


Pentingnya
Management Stock dan 
Kemampuan Fulfillment 
untuk Bisnis Makin Cuan



Pernah mengalami situasi Out of Stock?

1. Peluang lebih rendah untuk mendapatkan pembeli baru
2. Peluang lebih rendah untuk mempertahankan pelanggan
3. Peluang pembeli untuk berbelanja di kompetitor meningkat

Pengalaman belanja 
yang kurang 
memuaskan

 Mengurangi reputasi penjual, 
penilaian toko rendah/poin 

penalti meningkat
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Situasi Out Of Stock

Kehilangan Kesempatan Penjualan

Menghindari Out of Stock

Memaksimalkan Penjualan

=



Solusi
Sudahkah Anda melakukan praktik terbaik?

Perencanaan Stok

Manajemen Supplier

Manajemen Gudang

Pentingnya manajemen stok yang efektif

Kendala
Pernahkah Anda mengalami hal-hal ini?

Perencanaan Stok

Manajemen Supplier

Manajemen Gudang

1. Stok habis menyebabkan konsumen tidak puas 
dan penarikan produk dari promo

2. Kelebihan stok produk yang kurang laku 
mempengaruhi keuntungan secara keseluruhan

3. Tidak bisa memenuhi pesanan karena pengiriman 
terlambat dari pemasok (supplier)

4. Tidak dapat menemukan stok barang di gudang 
meskipun menurut sistem Anda stok masih 
tersedia, mengakibatkan pembatalan pesanan

5. Berkurangnya stok produk karena pencurian atau 
kesalahan penempatan.

Terapkan 3 praktik 
terbaik ini 

untuk memastikan ketersediaan stok 
& memaksimalkan penjualan

Sudahkah Anda melakukan praktik terbaik?

Solusi

Perencanaan Stok

Manajemen Supplier

Manajemen Gudang



PROSES OPERASIONAL TOKO
Perencanaan stok, inbound, outbound/fulfillment

Perencanaan Stock Manajemen Supplier Manajemen Gudang

Rencana Stock Berikan PO ke 
Supplier

Barang masuk Cek kualitas Rekor barang 
masuk

Pack
Proses 

PesananRekor barang 
keluar

Gudang

PickDikirim oleh 
logistik



BAGAIMANA CARA 
MENYELESAIKAN 
PESANAN DALAM

1 HARI?
Optimalkan proses order processing 

Optimalkan proses picking

Optimalkan proses packing

SYARAT UTAMA :
Ketersediaan Stock



PROSES FULFILLMENT
Penyelesaian Pesanan

Perencanaan Stock Manajemen Supplier Manajemen Gudang

Rencana Stock Berikan PO ke 
Supplier

Barang masuk Cek kualitas Rekor barang 
masuk

Pack
Proses 

PesananRekor barang 
keluar

Gudang

PickDikirim oleh 
logistik



PERENCANAAN 
STOCK

PRAKTIK TERBAIK

Mengetahui apa yang harus dipesan 
ulang (re-order)

Mengetahui kapan harus 
memesan stok

Mengetahui berapa jumlah stok yang 
harus dipesan



PERENCANAAN STOCK
Mengetahui apa yang harus dipesan ulang (re-order)

Untuk mengetahui produk apa yang harus dipesan ulang, 
kelompokkan produk berdasarkan permintaan pasar

WHY?

• Membuat keputusan pemesanan ulang yang tepat
Mengelompokkan produk dapat membantu Anda untuk mengoptimalkan perencanaan stok. 
Contohnya meningkatkan frekuensi pemesanan stok untuk produk yang laris dan 
mengurangi atau menghentikan pemesanan stok untuk produk yang tidak laris

• Mengoptimalkan alokasi sumber daya
Mengelompokkan produk bisa membantu mengetahui produk mana yang layak 
mendapatkan alokasi sumber daya lebih, karena produk tersebut memberikan keuntungan 
yang lebih besar, sambil mengurangi pengeluaran untuk produk yang tidak laris

• Meningkatkan kontrol terhadap stok
Mengelompokkan produk membantu memusatkan perhatian Anda pada beberapa produk 
yang bergerak cepat yang memberi Anda bagian terbesar dari penghasilan. Hal ini bisa 
menghemat waktu yang dibutuhkan untuk mengatur ratusan produk di tokomu



PERENCANAAN 
STOCK

PRAKTIK TERBAIK

Mengetahui apa yang harus dipesan 
ulang (re-order)

Mengetahui kapan harus 
memesan stok

Mengetahui berapa jumlah stok yang 
harus dipesan



PERENCANAAN STOCK
Mengetahui kapan harus memesan stok

Beberapa faktor untuk dipertimbangkan:

Perkiraan penjualan selama masa 
memesan stok (lead time demand) Safety Stock

Apa? 
• Stok tambahan yang digunakan sebagai 

cadangan. 

Kenapa? 
• Agar penjualan bisa berlanjut saat ada kejadian 

tak terduga.

Apa? 
• Perkiraan jumlah penjualan barang selama lead time 

(waktu tunggu dari saat stok dipesan sampai stok tiba 
di gudang).

Kenapa? 
• Sebelum datangnya stok baru, pesanan yang berjalan 

harus dipenuhi dengan stok yang masih ada.

Re-order point = Perkiraan penjualan selama masa memesan stok + Safety Stock

Pastikan selalu memiliki safety stock, terutama untuk 
produk yang laris.

Pastikan stok yang cukup saat menunggu datangnya 
stok baru, terutama untuk produk yang laris.

Kapan harus memesan ulang?



Manajemen 
Supplier



MANAJEMEN SUPPLIER
Pastikan Supply Tepat Waktu

KALENDER SUPPLY

Tandai kalender dengan tanggal-tanggal berikut:
• Kegiatan dan kampanye utama,
• Waktu pengiriman, dan
• Kapan stok harus sudah siap

Tindak lanjuti dengan supplier untuk:
• Pengiriman penting, contoh: produk untuk 

kampanye, produk terlaris
• Keterlambatan pengiriman
• Produk yang rusak

Koordinasikan jadwalmu dengan jadwal supplier

Pastikan stok produk untuk kampanye tiba 
1 - 2 minggu sebelum kampanye dimulai

Buat kalender untuk 
memudahkan 

pengaturan supply 
barang



Manajemen 
Gudang



MANAJEMEN 
GUDANG

PRAKTIK TERBAIK

Gunakan peralatan yang tepat

Pastikan akses gudang yang optimal

Optimalkan proses inbound & storing 
di gudang

Lacak pergerakan stok



MANAJEMEN GUDANG
Pastikan akses gudang yang optimal
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Menerima 
stok

(masuk)

Membuka stok Quality Check, 
label, catat stok

Area tunggu 
sebelum 

dikirim 3PL
(keluar)

Packing Picking
(Penyimpanan 

sekunder)

Penyimpanan 
Utama

Area Proses 
Pesanan

Tempat produk masuk, pengecekan dan penyimpanan seharusnya mengikuti alur operasional

Denah Ideal



MANAJEMEN GUDANG
Lacak pergerakan stok - Lakukan “Cycle Count”

6. Periksa hasil dengan catatan. Pastikan jumlah stok konsisten dengan yang diunggah di Seller Centre. Temukan 
jika ada yang tidak konsisten. Stok yang tersedia = Stok yang masuk terakhir + Stok yang ada - Stok yang keluar

5.  Hitung jumlah stok untuk SKU yang dipilih. Bisa dilakukan dengan: (i) cara manual, yang dicatat di kertas, atau 
melalui (ii) barcode scanning.

4.  Hentikan penjualan stok untuk SKU yang dihitung selama masa penghitungan. Ini berarti pesanan terhadap 
SKU tersebut tidak bisa diproses untuk sementara waktu. Untuk gudang yang terbagi menjadi dua (gudang utama 
dan area picking) perhitungan harus dilakukan di kedua bagian.

3.  Pilih tanggal untuk lakukan perhitungan. Untuk produk terlaris, perhitungan ini bisa dilakukan saat low 
season untuk menghindari gangguan pada bisnis.

2.  Pilih satu SKU untuk dihitung, dimulai dari produk yang dianggap paling laris (fast-moving). Jangan sebarkan 
jadwal penghitungan agar tidak diketahui orang lain.

1.  Pertama, tunjuk staff atau tim khusus untuk menghitung stok. Hal ini dilakukan agar perhitungan stok 
dilakukan dengan objektif. 

7.  Berikan hasilnya ke karyawan Anda, untuk memastikan tiap karyawan bertanggung jawab untuk tiap bagian/ 
SKU  yang diawasinya.

8.  Ulangi proses untuk SKU lain. Semakin sering siklus perhitungan dilakukan, semakin akurat juga inventory yang 
ada dan semakin kecil jumlah pembatalan pesanan karena out-of-stock



PROSES FULFILLMENT
Penyelesaian Pesanan

Perencanaan Stock Manajemen Supplier Manajemen Gudang

Rencana Stock Berikan PO ke 
Supplier

Barang masuk Cek kualitas Rekor barang 
masuk

Pack
Proses 

PesananRekor barang 
keluar

Gudang

PickDikirim oleh 
logistik



BAGAIMANA CARA 
MENYELESAIKAN 
PESANAN DALAM

1 HARI?
Optimalkan proses pemesanan

Optimalkan proses picking

Optimalkan proses packing

SYARAT UTAMA :
Ketersediaan Stock



OPTIMALISASI PROSES PESANAN
Maksimalkan produktivitas karyawan

• Terapkan tolok ukur (benchmark) untuk memotivasi karyawan

• Siapkan karyawan cadangan jika dibutuhkan, terutama masa 
kampanye/promo

Karyawan untuk pemrosesan order melalui Channel Penjualan Online dan 
Offline, terpisah dari karyawan untuk picking, packing, karyawan untuk 
menangani chat dan administrasi (pengaturan toko, promosi, edit/upload 
produk, penanganan finansial, dsb.)

Karyawan 
khusus Order 

Processing

• Karyawan khusus untuk memproses order dari masing-masing channel 
penjualan.

• Jumlah staf proporsional dengan rata-rata pesanan harian

Karyawan 
khusus

Tolok ukur 
(benchmark)

Karyawan 
cadangan



BAGAIMANA CARA 
MENYELESAIKAN 
PESANAN DALAM

1 HARI?

Optimalkan 
Proses 
Picking



OPTIMALISASI PROSES PICKING
Pastikan akses yang optimal pada stok di area picking

Tampilan rak untuk barang yang ditata secara horizontal

Praktik terbaik:

1. First in First Out : Pilih stok terlama 
terlebih dahulu. 
Letakkan stok yang lebih lama lebih 
dekat ke area packing, dan mengisi 
ulang stok dari bawah ke atas

2. Mengisi ulang fast-moving SKUs 
saat level stok di tempat picking 
mencapai 20% 

3. Memiliki cadangan stok yang cukup 
di tempat picking

Ambil stok 
dari sini 
terlebih 
dahulu 

(terdekat ke 
area 

shipping)

Isi stok dari 
sini

Shipping 
Area Tampilan rak untuk barang yang ditata secara vertikal

Isi stok dari sini

Ambil stok dari sini terlebih dahulu 
(terdekat ke area shipping)



OPTIMALISASI
PROSES PACKING

PRAKTIK TERBAIK

Gunakan peralatan yang tepat

Terapkan prosedur operasional standar 
(SOP) untuk packing



OPTIMALISASI PROSES PACKING

Gunakan peralatan yang tepat

REKOMENDASI PENGEMASAN BARANG

TINGKATAN PERTAMA TINGKATAN KEDUA

- Bubble wrap bening
- Selotip

- Kardus
- Selotip
- Plastik hitam pengemasan



OPTIMALISASI PROSES PACKING

Gunakan peralatan yang tepat

CONTOH PENGEMASAN YANG BURUK

Pengemasan yang tidak 
menjaga mutu barang

Pengemasan yang buruk Pengemasan yang tidak 
efektif



MENGELOLA PENGIRIMAN

Bagi seller yang berjualan di Marketplace, 
aktifkan resi cashless untuk mempercepat 
perolehan resi

Aktifkan Pengiriman Instant pada fitur 
pengiriman agar pesanan dapat dikirimkan 
pada hari yang sama untuk meningkatkan 
kepuasan pelanggan.

Memiliki lebih dari satu jasa kirim, untuk 
mendukung traffic penjualan selama masa 
kampanye, misalnya pada saat bulan 
penjualan teramai.

Menggunakan 
lebih dari satu 

jasa kirim

Aktifkan fitur
Pengiriman 

Instan

Aktifkan 
Resi Cashless



BAGAIMANA PENDAPAT ANDA TENTANG 
MEMILIKI GUDANG DAN MENJALANKAN 

PERGUDANGAN SECARA MANDIRI?

GAMPANG MENANTANG



APAKAH SETIAP BISNIS PERLU 
MEMILIKI PERGUDANGAN?



PERAN PERGUDANGAN DALAM ALUR BISNIS

PEMASARAN

PENJUALAN

PRODUKSI DISTRIBUSI

PERGUDANGAN



UMKM sebagai usaha mandiri yang ingin tumbuh, biasanya memiliki kecenderungan memiliki 

gudang yang independen/ satu tempat untuk seluruh proses bisnis mulai dari penjualan - 

pergudangan - distribusi. Hal itu bisa dikategorikan sebagai Gudang Private

★ Waktu operasional pergudangan 
yang besar

★ Keterbatasan area pergudangan
★ Bahaya keamanan pekerja dan 

barang
★ Banyaknya pekerjaan yang harus 

dilakukan secara manual
★ Besarnya pembiayaan untuk 

pekerjaan gudang

★ Lebih mudah dalam 
melakukan kontrol terhadap 
aktivitas gudang

★ Lebih fleksibel dalam 
menekan pembiayaan

★ Alur komunikasi yang pendek

PERGUDANGAN UMKM PADA UMUMNYA

KEUNTUNGAN KEKURANGAN

+ -



THANK 
YOU


