BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengolahan data serta analisis yang sudah dilakukan,
maka Bab V ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil
penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini memberikan jawaban atas tujuan
dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, diberikan pula beberapa saran yang
diberikan untuk perusahaan maupun penelitian selanjutnya.
V.1

Kesimpulan
Kesimpulan merupakan hasil akhir yang dapat ditarik dari pengolahan

data dan analisis dalam penelitian. Berikut merupakan kesimpulan yang dapat
ditarik berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan :
1.

Alternatif tata letak gudang barang jadi pada PT X dibuat sebanyak dua
alternatif dengan masing-masing alternatif memiliki tiga alternatif
penugasan yaitu berdasarkan fk terkecil, prioritas rak, dan prioritas rak
dan fk terkecil. Pemilihan perancangan tata letak berdasarkan aspek
kuantitatif dan kualitatif. Perancangan tata letak dilakukan dengan
menempatkan setiap produk jadi pada bay yang telah tersedia sesuai
urutan prioritas family product dan urutan prioritas produk jadi dalam
satu family product yang sama.

2.

Alternatif perancangan tata letak gudang barang jadi terpilih adalah
alternatif

2

dengan

alternatif

penugasan

yang

terpilih

adalah

berdasarkan prioritas rak dan fk terkecil dengan total jarak keseluruhan
adalah 179.711,221 meter. Terdapat beberapa hasil perbandingan yang
dapat diamati setelah dilakukannya perbaikan tata letak yaitu setelah
dilakukannya perbaikan, penyimpanan barang dalam gudang barang
jadi telah memiliki aturan yang jelas, proses pencarian, penyimpanan,
dan pengambilan barang mudah dilakukan dan membutuhkan waktu
yang lebih cepat, dan semua komponen diletakkan dalam rak.
3.

Sistem pencatatan barang di gudang dijalankan sesuai SOP yang telah
dibuat baik SOP penerimaan barang ke dalam gudang maupun
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pengiriman barang keluar gudang. Terdapat empat dokumen yang
dibuat dalam memperlancar sistem pencatatan gudang yaitu form
barang masuk gudang, list kebutuhan assembly, surat kebutuhan
assembly, dan surat jalan operator forklift. Serta dibuat pula form barang
masuk dan keluar dengan menggunakan Microsoft Access.

V.2

Saran
Saran diberikan untuk perusahaan dan penelitian yang akan dilakukan

selanjutnya agar tidak terjadi kesalahan yang sama di masa depan. Berikut
merupakan saran yang dapat diberikan :
1.

Hasil penelitian dapat diimplementasikan pada gudang barang jadi PT
X.

2.

Sistem pencatatan dipantau oleh pihak pimpinan perusahaan.
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