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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada bab sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aktivitas aktual operator checker adalah melakukan cek barang/ cek finish 

good, cek dokumen, cek scanner, melakukan koordinasi, scan finish good, 

menyusun finish good, menyusun pallet, cek hp, diam, istirahat / bersantai, 

loading barang/ finish good, mengobrol, tidak di lokasi, dan pergi ke toilet. 

Aktivitas aktual operator forklift conveyor adalah menyusun finish good, 

menyusun triplek / menyusun pallet, melakukan koordinasi, cek dokumen, 

cek hp, diam, istirahat / bersantai, mengobrol, tidak di lokasi, dan pergi ke 

toilet. 

Aktivitas aktual operator forklift turnload adalah loading barang/ finish 

good, menyusun triplek / menyusun pallet, overpallet, diam, istirahat / 

bersantai, mengobrol, tidak di lokasi, dan pergi ke toilet. 

 

2. Persentase produktivitas kondisi aktual untuk operator checker 1, 2, & 3 

secara berurutan sebesar 57%, 68%, & 61% 

Persentase produktivitas kondisi aktual untuk operator forklift conveyor 

1 & 2 secara berurutan sebesar 77% & 80% 

Persentase produktivitas kondisi aktual untuk operator forklift turnload 

1 & 2 secara berurutan sebesar 85% & 84% 

 

3. Persentase beban kerja kondisi aktual untuk operator checker 1, 2, & 3 

secara berurutan sebesar 80.23%, 95.72%, & 85.39% 

Persentase beban kerja kondisi aktual untuk operator forklift conveyor 1 

& 2 secara berurutan sebesar 108.78% & 112.31% 
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Persentase beban kerja kondisi aktual untuk operator forklift turnload 1 

& 2 secara berurutan sebesar 120.08% & 117.96% 

 

4. Besar nilai insentif yang pantas untuk operator forklift conveyor 1 & 2 

secara berurutan sebesar Rp 371.143 dan Rp 520.471 

Besar nilai insentif yang pantas untuk operator forklift turnload 1 & 2 

secara berurutan sebesar Rp 848.992 dan Rp 759.395 

Besar nilai insentif dengan penyesuaian untuk operator checker 2, & 3 

secara berurutan sebesar Rp 640.962 dan Rp 640.962 

Besar nilai insentif dengan penyesuaian untuk operator forklift conveyor 

1 & 2 secara berurutan sebesar Rp 173.897 dan Rp 255.284 

Besar nilai insentif dengan penyesuaian untuk operator forklift turnload 

1 & 2 secara berurutan sebesar Rp 416.420 dan Rp 372.474 

 

7.2 Saran 

Saran berikut ini diberikan untuk meningkatkan kualitas penelitian 

selanjutnya, berikut ini saran yang penulis berikan: 

1. Sebaiknya untuk penelitian berikutnya dapat diamati seluruh bagian pada 

departemen warehouse.  

2. Sebaiknya untuk penelitian berikutnya juga mengamati shift lainnya. 

3. Sebaiknya untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan persentase 

produktivitas dari perusahaan, tingkat kepercayaan, dan tingkat ketelitian 

yang lebih baik. 

 


