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6.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data dengan

menggunakan metode Class Based Storage pada gudang PT. Bentoro Adisandi

Ivena maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Berdasarkan hasil perhitungan dan pembentukan kelas dengan pendekatan

pareto, maka didapatlah usulan rancangan tata letak gudang barang jadi

produk es krim walls, dimana penempatan produk didalam gudang dibagi

kedalam tiga kelas A,B, dan C.

a. Kelas A, ditempatkan pada gudang I dengan total persentase 79,251 %,

dengan jumlah item sebanyak 15 item dari jumlah item produk

keseluruhan, dan membutuhkan ruang penyimpanan sebanyak 177

slot/pallet dengan kebutuhan luas lantai adalah 177 m2.

b. Kelas B, ditempatkan pada gudang I dan gudang II, dikarenakan

penyimpanan pada gudang I tidak mencukupi, dengan total persentase

15,657 %, dengan jumlah item sebanyak 19 item dari jumlah item produk

keseluruhan, dan membutuhkan ruang penyimpanan sebanyak 46

slot/pallet dengan kebutuhan luas lantai adalah 46 m2.

c. Kelas C, ditempatkan pada gudang II dengan total persentase 5,092 %,

dengan jumlah item sebanyak 22 item dari jumlah item produk

keseluruhan, dan membutuhkan ruang penyimpanan sebanyak 23

slot/pallet dengan kebutuhan luas lantai adalah 23 m2. Penempatan produk

didalam gudang disusun dengan dua tumpukan, tumpukan atas

ditempatkan diatas rak dan tumpukan bawah ditempatkan diatas pallet.

Dari hasil pembentukan kelas dan penempatan atau penyimpanan produk

didalam gudang, didapatlah jarak perpindahan dari masing-masing produk

dengan total jarak perpindahan 734,08 meter/minggu. Dibandingkan dengan

kondisi gudang  pada saat penelitian, jarak masing-masing produk tidak

menentu karena tidak adanya sistem penyimpanan, sehingga jaraknya selalu

berubah-ubah.
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2. Prosedur peletakan produk di dalam gudang berdasarkan prinsip FIFO (First

In First Out) produk yang pertama masuk pertama kali dikeluarkan, dan

peletakan produk di dalam gudang berdasarkan kelas yang telah ditentukan.

Prosedur peletakan yang telah dibuat terdiri dari 10 tahapan, salah satu

diantaranya yaitu :

a. Setiap produk yang akan masuk di dalam gudang terlebih dahulu di

periksa kelengkapan data dan jumlah produk, apakah sesuai dengan

jumlah yang diminta perusahaan, dan apakah produk dalam keadaan baik.

b. Pastikan produk yang akan disusun di dalam gudang masuk dalam

kategori kelas A, B, atau C.

c. Apabila akan mengeluarkan produk, keluarkan lah produk dengan melihat

tanggal masuk produk dan gunakan prinsip FIFO (First In First Out)

produk yang pertama masuk pertama kali dikeluarkan.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai bahan pertimbangan

untuk kebaikan bersama baik bagi perusahaan maupun bagi pembaca adalah

sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangana bagi

pihak perusahaan untuk menerapkan sistem penyimpanan dengan metode

Class Based Storage, sehingga memiliki sistem penyimpanan yang lebih baik

bagi perusahaan dibandingkan dengan sistem penyimpanan yang sebelumnya.

2. Diharapkan kepada pembaca agar memberikan masukan yang positif yang

bersifat membangun kepada penulis supaya laporan ini menjadi lebih baik

kedepannya, dan dapat digunakan sebagai referensi bagi pembaca


