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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 Dari hasil pengolahan dan analisis data yang dilakukan, maka kesimpulan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Saat ini perusahaan menerapkan teknik penyimpanan secara random, 

dimana pada kebijakan ini tata letak gudang menjadi kurang teratur dan 

kurang rapi. Hal ini dikarenakan sistem penyimpanan dilakukan dengan 

menempatkan semua jenis item yang datang pada tempat yang kosong. 

Kekurangan dari penataan gudang tersebut adalah kecepatan pekerja dalam 

mencari item yang dicari membutuhkan waktu yang lama. Selain itu 

tempat penyimpanan yang ada pada gudang tersebut tidak pasti atau tidak 

tetap. 

2. Layout atau tata letak usulan yang tepat untuk pihak perusahaan saat ini 

adalah dengan merubah teknik penyimpanan yang sebelumnya dengan 

teknik penyimpanan yang baru. Kebijakan penyimpanan yang bisa 

diusulkan adalah dengan dedicated storage policy, dimana penempatan 

setiap item yang datang ke gudang memiliki tempat yang pasti (fixed slot) 

serta penyimpanan dilakukan dengan mengelompokan berdasarkan jenis 

benang (pada storage) dan jenis kain (pada warehouse). 

3. Manfaat yang dapat diperoleh bagi pihak perusahaan dengan menerapkan 

layout usulan yang sudah dirancang adalah kemudahan baik dalam 

menyimpan maupun dalam pengambilan item di gudang, karena tempat 

yang sudah lebih teratur, rapi dan berada pada jenis kelompok yang sama, 

lebih mempercepat dalam pencarian bahan baku (pada storage) maupun 

pencarian jenis kain yang dimaksud (pada warehouse). 
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6.2 Saran 

 6.2 1 Saran Untuk Pihak Perusahaan 

 Saran yang dapat diberikan bagi perusahaan adalah dengan kelebihan-

kelebihan yang sudah disampaikan oleh penulis, sebaiknya pihak perusahaan bisa 

lebih mempertimbangkan lagi mengenai layout usulan yang telah disampaikan. 

Mengingat cukup banyak nilai positif yang diberikan melalui layout usulan 

tersebut, seperti kerapian dan teratur nya tempat penyimpanan, kemudahan dalam 

menyimpan maupun mencari item yang dimaksud dan yang terakhir adalah 

kecepatan pencarian sehingga tidak mengganggu waktu produksi. 

 

6.2 2 Saran Untuk Penelitian Lanjutan 

Saran untuk penelitian lanjutan yang dapat dilakukan adalah dengan 

melakukan pembenahan lantai produksi di perusahaan tersebut agar bagian lantai 

produksi dengan bagian warehouse tidak pada satu tempat. Artinya antara lantai 

produksi proses akhir yang saat ini berada dalam satu ruangan dengan warehouse 

disatukan dengan lantai produksi yang sebenarnya. Pemisahan tempat ini supaya 

bisa menghindari adanya kehilangan produk atau alat kerja lainnya, dan juga 

supaya para pekerja bisa lebih fokus dengan apa yang menjadi bagiannya. 


