
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Dari tujuan awal penelitian adalah mengurangi waktu pemuatan produk gula dengan 

melakukan perbaikan tata letak gudang. Dalam melakukan pengamatan langsung di 

PT PG Rajawali 1 Jati Tujuh, didapat hasil pengamatan tata letak yang belum 

berarturan (material yang kurang penting menghambat dalam aktivitas gudang), 

waktu pemuatan produk gula ke dalam truk sangat lama kurang lebih 7 menit dalam 

satu kali pemuatan tiap kota. Setelah mendapat beberapa data yang diperlukan 

seperti, data permintaan tiap kota, tata letak saat ini, waktu pemuatan produk gula ke 

dalam truk. Proses pengolahan data menggunakan ARC dan pengitungan waktu 

(waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku)  didapat hasil sebagai berikut: 

1.) Keadaan tata letak usulan dengan menggunakan ARC dalam perbaikan tata letak 

sangat penting, karena tujuan utama ARC untuk mengetahui hubungan 

kedekatan dari satiap kelompok. Dapat dilihat keadaan gudang pada tata letak 

saat ini masih terdapat material yang kurang penting menggangu aktivitas 

digudang, sedangkan pata tata letak usulan setalah menggunkan ARC  material 

yang tidak penting ditempatkan semestinya, hal ini berdampak pada aktivitas 

digudang menjadi lancar karena sesuai dengan kaidah pergudangan. 

2.) Dalam pengalokasian produk gula tiap kotanya sangat membantu dalam jumlah 

stok gula, dikarenakan tidak terjadinya kekurangan dalam stok gula tersebut saat 

proses supply tiap kotanya. 

3.) Penggunaan ARC dalam perbaikan tata letak dapat berpengaruh dalam waktu 

pengangkutan produk gula kedalam truk yang menjadi lebih singkat (kurang 

lebih 4 menit dalam satu kali pengangkutan karung pada tata letak usulan) yang 

awalnya waktu pengangkutan (kurang lebih 7 menit dalam satu kali 

pengangkutan karung pada tata letak saat ini), jadi selisih waktu pada tata letak 

saat ini dan tata letak usulan sekitar 3 menit. Ini disebabkan karena adanya 
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penempatan material yang kurang penting ditempatkan pada tempat yang 

semestinya, yang menyebabkan aktivitas di dalam gudang menjadi lancar. 

 

6.2 Saran 

Dari penelitian ini terdapat beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan seperti PT PG Rajawali seharusnya sangatlah penting untuk 

pertimbangkan keadaan tata letak tersebut, karena dengan adanya perbaikan tata 

letak ini keadaan gudang dan aktivitas di gudang tersebut menjadi lebih efektif. 

2. Bagi peneliti yang akan meneruskan penelitian dapat fokus pada OMH (ongkos 

material handling), karena dalam penggunaan ARC tersebut terdapat 

perhitungan pada luas lantai gudang dan apabila dihitung dapat berpengaruh 

dalam OMH (ongkos material handling) perusahaan. 
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