mempunyai mutu dan kualitas sehingga dapat digunakan secara efektif 

dan efisien. 

Pembelian atau purchasing staf yang diberikan tugas mempunyai 

wewenang dan tanggung jawab untuk: 

a. Melakukan pengecekan kelengkapan informasi dokumen 

permohonan kebutuhan materiil. 

b. Menginformasikan datayang kurang jelas atau lengkap dan 

diinformasikan ke Departeman terkait secara lisan atau tertulis 

c. Membuat PO (Purchase Order) berdasarkan permintaan dari 

departemen lain serta mempertimbangkan out standing PO pada 

periode sebelumnya dan atau kontrak yang telah disepakati dengan 

vendor 

d. Melakukan pengecekan ulang untuk menjamin kelengkapan dan 

kebenaran informasi yang ada di PO apabila telah dicek dan hasilnya 

benar, purchasing staf kemudian memberikan persetujuan berupa 

tanda tangan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



43 
 

 

e. Mengajukan PO ke purchasing manajer untuk dicek kebenaranya 

(M.Arif Satoto, 2004:12) 

2. Ditujukan kepada pejabat terkait yang ditunjuk PO 

Setelah penyiapan pembelian selesai, langkah selanjutnya adalah 

menunjukkan bukti-bukti atau surat pembelian kepada Departemen 

pembelian kemudian barang akan diterima dan disimpan di gudang. 

Setelah dicek dan diteliti terlebih dahulu bahwa barang tersebut telah 

benar-benar dating dan sesuai dengan kebutuhan kualitas dan fungsinya. 

Setelah penerimaan barang  dinyatakan sah maka perlu diselesaikan 

pembayarannya. Pelaksanaan pembayaran barang yang dilakukan 

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Kwitansi penagihan: barang yang telah diterima dan dinyatakan sah, 

diajukan kepada kepala pengadaan dilampiri dengan: 

1. Surat Perjanjian atau pesanan barang 

2. Berita acara penerimaan barang yang telah ditanda tangani oleh 

kepala gudang (petugas yang telah ditunjuk secara tertulis) 

lengkap dengan dokumen-dokumenya. 

b. Kwitansi penagihan hanya boleh dibayar jika ditanda tangani oleh 

pejabat terkait (staf yang telah ditunjuk). ( Sri Mulyani, 2003:9) 

Seluruh pembelian bahan dalam suatu perusahaan dilaksanakan oleh 

Departeman/Devisi pembelian. Untuk memperoleh laporan 

pertanggungjawaban yang lengkap mengenai penggunaan seluruh 

bahan-bahan yang dibeli, diperlukan prosedur yang sistematis. Sehingga 

proses pembelian, pemaikain maupun pemanfaatannya dapat 

dilaksanakan secara cepat dan optimal (Freddy Rangkuti 1998:112) 

Menurut Matz(1989:294) yang dikutip oleh Feddy Rangkuti 

sistematika prosedur perolehan dapat dilihat pada gambar 2.1 

Berdasarkan gambar 2.1 tersebut, proses pembelian dimulai dari 

Departemen pembelian yang tugasnya adalah: 

1. Menerima surat permintaan pembelian bahan 
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2. Mencari informasi mengenai harga, jumlah, sumber penjual, 

jadwal penyerahan dan sebagainya 

3. Mengeluarkan surat permintaan pembelian kepada enam 

divide/departemen (lihat gambar 2.1) 

Prosedur pembelian tersebut diatas harus diketahui oleh semua 

departemen dengan dilengkapi dengan formulir-formulir yang formatnya 

telah dibakukan dan disetujui bersama. Formulir-formulir tersebut 

adalah: 

1. Surat permintaan pembelian (Purchse Requesition) 

Surat permintaan ini berasal dari: 

· Bagian gudang 

· Pemegang buku besar bahan 

· Supervisior/penyelia dari departemen penelitian, engineering 

dan sebagainya 

· Semua pihak yang terlibat didalam pemakaian bahan 

2. Pesanan pembelian (Purchase Order) 

Pesanan pembelian ini ditandatangani oleh pejabat departemen 

pembelian untuk memberikan wewenang secara tertulis kepada 

supplier atau penjual untuk menyediakan sejumlah barang 

tertentu yang dipesan sesuai dengan persyaratan yang telah 

disepakati (jumlah, spesifikasi, jadwal pengiriman, harga). 

3. Laporan Penerimaan 

Laporan penerimaan ini berisi tentang nomor pesanan pembelian, 

nama penjual/supplier, perincian mengenai transportasi, jumlah 

dan jenis barang yang diterima. Laporan ini harus ditandatangani 

oleh Departemen Pemeriksaaan. 

4. Persetujuan Faktur 

Pada umumnya faktur diterima bersamaan dengan datangnya 

barang pesanan di Departemen Penerimaan. Selanjutnya setelah 

barang diperiksa sesuai dengan laporan penerimaan barang, maka 

berkas-berkas ini dikirim ke departemen Akuntansi, sebagalai 
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laporan penerimaan dan pemeriksaan barang yang telah disetujui 

(Menurut Matz yang dikutip oleh Feddy Rangkuti, 1998:114) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSEDUR PEROLEHAN BAHAN 

 

 

 

 

 

 

Surat Permintaan Bahan Dept. Akuntansi  
untuk nomor perkiraan 

Dept. Pembelian 
mengeluarkan surat 
permintaan pembelian 
pada: 

1. Penjualan 
 
2.  Dept. Akuntansi 

Penjual 
Mengembalikan kopi 
Tanda terima, 
mengirimkan bahan dan 
mengirimkan faktur 

Dept. akutansi 
menggunakan: 
· faktur pesanan 

pembelian 
· laporan 

penerimaan & 
pemeriksaan ntuk 
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Gambar 2.1 

Sumber:  Manajemen Persediaan Freddy Rangkuti 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sofjan Assauri dalam bukunya 

manajemen Produsi dan Operasi  yang mengatakan bahwa: ada lima dasar 

tindakan pembelian yaitu: 

1. Stock minimum minimum (yang ditetapkan oleh bagian keuangan 

bersama-sama dengan perencanaan dan pengawasan) telah dicapai. 

2. Rencana yang dibuat oleh perencanaan dan pengawasan untuk rehabilitasi. 

3. Permintaan kebutuhan barang-barang dari bagian-bagian  lain yang 

barang-barangnya tidak tersedia di gudang. 

Dept. Penerimaan 
Mengeluarkan laporan 
penerimaan kepada: 

1. Dept. Pembelian 
2. Arsip sendiri 
3. Kopi kepada 

Dept. Pemeriksaan 
Mendistribusikan 
kepada: 

1. Arsip sendiri 
2. Dept. Akuntansi 
3. Dept. Bahan 

Dept. Bahan 
Pegawai gudang 
menyiapkan bahan 
dalam lokasi yang tepat 

Pegawai buku besar 
bahan 
Melakukan jumlah 
dan nilai uang bahan 
pada kartu-kartu 
(buku besar) bahan 

Manajer 
keuangan/benda
hara untuk 
pembayaran 
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4. Kejadian yang luar biasa umpamanya penggantian sparepart mobil yang 

sedang dinas. 

5. Rencana investasi yang sudah disetujui Direksi. (1993:211) 

B. Pengertian Penyimpanan 

 Penyimpanan berasal dari kata dasar simpan atau menyimpan yang artinya 

menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dsb. Sedangkan 

penyimpanan adalah: 

1. Tempat menyimpan (mengumpulkan dsb) 

2. Proses, cara perbuatan menyimpan (menabung dsb) 

3. Kegiatan pemasaran yang bersangkutan dengan menahan dan menyimpan 

produk sejak dihasilkan sampai waktu dijual.(Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia) 

 Menurut pendapat Ibnu Syamsi yang dimaksud dengan Penyimpanan 

adalah kegiatan dan usaha untuk melakukan penerimaan, penyimpanan, 

pengaturan, pembukuan, pemeliharaan barang dan pengeluaran dari tempat 

penyimpanan (1983:53). 

Dari beberapa pendapat diatas dapat penulis jelaskan Penyimpanan 

merupakan suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelenggarakan pengurusan 

dan pengaturan penyampaian barang kepada pemakai terakhir yang terdiri dari 

penerimaan barang-barang, penyimpanan, penataan barang-barang sedemikian 

rupa sehingga barang akan menjadi awet dan bila dibutuhkan suatu saat akan 

bisa dipkai.  

 

Asas-asas penyimpanan menurut lembaga Administrasi Negara Republik 

Indonesia antara lain adalah: 

1. tersedianya barang sesuai dengan kebutuhan 

2. Dapat dipertahankan nilai guna barang yang disimpan 

3. Barang yang lebih dahulu disimpan harus dikeluarkan lebih dahulu pula 

(FIFO=First In First Out) 

4. terjaminya keamanan barang yang disimpan 

5. Bentuk gudang yang sesuai dengan Fungsinya (1997:99). 
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Penyimpanan merupakan langkah dalam proses administrasi logistic yang 

jauh dari sederhana. Dikatakan demikian karena terdapat berbagai sasaran 

yang harus tercapai melalui kegiatan ini seperti yang dikatakan Sondang P. 

Siagain ( 2001:260) dalam bukunya Kerangka Dasar Ilmu Administrasi yang 

meliputi: 

1. Adanya klasifikasi yang jelas bagi setiap peralatan dan barang, baik yang 

sifatnya habis sekali pakai (non durable goods). Kode klasifikasi itu harus 

diketahui oleh pihak-pihak yang berhak menggunakan dan oleh yang 

bertanggung jawab mengeluarkannya dari tempat penyimpanan. Itu 

sebabnya dalam formulir permintaan alat/barang tertentu yang dalam 

bahasa inggris disebut requesien slip harus terdapat kolom tentang kode 

identifikasi tersebut. Bahkan dalam organisasi modern, terutama yang 

besar, manajemen inventaris dengan berbagai seginya dilakukan dengan 

bantuan computer 

2. Tersedianya tempat penyimpanan yang memenuhi persyaratan antara lain: 

a. Adanya keamanan alat/barang yang disimpan dalam arti tidak mudah 

dijangkau oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, baik dari dalam 

organisasi sendiri apalagi oleh pihak-pihak diluar organisasi. Salah 

satu langkah pengamnan yang ditempuh ialah pembatasan akses bagi 

orang-orang yang tidak berkepentingan ke daerah penyimpanan 

alat/barang. 

b. Penyimpanan alat/barang sedemikian rupa sehingga terlindung dari 

kemungkinan kerusakan, misalnya karena kelembaban udara, bahaya 

kebakaran, kebocoran atap tempat penyimpanan. Tersedianya berbagai 

alat pencegah seperti pengaturan suhu udara, alat pemadam kebakaran, 

ventilasi yang baik merupakan keharusan mutlak. 

c. Tata cara penyimpanan yang memudahkan pengambilanya jika 

waktunya sudah tiba untuk digunakan. Pada tahp ini terlihat lagi 

pentingnya klasifikasi dank ode identifikasi yang jelas tempat 

penyimpananya menjadi jelas pula yang pada giliranya sangat 

mempermudah pengambilanya. 
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d. Adanya system pengendalian stok yang handal dengan tujuan agar 

alat/barang yang diperlukann selalu tersedia ditempat penyimpanan 

untuk digunakan sewaktu-waktu. Untuk menjamin hal demikian, perlu 

diketahui dengan jelas alat/barang yang sering digunakan lebih banyak 

dan juga alat/barang yang jarang dipakai. Artinya jangan sampai 

terjadi dalam prakter barang atau alat yang jarang dipakai banyak 

terdapat digudang sedangkan barang atau alat yang sering dipakai 

hanya terdapat dalam jumlah yang sedikit. 

Untuk melakukan penyimpanan dengan maksud untuk menempung barang-

barang sebelum disalurkan diperlukan sebuah tempat yang disebut dengan 

gudang yang disertai dengan salinan laporan penerimaan dari departemen 

penerimaan dan pemeriksaan, maka barang –barang /bahan disimpan secara 

cermat yaitu: 

· Barang disimpan berdasarkan nomor perkiraan bahan 

· Frekuensi penggunaan bahan 

· Sifat, ukuran dan bentuk bahan tersebut 

C. Gudang 

1. Pengertian gudang 

Menurut Peter Salim dan Yenny Salim dalam Kamus Bahasa Indonesia 

Kontemporer Yang dimaksud dengan Gudang adalah rumah atau rungan 

tempat barang 

Menurut John Worman Dalam bukunya Manajemen Pergudangan 

(1981:5) Gudang (kata benda) adalah bangunan yang dipergunakan untuk 

menyimpan barang dagangan. PENGGUDANGAN (kata kerja) ialah kegiatan 

menyimpan dalam gudang 

Menurut Sukadarto yang dikutip oleh Arif satoto (2004:16) gudang adalah 

suatu rungan yang tidak bergerak dapat ditutup, tidak untuk lalu lintas umum 

melainkan dipergunakan untuk menyimpan barang-barang. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa Gudang adalah 

tempat atau ruagan untuk menyimpan barang agar barang tetap awet, aman 
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dan tetap tersedia jika sewaktu waktu digunakan sehingga proses pdroduksi 

tidak akan terhambat. 

Sedangkan Pergudangan menurut Lembaga administrasi Negara Republik 

Indonesia yang terdapat dalam Tugas akhirnya Sri mulyani ( 2003:11) adalah 

suatu kegiatan pengurusan barang yang meliputi: 

a. Penerimaan barang 

Penerimaan barang adalah proses kegiatan yang dimulai dari alat 

angkut dimuka pintu gerbang, mengangkut, menimbang sampai 

menyusunya sampai pada tumpukan barang digudang, penerimaan barang 

selain adanya kegiatan pemasukan barang terkandung pula adanya 

peralihan tanggung jawab atas barang dari pihak yang menyerahkan 

kepada kepala gudang sebagai pihak yang menerima barang. 

b. Penyimpanan barang 

penyimpanan barang-barang yang telah dinyatakan diterima dengan 

sah dalam berita acara kemudian disimpan sesuai dengan system 

pengelompokan dan persyaratan, keawetan dalam penyimpanan. Untuk 

barang-barang yang tidak terlalu lama dalam penyimpanan maka 

pengaturanya menggunakan system FIFO (First IN First Out) 

c. Perawatan barang  

Barang-barang yang berada di gudang perlu dijaga dan dirawat dengan 

baik agar selalu terjamin atau terjaga kualitas dan kuantitasnya. Ada 

bermacam-macam bahaya yang dapat mengancam barang-barang yang 

dikelola gudang: 

 

1. Bahaya kerusakan 

2. Bahaya pencurian barang 

3. Bahaya kebakaran 

Untuk mencegah timbulnyaa bahaya kerusakan dan pembusukan, perlu 

kemasan yang baik, dan perlu dijauhkan dari barang-barang lain (terutama 

kimia) yang mudah merusak. 
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Untuk menghindari bahaya pencurian dengan tidak memperbolehkan 

selain petugas gudang memasuki rungan barang-barang. Pengambilan 

hanya dapat dilakukan oleh petugas gudang. 

Untuk mencegah bahaya kebakaran, dilakukan tindakan yang bersifat 

pencegahan yang berupa pengaturan suhu udara dalam gudang, disediakan 

alat pemadam kebakaran 

d. Perawatan tempat penyimpanan barang 

Gudang sebagai tempat penyimpanan perllu dirawat karena kebersihan 

dan kesehatan gudang sangat menunjang daya simpan barang. Salah satu 

syarat yang menentukan kesehatan gudang adalah sirkulasi udara. 

e. Pengurusan Adminitrasi Pergudangan 

Barang yang dimasukkan ke gudang sepenuhnya menjadi tanggung 

jawab kepala gudang , harus membuat atau mengadakan pembukuan 

barang-barang dalam gudang sehingga dapat diketahui bahwa catatan 

barang-barang cocok dengan barang secara fisik. Kecocokan ini 

menyangkut baik jenisnya, jumlahnya, nilainya, tempatnya dalm gudang, 

kapan diterimanya dan lain-lain yang dianggap perlu. 

Untuk keperluan tersebut, maka kepala gudang harus membuat kartu 

barang untuk setiap gantung (label). Disamping kartu gudang harus 

membuat pula buku atau kartu stok barang untuk tiap jenis/ukuran barang. 

2. Tipe-tipe Gudang 

Dua tipe utama gudang adalah gudang yang berlokasi di atau dekat dengan 

fasilitas manufaktur dan gudang yang berlokasi di “daerah”. Gudang daerah 

secara geografis ditempatkan untuk melayani pelanggan melalui akses serta 

kemampuan mengantarkan produk yang lebih cepat. Gudang seperti ini dapat 

memberikan keuntungan kompetitif yang nyata. 

     Gudang daerah meliputi gudang-gudang yang dioperasikan oleh pemasok, 

distributor, dan pengecer, serta gudang yang diklasifikasikan sebagai gudang 

umum. Selanjutnya secara geografis gudang daerah dapat dibagi atas regional, 

wilayah, dan distrik. ( J. David Viale 2000:83) 
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 Menurut J.Bowersox fungsi-fungsi yang dilaksanakan gudang dapat 

dikelompokkan kedalam kategori pergerakan dan penyimpanan. 

a. Fungsi Pergerakan antara lain: 

1. Penerimaan 

2. Pemindahan (Transfer) 

3. Seleksi Pesanan 

4. Pengiriman 

b. Fungsi Penyimpanan 

1. Penyimpanan Sementara  

    Penyimpanan untuk persediaan dasar 

2. Penyimpanan Permanen 

    Penyimpanan yang dibutuhkan diatas persediaan pengisian yang normal 

(1995:297-298) 

3. Tugas-tugas gudang 

Tugas-tugas gudang menurut J. Van Nimwegen adalah sebagai berikut: 

a. Penerimaan barang-barang dan segera melaporkan penerimaan ini kepada 

yang berkepentingan. 

b. Penimbunan dan penyimpanan hati-hati dari barang-barang yang diterima. 

c. Penyerahan barang-barang hanya berdasarkan perintah-perintah dari 

orang-orang yang berwenang. 

d. Tiap waktu yang diperlukan harus menyampaikan pertanggung-jawab 

mengenai penyimpanan barang-barang.(1974:179) 

 

 

 

4.  Tata letak gudang 

Tata letak gudang untuk menunjang efisiensi yang optimal Sewaktu 

merancang sebuah gudang, hal-hal berikut perlu dipertimbangkan untuk 

menjamin pemanfaatan dan efisiensi yang optimal: 

· Ruang untuk penyimpanan 

· Tempat untuk menerima, serta dok untuk mengirim 
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· Tempat untuk meletakkan, memungut, merakit, dan mengemas 

· Peralatan( J. David Viale 2000:84) 

Dari uraian pendapat-pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

penulis dalam pengamatan ini berfokus pada poses pengadaan dan penyimpanan 

barang khususnya spare part yang terdiri dari: Perencanaan kebutuhan barang, 

pemesanan atau, Purchase Requisition, pembelian barang spare part, penerimaan, 

dan penyimpanan barang spare part. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

DESKRIPSI PERUSAHAAN 
PT. COCA-COLA BOTLING INDONESIA 
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A. Sejarah 

Rasa menyegarkan Coca-Cola pertama kali diperkenalkan pada 

tanggal 8 Mei 1886 oleh John Styth Pemberton, seorang ahli farmasi dari 

Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Dialah yang pertama kali mencampur 

sirup karamel yang kemudian dikenal sebagai Coca-Cola. Frank M. 

Robinson, sahabat sekaligus akuntan John, menyarankan nama Coca-Cola 

karena berpendapat bahwa dua huruf C akan tampak menonjol untuk 

periklanan. Kemudian, ia menciptakan nama dengan huruf-huruf miring 

mengalir, Spencer, dan lahirlah logo paling terkenal di dunia. 

Dr. Pemberton menjual ciptaannya dengan harga 5 sen per gelas di 

apotiknya dan mempromosikan produknya dengan membagi ribuan kupon 

yang dapat ditukarkan untuk mencicipi satu minuman cuma-cuma. Pada 

tahun tersebut ia menghabiskan US$46 untuk biaya periklanan. Pada tahun 

1892, Pemberton menjual hak cipta Coca-Cola ke Asa G. Chandler yang 

kemudian mendirikan perusahaan Coca-Cola pada 1892.  

Chandler piawai dalam menciptakan perhatian konsumen dengan 

cara membuat berbagai macam benda-benda cinderamata berlogo Coca-

Cola. Benda-benda tersebut kemudian dibagi-bagi di lokasi-lokasi penjualan 

penting yang berkesinambungan. Gaya periklanan yang inovatif, seperti 

desain warna-warni untuk bus, lampu gantung hias dari kaca, serta 

serangkaian cinderamata seperti kipas, tanggalan dan jam dipakai untuk 

memasyarakatan nama Coca-Cola dan mendorong penjualan. 

Upaya mengiklankan merek Coca-Cola ini pada mulanya tidak 

mendorong penggunaan kata Coke, bahkan konsumen dianjurkan untuk 

membeli Coca-Cola dengan kata-kata berikut: "Mintalah Coca-Cola sesuai 

namanya secara lengkap; nama sebutan hanya akan mendorong penggantian 

produk dengan kata lain". Tetapi konsumen tetap saja menghendaki Coke, 

dan akhirnya pada tahun 1941, perusahaan mengikuti selera popular pasar. 

Tahun itu juga, nama dagang Coke memperoleh pengakuan periklanan yang 
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sama dengan Coca-Cola, dan pada tahun 1945, Coke resmi menjadi merek 

dagang terdaftar. 

 

B. Lokasi Perusahaan  

Lokasi PT. Coca-Cola Bottling Indonesia JAWA 
TENGAH  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantor Pusat: 

Jl. Raya Soekarno-Hatta Km 30 Ungaran 50501 

Phone : (0298) 523 333 (Hunting)  

Fax     : (0298) 522 303  

 

Lokasi :  

Jl. Raya Soekarno-Hatta Km 30 Ungaran 50501 

PO Box 119, Ungaran   

Phone : (0298) 523 333   

Fax : (0298) 523 175, 422 303   

 

 

 

 

C. Informasi Umum 
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perbedaan "Coca-Cola Amatil" dan "The Coca-Cola Company" 

adalah Coca-Cola Amatil (CCA) adalah sebuah perusahaan publik di 

Australia, terdaftar di Australian Stock Exchange (Bursa Saham Australia), 

memproduksi, mendistribusi, memasarkan dan mempromosikan produk-

produk dari The Coca-Cola Company di wilayah Asia-Pacific. CCA adalah 

induk perusahaan Coca-Cola Bottling Indonesia. 

The Coca-Cola Company (TCCC) memiliki merek dagang produk-

produk tersebut, dan menyediakan konsentrat atau bahan dasar minuman 

tersebut untuk Coca-Cola Amatil. TCCC juga membuat iklan dan berbagai 

program lain untuk mendukung pemasaran produk-produk ini. TCCC 

memiliki jumlah saham terbesar di CCA.   

D. Bidang Usaha  

1. Info Produk  

Coca-Cola Bottling Indonesia memproduksi merek-merek inti seperti 

Coca-Cola, Sprite, Fanta, dan Frestea di dalam pabrik-pabriknya yang 

tersebar di seluruh Indonesia. Untuk menjaga agar mutu minuman yang 

dihasilkan sesuai dengan standar, kami menerapkan dengan ketat proses 

produksi yang diakui secara internasional.  

Pemberian kode-kode pada setiap produk merupakan bagian 

terpenting dari keseluruhan proses. Dengan kode-kode itu kami menjaga 

agar para pelanggan mendapatkan minuman kami dalam rasanya yang 

terbaik. 

Setiap kode menunjukkan keterangan-keterangan tertentu tentang 

produk tersebut. Ada kode yang menunjukkan keterangan tentang tanggal 

pembuatan.  

Ada kode yang lebih rumit, terdiri atas huruf dan angka yang 

menunjukkan hari, bulan, shift, dan pabrik tempat minuman tersebut dibuat. 

Ada lagi yang tidak tampak pada kemasan karena tinta yang digunakan 

hanya dapat dibaca dengan teknologi khusus. 
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Semua itu menunjukkan komitment kami untuk memastikan bahwa 

teknologi, sumber daya manusia maupun material yang kami pergunakan, 

semuanya tertuju untuk kepuasan para pelanggan dan konsumen kami.   

2. Komposisi dari coca-cola 

Coca-Cola merupakan minuman berkarbonasi yang terdiri dari air 

yang dimurnikan, gula industri (Double Refined Sugar), sirup penambah 

rasa, konsentrat dan karbon dioksida. Hampir 90% kandungan isi Coca-Cola 

adalah air, sedang pada Diet Coke, jumlah air mencapai 99%.  

Pada tiap 100ml Coca-Cola, terdapat 10,6 gram gula dan 41 kalori. 

Jumlah tersebut sama dengan yang terkandung dalam jus buah. Diet Coke 

tidak mengandung gula dan hanya 0,41 kalori sehingga aman bagi penderita 

diabetes. Coca-Cola tidak berisi sedikitpun bahan hewani maupun bahan 

sampingan, serta tidak mengandung alkohol dan bahan berbahaya lainnya.  

Coca-cola adalah minuman ringan yamg dikarbonasi, karena 

karbonasi menghasilkan efek khusus yaitu 'desis' yang menguatkan 

kesegaran rasa serta 'kilau' dan 'gelembung' ketika minuman tersebut 

dituangkan dari wadahnya 

Bahan-bahan utama yang digunakan dalam setiap minuman ringan 

yang kami produksi tertera pada tutup botol, kemasan kaleng, atau pada 

label botol PET. Hal ini kami lakukan untuk memenuhi perundang-

undangan yang berlaku di negara ini. Namun karena formulasi rasa dari 

produk-produk kami merupakan hak paten kami, maka kami tidak 

menginformasikan campuran rasa yang digunakan oleh The Coca-Cola 

Company.   
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COCA-COLA   
Coca-Cola merupakan merek minuman ringan 

terpopuler dan paling laris dalam sejarah hingga saat ini. 

Diciptakan pertama kalinya di Atlanta, Georgia oleh Dr. 

John S. Pemberton, Coca-Cola pertama kami perkenalkan 

sebagai minuman fountain dengan mencampurkan sirup 

rasa Cola dan air berkarbonasi. 

Pertama kali terdaftar sebagai merek dagang di tahun 1887, di tahun 

1895 Coca-Cola telah terjual di seluruh wilayah Amerika Serikat. Kini 

Coca-Cola telah tersedia di seluruh dunia. 

 

DIET COKE   

Diet Coke diluncurkan pada bulan Juli 1982 dan 

dengan cepat menjadi minuman bebas gula nomor 1 di 

masyarakat Amerika yang peduli diet. Diet Coke adalah 

minuman bagi mereka yang menginginkan minuman 

tanpa kalori tetapi kaya akan rasa.  

Di Indonesia, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Inggris, 

produk ini lebih dikenal dengan nama Diet Coke, dan dikenal dengan Coca-

Cola Light di beberapa negara lain. Saat ini Diet Coke telah menjadi 

minuman nomor tiga di dunia. 

  

SPRITE 

Pertama kali diperkenalkan di tahun 1960, Sprite 

adalah minuman ringan dengan aroma rasa lemon yang 

paling digemari. Sprite dijual di 190 negara di dunia 

dengan daya pikat yang sangat besar di kalangan generasi 

muda. 

Sprite disukai karena rasanya yang dingin menyejukkan dan benar-

benar dapat melepaskan dahaga. Sprite memiliki cita rasa khas yang 
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membedakannya dari minuman ringan lainnya. Produk ini mendorong Anda 

untuk menjadi diri sendiri dan memuaskan rasa haus Anda.  

 

FANTA 

Fanta merupakan merek dari The Coca-Cola 

Company untuk minuman ringan dengan rasa buah-

buahan yang sangat menonjol. Dipasarkan di 188 negara 

di   seluruh   dunia   dengan   konsumen   terbesar  remaja 

 berusia ntara 12-19 tahun. Di seluruh dunia ada lebih dari 70 jenis rasa, 

dengan rasa jeruk (Orange) sebagai volume terbesar. Di Indonesia, produk 

Fanta mulai dipasarkan pada tahun 1973 dan hingga kini memiliki 3 rasa 

buah yaitu Strawberry, jeruk (Orange) dan Nanas. Konsumen di berbagai 

belahan dunia, terutama remaja, mengasosiasikan Fanta dengan keceriaan 

bersama teman dan keluarga. Asosiasi positif ini sebenarnya didorong oleh 

ciri khas merek Fanta yang membawa sukacita, dengan warna yang cerah, 

rasa buah dan karbonasi yang terasa sangat kuat. 

 

AQUARIUS  
Untuk menghadirkan positioning merek yang 

relevan dengan kebutuhan konsumennya, Coca-Cola 

meluncurkan AQUARIUS, minuman isotonik yang 

diperuntukkan   bagi  mereka   yang  aktif  berekreasi  dan 

berolahraga. Selain melegakan dahaga, AQUARIUS dapat membantu 

menggantikan mineral yang hilang pada saat kita melakukan aktivitas fisik. 

AQUARIUS adalah air mineral dengan rasa jeruk Bali yang 

diluncurkan pertama kali di Jepang tahun 1983 sebagai minuman olahraga 

yang memenuhi kebutuhan cairan pada tubuh. Diluncurkan di Spanyol dan 

Portugal di tahun 1991, kini AQUARIUS dipasarkan di 15 negara di Asia 

dan Eropa, termasuk Perancis di tahun 2001, dan Indonesia pada tahun 2002 

ini. 
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SCHWEPPES 

Jacob Schweppe mempatenkan proses khusus 

pembuatan air berkarbonasi pada tahun 1783. Schweppes 

melanjutkan perkembangannya diantara dua perang 

dunia. Pada awal PD II,  Schweppes Ltd.  tumbuh sebagai 

manufaktur minuman ringan terkemuka di Inggris. Pada akhir tahun 2000, 

Schweppes telah menjadi bagian dari produk Coca-Cola di Indonesia. 

FRESTEA   

 Frestea - produk inovatif minuman siap saji 

(RTD) yang secara khusus dirancang untuk memuaskan 

seluruh panca indera konsumen Indonesia. Merek ini 

dikembangkan secara  lokal  dan  merupakan  bagian  dari 

Beverage Partners Worldwide (BWP), yaitu perusahaan patungan hasil 

kemitraan yang sukses antara The Coca-Cola Company dan Nestle, SA. 

Proporsi Frestea dikembangkan untuk menangkap pengalaman dalam 

menikmati teh tubruk, dengan rasa, aroma, dan warna menjadi faktor 

terpenting dimana konsumen bisa membedakan kualitas sebuah produk. Cita 

rasa tehnya yang sangat khas dan inovatif tercipta melalui sajian aroma 

melati yang menyenangkan dan rasa teh yang unggul. Botolnya yang unik 

menonjolkan kualitas rasa teh asli, dengan tekstur emboss dua elemen daun 

yang saling bersilang. 

Frestea diproduksi dengan menggunakan standar kualitas tinggi The 

Coca-Cola Company, menggunakan teknologi tinggi dan didukung oleh 

proses produksi higienis, demi memastikan bahwa setiap botol Frestea 

memilki kualitas yang sama. Untuk tahap awal, peluncuran produk ini 

difokuskan di Jakarta dan Jawa Barat yang merupakan pasar mayoritas dari 

konsumsi produk teh siap minum. 
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 FRESTEA FRUTCY 

 

 Frestea Frutcy yang diluncurkan pada bulan Agustus 

2005 merupakan teh rasa buah dengan colling agent yang 

pertama di Indonesia. Colling agent adalah salah satu 

perasa di dalam Frestea Frutcy yang terbuat dari bahan 

alami dan memberi rasa dingin di mulut dan tenggorokan, sehingga 

meniggalkan kesegaran yang lebih dan tahan lama. 

 

FRESTEA GREEN 

Frestea GREEN adalah produk teh hijau siap saji 

yang diluncurkan pada bulan September 2005. Teh hijau 

telah dipercaya sejak dulu dapat memberikan manfaat 

bagi kesehatan. Frestea GREEN memberikan rasa yang 

nikmat dan menyegarkan serta memberikan manfaat teh hijau karena 

terbuat dari teh yang paling alami dan sehat dari daun teh. 

 

SUNFILL 

Sunfill adalah produk minuman Sirup dan Serbuk 

instant rasa buah yang diluncurkan pada bulan September 

2003. Sunfill merupakan merek regional milik The  Coca-

Cola  Company  yang   telah  mencapai   sukses  di  India, 

Vietnam, dan China. Kelebihan produk Sunfill terletak pada rasa buah segar 

dan kandungan Vitamin C nya. Selain itu kemasannya praktis untuk seluruh 

keluarga. 

 

ADES   

Pada akhir tahun 2000, perusahaan Coca-Cola 

telah menjalin kemitraan jangka panjang dengan PT AdeS 
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Alfindo Putrasetia Tbk dengan mengakuisisi merek 

dagang AdeS. 

Peluncuran AdeS baru dari The Coca-Cola Company ini menampilkan AdeS 

sebagai air minum dalam kemasan yang Murni, Aman dan Terpercaya, yang 

dijamin oleh The Coca-Cola Company 

 

A & W   

Pada tanggal 20 Juni 1919, Roy Allen membuka 

stand Root Beer pertama di Lodi, California yang menjual 

minuman miliknya yang terbuat dari resep rahasia, terdiri 

dari 14 tumbuhan herba, rempah - rempah, 

kulit kayu dan beberapa jenis buah beri. Pada tahun 1922 Allen bekerjasama 

dengan salah satu pekerjanya, Frank Wright dan mendirikan tiga outlet baru 

di Houston. Mereka memberi nama minuman Root Beer-nya dengan 

menggabungkan inisial mereka, "A" untuk Allen dan "W" untuk Wright, 

sebagai nama resmi minuman "A&W Root Beer." Sejak saat itulah 

pertamakali nama "A&W" diperkenalkan sebagai merek minuman root beer. 

Satu hal yang tidak pernah berubah dalam perkembangannya selama 80 

tahun ini adalah masyarakat diseluruh dunia menyukai A&W Root Beer 

yang kaya akan rasa, lembut, dan lapisan atasnya yang tebal.  

 

POWERADE ISOTONIK 

Powerade Isotonik adalah minuman 

isotonik dari The Coca-Cola  Company yang 

mengandung ion elektrolit yang seimbang dari garam 

dan mineral, sehingga mudah untuk diserap oleh 

tubuh. Minuman ini berfungsi sebagai minuman untuk rehidrasi 

optimal yang mengandung vitamin B3, B5, B6, B12, dan vitamin 

C. Powerade Isotonik mampu menghilangkan dahaga dan 

menggantikan  mineral dan karbohidrat dalam tubuh yang hilang saat 

berolahraga atau melakukan aktivitas yang berat. 
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Powerade pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 dan 

merupakan produk yang tergolong sukses di seluruh dunia. Minuman 

isotonik ini merupakan sponsor resmi untuk olimpiade sejak tahun 1992 

untuk kategori mihuman non-alkohol dan juga sponsor pada piala dunia 

FIFA tahun 2006. Powerade Isotonik diluncurkan di Indonesia bulan Januari 

2006 untuk menggantikan varian minuman isotonik sebelumnya, Aquarius. 

 

EXTRAJOSS STRIKE 

 

 ExtraJoss Strike adalah minuman energi 

siap saji hasil kerjasama strategis antara perusahaan 

Coca-Cola di Indonesia dan PT Bintang Toedjoe 

yang diluncurkan pada Januari 2007. Extra Joss 

Strike dikembangkan di Indonesia untuk 

mengakomodasi cita rasa dan pilihan konsumen lokal pria muda. 

Termasuk dalam kategori sparkling beverage (minuman bersoda), 

ExtraJoss Strike menawarkan rasa dahsyat dalam tampilan kemasan yang 

paten.   

 

E. Visi dan Misi Coca Cola 

 

Visi 

 PT. Coca-Cola Bottling Indonesia (CCBI) memiliki visi 

“Ingin menjadi perusahaan yang tumbuh terdepan dalam pasar minuman, 

khususnya minuman ringan tidak berakhohol (non alcoholic readi to drink 

beverages)” 

 

Misi  

Agar PT. Coca-Cola Bottling Indonesia (CCBI) tetap dapat 

mempertahankan kesuksesannya, PT. Coca-Cola Bottling Indonesia 

mempunyai tiga misi, antara lain: 
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1. memberikan nilai terbaik bagi pemegang saham dengan menjadi 

perusahaan yang tumbuh terdepan dalam pasar minuman. Hal ini dapat 

meningkatkan pertubuhan penjualan dan kemampuan menghasilkan 

laba secara efektif 

2. menghargai karyawan. Berbagai merek dari the Coca-Cola Company 

dan karyawan yang berdedikasi serta berdisiplin memberikan Coca-

Cola Bottling Indonesia suatu keunggulan bersaing serta 

berkesinambungan 

3. mengembangkan kemitraan sejati dengan para pelanggan untuk 

memuaskan lebih dari 200juta konsumen yang dahaga. 
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F. Struktur Organisasi PT. Coca-Cola Bottling Indonesia 

32 
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G. Tugas dan Wewenang Masing-Masing Bagian 

     Adapun tugas dan wewenang masing-masing bagian pada PT. Coca-Cola Bottling 

Indonesia Central Java, adalah sebagai berikut : 

a. General Manager 

§ Memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan serta mengawasi kegiatan-

kegiatan penyelenggaraan perusahaan sesuai dengan rencana. 

§ Menjalin hubungan baik dengan institusi, lembaga atau inividu diluar perusahaan 

demi kelancaran dan kepentingan perusahaan. 

§ Mengambil keputusan manajemen berdasarkan keadaan fiscal dan misi ataupun 

prinsip. 

b. Sekretaris 

§ Menangani korespondensi dan menyimpan surat-surat serta bahan-bahan 

keterangan yang penting. 

§ Menyimpan bahan, mengikuti dan membuatkan notulan pada saat dilaakan rapat 

atau pertemuan. 

c. Finance Manager 

§ Accounting Service 

1. Memeriksa posisi keuangan perusahaan 

2. Membuat laporan pemasukan maupun pengeluaran perusahaan 

§ Accountant Manager 

Mengkoordinasikan akuntan yang akan memeriksa seluruh keuangan 

perusahaan baik pengeluaran ataupun pemasukan. 

§ Financial Analyst and Controler Manager 

1. Mengendalikan posisi keuangan perusahaan, menyusun financial 

statementserta melaksanakan review terhadap master budgetdan membuat 

rencana budget tahunan 

2. Membuat budget control dan laporan analisa sehingga dapat digunakan 

sebagai dasar dalam mengalokasikan sumber dana untuk tiap departemen 

perusahaan. 
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§ Managemen Information System Office 

1. Menyusun laporan secara periodik untuk kontrol, perencanaan, dan 

pertimbangan dalam membuat suatu keputusan manajemen 

2. Menyediakan informasi untuk mendukung manajemen 

d. Human Resources Manager 

§ Learning and Recruitment Manager 

1. Merancang dan melaksanakan system an proseur recruitment, pengembangan 

karir pegawai dan sinkronisasi system dan prosedur pelaksanaan kerja 

2. Mengatur kebutuhan serta penempatan tenaga kerja yang dibutuhkan 

perusahaan 

§ Personal Administration Manager 

1. Merancang sistem presensi seluruh karyawan dan terlaksananya proses 

penilaian pelaksanaan pekerjaan pada karyawan perusahaan 

2. Membuat rencana anggaran administrasi serta melakukan pengendalian dan 

pengawasan semua pelaksanaan kegiatan bidang administrasi personil. 

§ Compensation and benefit Manager 

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesejahteraan karyawan yang 

meliputi asuransi tenaga kerja, kantin, poliklinik, serta penyelenggaraan olah 

raga dan rekreasi bagi para karyawan. 

2. Mengatr system penggajian bagi karyawan perusahaan. 

e. Public Relation Manager 

1. Bertanggung jawab atas terlaksananya proses hubungan baik dengan instansi luar 

dan masyarakat umum serta menjadi juru bicara perusahaan. 

2. Mengumpulkan saran dan kritik atau kompilasi dari konsumen atas produk yang 

dihasilkan perusahaan 

3. Humas mempunyai peranan aktif dalam mengambil keputusan, memberikan 

sumbang saran, gagasan, ide kreatif dalam mensukseskan program kerja 

manajemen perusahaan dalam menciptakan citra atau opini publik (public 

opinion) yang positif guna menjaga kelangsungan bisnis masa depan (secara 

strategis dalam jangka panjang) 
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4. Humas harus selalu memberika pesan dan informasi kepada publik umum dan 

khalayak tertentu sebagai target sasarannya (secara taktis dalam jangka pendek) 

5. Melakukan komunikasi timbale balik, kemudian memberikan motivasi atau 

mempengaruhi public, guna mengontrol opini dan persepsi antara perusahaan 

dengan publiknya. 

6. Membina dan mengevaluasi kinerja bawahannya. 

f. Technical Operation Manager 

     Technical operational manager membawahi beberapa bagian yaitu bagian logistic 

dan production control. Bagian processing, Bagian Enginering, Bagian Quality 

Assurance, Bagian General Technical Service. 

Wewenang dan tugas masing-masing manger adalah : 

§ Logistic and Production Planing Control Manager 

1. Mengkoordinasikan penyusunan budget bulanan dan tahunan untuk kegiatan 

produksi dan mempelajari analisa penyimpangan dalam realisasinya 

sertamenyerahkan tindakan-tindakan untuk korektif yang diperlukan. 

2. Membuat estimasi jumlah produksi dan jadwal produksi baik harian maupun 

bulanan. 

3. Bertanggung jawab dibiang pengeluaran, pengadaan, penerimaan atau 

penyimpanan bahan, sparepart, dan alat yang digunakan untuk produksi agar 

semuanya tersedia dalam keadaan baik an jumlahnya tidak over 

stock/understock serta mempelajari laporan posisi harian bahan, sparepart dan 

alat produksi yang dilakukan oleh gudang. 

§ Processing Manager 

1. Memberi masukan bagian logistic dalam dalam penyusunan budget tahunan. 

2. Mengadakan pengawasan pada bawahan untuk memenuhi semua aturan 

termasuk keselamatan kerja. 

§ Engineering Manager 

1. Membuat daftar jumlah dan jadwal kebutuhan material dan sparepert setiap 

mesin peralatan serta menyusun laporan bulanan dan evaluasi hasil yang 

dicapai. 
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2. Bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan mesin dan listrik 

yang digunakan dalam kegiatan produksi. 

§ Quality Assurance Manager 

1. Memastikan ketentuan atau persyaratan yang dikeluarkan PT. CCBI 

dilaksanakan dengan baik dalam kegiatan produksi. 

2. Menganalisa pengolahan limbah produksi. 

§ General Technical Service 

1. Mengatur pelaksanaan pengelolaan limbah sehingga tidak mengganggu 

lingkungan. 

2. Bertanggung jawab atas masalah lingkungan sebagai pengaruh pelaksanaan 

kegiatan produksi. 

g. General Sales Manager 

§ Sales Manager 

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana yang telah disusun dan mengawasi 

pelaksanaan kegiatan serta mengevaluasi hasil dan rencana kerja dan 

warehouse sesuai sasaran yang telah ditetapkan 

2. Mengendalikan efisiensi pemakaian sarana yang ad pada warehouse dan 

bertanggung jawab atas pengumpulan botol kosong sesuai dengan batas 

standar yang telah ditetapkan. 

§ Marketing Development Manager 

1. Mengkoordinasikan dalam pembuatan rencana kerja pengendalian dan 

membuat lapaoran tentang kegiatan dalam pengembangan pemasaran, 

advertising pemasaran dan transportasi pemasaran setiap warehouse 

2. Mengadakan pengamatan situasi pasar. 

§ Marketing Service Manager 

1. Melakukan penjualan dan promosi melalui periklanan, sponsorship, dan 

personal selling 

2. Menetapkan strategi perencanaan penjualan dan promosi barang produksi 

perusahaan. 

h. Business Services Manager 
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      Departemen ini membawahi Fleet, Information System(IS), Cold Drink 

Equipment (CDE) 

§ CDE (Cold Drink Equpment) 

Merupakan salah satu dari business service yang bergerak dibidang 

pendistribusian equipment asset perusahaan mulai dari pengadaan, penarikan, 

perbaikan dari equipment tersebut. Bagian yang membantu officer CDE yaitu :  

1. CDE System (Supervision dan CDE Entri) 

Bertugas memasukkan data atas quipment atau asset, baik yang masuk 

atau keluar, dari pengadaan sampai dengan penarikan asset kembali. 

2. CDE Technical Supervision 

Bertanggung jawab atas permintaan, penarikan, ataupun perbaikan atas 

asset equipment dari konsumen yang dibantu oleh CDE Teknisi Central dan 

Teknisi Sell Center (SC) 

3. CDE Logistic 

Merencanakan pengadaan atas asset yang ada serta kelengkapan 

peralatan dari asset tersebut. 

 

H. Aset Perusahaan 

PT. Coca-Cola telah menginventarisasikan jumlah yang sangat besar bagi penydiaan 

asset perusahaan seperti Cold Drink Equipment. Equipment tersebut didistribusikan kepada 

outlet-outlet tertentu dalam wilayah Operasi Coca-Cola Distribution. 

Sebuah unit equipment adalah suatu asset yang berupa tempat pengisian dimana 

terdapat produk dan perusahaan didalamnya. Equipment di PT. CCBI terdiri dari lemari 

pendingin (electic cooler), mesin vending, dispenser portmix, dispenser premix, dan lain 

sebagainya. Setiap unit equipment dapat ditrack sejak awal dibeli, melalui semua 

penempatan hingga isposal akhir. Tanggal batas akhir jaminan, pemeliharaan atau service, 

dan depresiasi dapat dilihat dari equipment control. Masing-masing unit pada equipment 

control diidentifikasikan dengan suatu nomor equipment yang unik sejumlah 13 karakter. 

Aset terbesar adalah lemari pendingin atau electric cooler, dilihat dari banyaknya 

jumlah permintaan atas asset tersebut. Permintaan yang besar disebabkan karena konsumen 

ingin menikmati produk dari Coca-Cola dalam keadaan dingin da lebih segar. Dan asset ini 
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telah tersebar + 400.000 outlet diseluruh wilayah wilayah distribusi dari PT. CCBI. PT. 

CCBI unit semarang sendiri merupakan Central Warehouse, yaitu lokasi yang dipilih sebagai 

pusat dari seluruh Equipment. Seluruh equipment baru dari supplier akan dikirim ke Central 

Warehouse. Equipment akan transit atau singgah di Central Warehouse pada saat akan 

diperbaiki oleh kontraktor. Kontraktor merupakan perusahaan yang ditunjuk untuk 

melakukan perbaikan atau pemeliharaan Cold Drink Equipment untuk Coca-Cola 

Distribution Indonesia. 

Permintaan atas asset ini tidak dipungut biaya, atau dengan kata lain tidak diperjual 

belikan, tetapi dipinjamkan oleh pihak perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

Setiap permintaan sampai dengan penarikan atau pun perbaikan equipment ditangani oleh 

masing-masing Sales Center dan kemudian diteruskan ke Central Warehouse. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Proses pengadaan barang spare part PT. Coca-Cola Bottling Indonesia (CCBI) Central 

Java Semarang 

Pengadaan  merupakan salah satu fungsi dari perbekalan yang didalamnya mencakup 

kegiatan pembelian barang yang diperlukan yang telah ditentukan, sesuai dengan jumlah yang 

diinginkan atau dibutuhkan, serta penyerahan barang dimana dan kapan yang disesuaikan 

dengan ketentuan yang berlaku dalam suatu perusahaan. 

Proses  pengadaan barang spare part pada PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Cental Java 

antara lain sebagai berikut : 

1. Perencanaan kebutuhan barang dengan melihat stock min max pada data stream 7i 
yang diperlukan untuk kelancaran proses produksi, 

2. Pembuatan Purchase Requisition dengan menggunakan data stream 7i,  
3. Melakukan Pembelian dengan cara melakukan pemesanan ke supplier. (Sumber: 

Widiasto Luhandono supervisior spare part) 
 

1. Perencanaan kebutuhan barang yang akan diajukan 

     Perencanaan merupakan suatu langkah awal dalam setiap akan melakukan sesuatu hal. 

Perencanan sangat penting dilakukan sebelum melakukan pembelian. Demikian pula yang 

dilakukan oleh PT. Coca-Cola Bottling Indonesia khususnya Central  Java Semarang . 

Sebelum melakukan pemesanan ataupun pembelian barang khususnya spare part harus 

dilakukan perencanaan yang matang.  

Menurut Widiasto Luhandono selaku supervisor gudang spare part Perencanaan 

kebutuhan barang  ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

Dengan melihat stock barang yang ada pada gudang sehingga akan tahu barang-barang 
spare part apa saja yang sering digunakan dan barang-barang apa saja yang persediannya 
menipis, Melihat stock min max persediaan barang-barang ada pada data stream 7i, 
Menampung usulan barang dari user atau pemakai., pengajuan dari Maintenen Enggenering 

 
Dalam perencanaan kebutuhan barang spare part Selain petugas gudang ada pihak lain 

yang sangat  penting dan pengaruh yang harus terlibat dalam perencanaan spare part 

adalah Maintenen Enggenering Usulan part dari Maintenen Enggenering ini sangat penting 

karena Petugas ME (Maintenen Engenering) ini bertanggung jawab antara lain: 

a. Menentukan dan me-review min.max level  by stock item 
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b. Menentukan dan me-review spare-parts classification 
c. Menentukan dan me-review spare-parts spec. dan quality 
d. Mengontrol dan memonitor penggunaan spare-parts, Mengontrol inventory. 

(Sumber: Dokumen PT. Coca-Cola Semarang) 
 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Triyanto selaku administrasi ME yang 

mengatakan bahwa: 

“Untuk masalah pemesanan spare part ini pihak ME dan gudang harus bekerja sama 

agar pemesanan spare part ini bisa tepat sasaran sehingga lebih efektif dan efisien”  

Dalam perencanaan barang spare part ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

diantaranya: 

1. Memperhatikan spesifikasi part yang dibutuhkan 
2. Memperhatikan segi keperluan apakah barang tersebut segera untuk digunakan dan 

segera dipenuhi secepatnya. 
3. Menentukan supplier yang benar-benar dapat dipercaya 
4. Memperhatikan segi kegunaan part tersebut apakah benar-benar perlu didatangkan 

sehingga barang nantinya akan berguna sehingga tidak sia-sia. 
5. Memperhatikan keuangan perusahaan Meskipun ini bukan wewenang bagian spare 

part tetapi pegawai spare part harusnya ikut memikirkan sebelum memesan. 
(Sumber: Kuswanto Karyawan PT.Coca-Cola Semarang) 

 
 Dari data-data diatas dapat dikatakan bahwa dalam proses perencanaan barang 

spare part PT.Coca-Cola harus benar-benar memperlukan proses, ketelitian dan ketepatan 

sehingga nantinya barang yang didatangkan adalah barang yang perlu untuk didatangkan 

karena mengingat juga bahwa spare part mesin sangat mahal harganya. 

 

 

2. Pembuatan Purchase Requisition 

Setelah perencanaan kebutuhan barang selesai untuk mengajukan perencanaan tersebut 

maka langkah selanjutnya adalah membuat purchase Requisition.  

Menurut Erik dan Ari selaku administrasi gudang spare part yang mengatakan bahwa: 

Seiring perkembangan teknologi yang semakin maju dan canggih untuk Pembuatan PR 
(Purchase Requisition) pada PT. Coca-Cola menggunakan data stream 7i. Untuk 
mempermudahkan dan mempercepat pemesanan barang spare part. 

 
Pembuatan PR Interplant transaction (PR Store-to-Store) dilakukan dengan 

menggunakan form Purchase requisition. Untuk membuat Store-to-Store Purchase 
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Requisition (PR) maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat Header dari 

PR tersebut. Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk membuat header dari Store-to-Store 

Stock Purchase Requisition: 

1) Login ke Datastream 7i sebagai Logistic Administrator. 

2) Menu utama dari Logistic Administrator akan muncul pada layar monitor anda seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 4.1 

3) Dari menu utama arahkan pointer mouse anda pada menu Purchasing di Links Bar 

dan kemudian pilih dan klik Create Stock PR (lihat Gambar 4.2) 

 

 Gambar 4.1.  Menu utama Logistic Administrator 
Sumber: Data Stream 7i PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Semarang 

 
 
Gambar 4.2 Menu Purchasing pada Links Bar Logistic Administrator 
Sumber: Data Stream 7i PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Semarang 
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4) Secara otomatis form Purchase Requisitions seperti yang diperlihatkan pada 

Gambar 4.3 akan muncul pada layar monitor anda 

 

Gambar 4.3. Form Purchase Requisitions 
Sumber: Data Stream 7i PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Semarang 

 

5) Klik tab Record View. Datastream 7i akan menampilkan halaman Record View 

seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.4. 

6) Purchase requisition - Pada field Purchase requisition ini isi keterangan atau 

deskripsi dari Store-to-Store Purchase Requisition  

 

Gambar 4.4. Halaman Record View dari form Purchase Requisition 
Sumber: Data Stream 7i PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Semarang 
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7) Organization - Secara default field Organization akan terisikan organisasi sesuai 

dengan default organisasi pada saat anda login ke Datastream 7i. Untuk mengubah 

organisasi maka klik tombol   pada field Organization ini sehingga window box 

organization seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.5 akan muncul pada layar 

monitor anda. Pilih organisasi dan kilik tombol  

 

 Gambar 4.5.  Window box organization 
Sumber: Data Stream 7i PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Semarang 
 

8) Class - Klik tombol  pada field Class sehingga window box class seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 4.6 akan muncul pada layar monitor anda.  Pilih 

Decentralized PO dan kemudian klik tombol  

 

Gambar 4.6. Window box class 
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Sumber: Data Stream 7i PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Semarang 
 

9) Status - Pastikan field Status dari PR adalah PR Incomplete 

10) Type - Klik tombol   pada field Type ini dan pilih tipe Store-to-Store 

11) Store - Pada field Store ini klik tombol  sehingga window box Store akan muncul 

pada layar monitor anda seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.7. Pilih store anda 

(Store Requestor Plant) dan kemudian klik tombol  

G
amb
ar 
4.7. 
Wind
ow 
box 
store 

S
umbe
r: 
Data 
Strea
m 7i 

PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Semarang 
 

12) From – Field ini di gunakan untuk mengisi nama Store kepunyaan Lender Plant yang 

akan anda minta part-nya. Klik tombol  sehingga window box Store akan muncul 

pada layar monitor anda seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.8. Pilih store 

Lender Plant dan kemudian klik tombol  

 

Gambar 4.8. Window box store 
Sumber: Data Stream 7i PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Semarang 
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13) Originator – Klik tombol  pada field Originator sehingga window box originator 

seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.9 akan muncul pada layar monitor anda. 

Pilih originator dan kemudian klik tombol . 

 

 Gambar 4.9. Window box originator 
Sumber: Data Stream 7i PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Semarang 

 

14) Dari menu bar pilih File | Save. Datastream 7i akan menyimpan informasi header 

Store-to-Store PR kedalam database. 

Dalam pembuatan Purchase Requisition diatas harus benar-benar membutuhkan 

ketelitian, karena Purchase Requisition inilah yang akan dibeli jika nantinya disetujui 

sehingga harus jelas spesifikasi atau diskripsi partnya. 

3. Pembelian 

Pembelian merupakan tahap berikutnya Setelah pengajuan Purchase Requisition 

disetujui oleh pimpinan bagian Technical Operation and Logistic(TOL)  dan Finance 

atau keuangan,  

Menurut Widiasto Luhandono yang mengatakan bahwa: 

Jika PR di Approve atau disetujui maka akan dilakukan surat pemesanan atau Purchase 
Order yang selanjutnya dilanjutkan dengan pembelian spare part. Untuk masalah 
pembelian spare part ini dilakukan oleh bagian pembelian atau purchasing, sedangkan 
pihak gudang tidak terlibat. 

 
Dari data diatas dapat dikatakan bahwa PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Central Java 

Semarang dalam melakukan pembelian harus mendapatkan persetujuan dari TOL Manajer 
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dan Finance, Sedangkan pihak yang bertanggung jawab atas pembelian adalah departemen 

pembelian. 

 

B. Proses penyimpanan barang spare part PT. Coca-Cola Bottling Indonesia (CCBI) 

Central Java Semarang 

     Penyimpanan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelenggarakan 

pengurusan dan pengaturan penyampaian barang kepada pemakai terakhir yang terdiri dari 

penerimaan barang-barang, penyimpanan, penataan barang-barang sedemikian rupa 

sehingga barang akan menjadi awet dan bila dibutuhkan suatu saat akan bisa dipakai.  

Proses  penyimpanan barang spare part pada PT Coca-cola  dilakukan sebagai berikut: 

1. Penerimaan barang (Pemeriksaan administrasi berupa: Pengecekan surat jalan dan PO 
(purchase Order),Pengecekan barang apakah sesuai dengan pesanan) 

2. Pemberian kode part,  
3. Melakukan bin to bin kedalam data stream 7i dan Penyimpanan barang kedalam bin 

almari. (Sumber: Widiasto Luhandono supervisior gudang spare part PT. Coca-Cola 
Semarang) 

 
1. Penerimaan barang spare part 

Untuk penerimaan spare part atas pembelian  PT. Coca-Cola Bottling Indonesia sudah 

memiliki proses baku yaitu proses yang menjadi acuan bagi seluruh cabang PT. Coca-Cola 

Bottling Indonesia diseluruh Indonesia. 

Adapun bagan sistem penerimaan Spare part di PT. Coca-Cola Bottling Indonesia 

adalah sebagai berikut: 
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BAGAN PENERIMAAN SPARE PART PADA PT.COCA COLA BOTTLING 

INDONESIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10. 
Sumber: Data Stream PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Semarang 
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Menurut Ari dan Erik selaku pegawai administrasi gudang spare part Dari gambar 

bagan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Penyedia (Suplier) spare part membawa item yag dipesan (Deliver Item) dan surat 
permohonan pengiriman (Delivery Order/DO) untuk diserahkan ke PT. Coca-Cola 
Bottling Indonesia Central Java 

2.  Storekeeper memeriksa apakah jumlah item yang dibawa Suplier sesuai dengan 
jumlah item yang tertera pada DO, Apabila tidak sesuai Storekeeper menghubungi 
bagian pembelian (Purchasing) untuk mengatasi perbedaan jumlah tersebut. 

3. Apabila jumlah item yang dibawa Suplier sudah sesuai dengan yang tertulis di DO, 
jumlah item yang tertera pada DO disesuaikan dengan jumlah item yang tertera 
pada Purchase Order. Apabila tidak sesuai , Storekeeper menghubungi bagian 
Purchasing untuk menyelesaikan perbedaan jumlah tersebut. 

4. Bila jumlah item yang tertera pada DO sudah sesuai dengan PO item tersebut 
apabila tidak ada pemeriksaan dari pengguna (User), maka barang tersebut langsung 
dimasukkan dalam system. Bila ada pemeriksaan dari pengguna (User) item yang 
tidak sesuai dengan yang dipesan akan dikembalikan kepada Supplier untuk 
digantikan dengan item yang lain yang sesuai dengan pesanan. 

5. Bila item sudah sesuai dengan yang dipesan DO distempal dan ditanda tangani oleh 
storekeeper dan user sebagai tanda bahwa item telah diterima. 

 
     Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa PT. Coca-cola Central Java Semarang 

dalam menerima barang spare part melalui tahap-tahap atau proses yang berlapis dan ketat 

sehingga barang yang datang benar-benar barang yang sesuai dengan yang dipesan 

sehingga barang yang didatangkan nantinya benar-benar akan terpakai. 

2. Pemberian kode part 

Setelah barang dinyatakan sah untuk diterima maka langkah selanjutnya adalah 

pemberian kode part, Barang sebelum disimpan dalam almari terlebih dahulu diberi kode 

part. 

Menurut Widiasto luhandono yang mengatakan bahwa: 

Untuk masalah pengkodean part ini PT. Coca-cola dalam pengkodean part ini 
menggunakan sistem nasional yang terdiri tujuh digit sehingga pihak gudang dalam 
pemesanan sudah ada kode partnya jika belum ada kode partnya maka harus regrestrasi 
kode part dahulu, dan untuk masalah regrestrasi part tersebut dilakukan oleh pihak ME, 
sehingga dalam penerimaan barang spare part sudah tertera kode partnya. 

 
Barang yang datang dalam PO (Purchase Order) sudah tertera kode spare part sehingga 

Pemberian kode part ini dilakukan dengan cara memberikan kode part barang yang dibeli 

yang kodenya sudah ada dan tertera pada Surat Purchase Order (PO)  

3. Menentukan Informasi Store dan Bin 
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Setelah pemberian kode selesai maka langkah selanjutnya adalah menentukan bin 

lokasi almari tempat penyimpanan spare part. Untuk menentukan bin lokasi part PT. Coca-

cola mempunyai acuan yaitu dengan menggunakan sistem data stream 7i. 

Data dibawah ini diperoleh dari Buku Panduan penggunaan Data stream 7i bahwa 

Untuk menentukan store dan bin, digunakan Stores (SMSTORE) form, langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Buka Stores (SMSTORE) form, di layar akan muncul tampilan : 

 

Gambar 4.11. SMSTOR  form 
Sumber: Data Stream PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Semarang 
 
2. Masukan, store code ( sesuai dengan yang ada di BRA), description. 

3. Tekan tombol     untuk menyimpan. 

4. Tekan tombol(TAB)   Bins per store, di layar akan muncul tampilan : 
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Gambar4.12. Bins data per store 
Sumber: Data Stream PT. Coca-Cola Bottling Indonesia Semarang 
 

5. Masukkan kode bin dan description-nya, sesuai dengan field masing-masing. Tekan 

tombol     untuk menyimpan. 

Sistem diatas harus dilakukan karena untuk mempermudah informasi mengenai letak 

penyimpanan spare part sehingga jika suatu saat dibutuhkan user (pengguna) dapat 

diketemukan dengan mudah sehingga lebih efisien dan efektif. Selain itu juga untuk 

mengecek stok spare part yang ada dalam bin almari. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Proses pengadaan barang spare part PT. Coca-Cola Bottling Indonesia (CCBI) Central 

Java Semarang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

4. Perencanaan kebutuhan barang 

Perencanaan kebutuhan barang spare part dilakukan dengan cara melihat stock 

barang yang ada pada gudang, Melihat stock min max persediaan barang-barang ada 

pada data stream 7i, Menampung usulan barang dari user atau pemakai., pengajuan 

dari Maintenen Enggenering 

5. Pembuatan Purchase Requisition 

Pembuatan Purchase Requisition merupakan proses pengajuan barang setelah 

selesai dilakukanya perencanaan Untuk mempermudahkan dan mempercepat 

pemesanan barang spare part PT. Coca-Cola Bottling Indonesia (CCBI) Central Java 

Semarang Pembuatan PR Interplant transaction (PR Store-to-Store) dilakukan dengan 

menggunakan form Purchase requisition yang sudah terdapat didalam data stream 7i. 

6. Pembelian 

Pembelian merupakan tahap berikutnya Setelah pengajuan Purchase Requisition 

disetujui oleh pimpinan bagian Technical Operation and Logistic(TOL)  dan Finance 

atau keuangan, Pembelian ini dilakukan oleh  bagian pembelian atau purchasing. 

 

 

52 
1. Proses penyimpanan barang spare part PT. Coca-Cola Bottling Indonesia (CCBI) Central 

Java Semarang 

a. Penerimaan barang spare part 
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Untuk penerimaan spare part atas pembelian  PT. Coca-Cola Bottling Indonesia 

sudah memiliki proses baku yaitu proses yang menjadi acuan bagi seluruh cabang PT. 

Coca-Cola Bottling Indonesia diseluruh Indonesia. Dalam penerimaan spare part 

terdapat beberapa pemeriksaan yaitu: pencocokan barang apakah sesuai dengan 

pesanan, pemeriksaan PO (purchase Order), dan surat jalan 

b. Pemberian kode part 

Pemberian kode part dilakukan setelah barang spare part yang dipesan sudah 

datang. Pemberian kode part ini dilakukan dengan cara memberikan kode part barang 

yang dibeli yang kodenya sudah ada dan tertera pada Surat Purchase Order (PO) 

c. Menentukan Informasi Store dan Bin 

Informasi store dan bin dilakukan untuk memepermudah mengontrol barang dan 

mempermudah penyimpanan serta pengambilan barang jika dibutuhkan sewaktu-

waktu. Untuk menentukan bin lokasi part PT. Coca-cola mempunyai acuan yaitu 

dengan menggunakan sistem data stream 7i. 

 

B. Saran 

Dalam setiap pekerjaan dan sistem informasinya PT. Coca-Cola Bottling Indonesia 

Central Java Semarang hampir semuanya dilakukan dengan menggunakan sistem data stream 

7i yang bekerja secara on line namun seringnya troublee atau erornya sistem data stream 7i 

membuat pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan menjadi tertunda, oleh karena itu 

penulis mempunyai saran agar untuk sistem data stream 7i Pada PT.Coca-cola ini perlu 

adanya pembenahan-pembenahan dan peremajaan sistem yang telah ada agar pekerjaan dapat 

berjalan lebih efektif dan efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 

Alex’s Nitisemito. 1983. Manajemen Suatu Dasar Dan Pengantar. Ghalia Indonesia: Jakarta 
 
Bowersox, J. Donald. 1995. Manajemen Logistik. Cetakan kedua. Sinar Grafika Offset 
 
Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi 

kedua. Balai Pustaka 
 
Drs. Peter Salim dan Yenny Salim, 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia Kotemporer. edisi 

pertama. Modern English Press : Jakarta 
 
---------. 1996. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, edisi ketiga. PT. Toko 

Gunung Agung 
 
Freddy Rangkuti. 1998. Manajemen Persediaan. Edisi kedua. Pt RajaGrafindo Persada: 

Jakarta 
 
H.B. Sutopo. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: Sebelas Maret University Perss 
 
Hadari Nawawi dan Mimi Martini. 1996. Penelitian terapan. Yogyakarta: Universitas Gajah 

Mada Press 
 
Ibnu Syamsi. 1983. Perlengkapan Material Pemerintah Daerah. cetakan pertama. PT. Bina 

Aksara 
 
M. Arif Satoto, 2004. Mekanisme Pengelolaan Barang (spare part) Pada Bagian Enggenering 

di PT. Sari Husada Tbk. Tugas Akhir Ahlimadya Manajemen Administrasi. Fakultas 
Imu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta 

 
Nimwegen, J. Van. 1974. Dasar-Dasar Organisasi Administrasi. Tarsito: Bandung 
 
 
Sofjan Assauri. 1993. Manajemen Produksi dan Operasi. Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia : Jakarta  
 
Sondang P. Siagain. 2001. Kerangka Dasar Ilmu Administrasi. Cetakan kedua. PT. Rineka 

Cipta: Jakarta 
 
Sri Mulyani, 2003.Sistem Pengelolaan Barang Inventaris di Kantor RRI Cabang Muda 

Surakarta. Tugas Akhir Ahlimadya Manajemen Administrasi. Fakultas Imu Sosial dan 
Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta 

 
Worman, John. 1981. Manajemen Pergudangan. Cetakan Pertama. Betawi Sarana Grafika: 

Jakarta 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 
Sumber lain: 
Data Stream 7i PT. Coca-Cola Bottling Indonesia 
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1. Bagaimanakah Proses pengadaan Barang Spare Part pada PT. Coca-Cola Bottling 

Indonesia Central Java? 

2. Jelaskan bagaimana cara perencanaan barang-barang spare part sebelum diajukan untuk 

proses selanjutnya? 

3. Adakah pihak yang lain selain petugas gudang yang terlibat dalam perencanaan tersebut?, 

jika ada siapa saja yang perlu dilibatkan dalam perencanaan pembelian barang spare part 

tersebut? 

4. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan? 

5. Setelah perencanaan dibuat bagaimana cara untuk mengajukan rencana pembelian spare 

part tersebut? 

6. Bagaimana cara melakukan pembelian spare part dan pihak bagian apa yang melakukan 

pembelian tersebut? 

7. Bagaimanakah proses penerimaan barang spare part pada PT. Coca-Cola Bottling 

Indonesia Central Java Semarang? 

8. Bagaimana proses penyimpanan spare part pada PT. Coca-Cola Bottling Indonesia 

Central Java Semarang sebelum di masukkan pada almari penyimpanan? 
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BIN ALMARI PENYIMPANAN SPARE PART 
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