
BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitihan yang telah dilakukan tentang Strategi Optimalisasi Kapasitas 

Gudang di UD Ratno Jaya dalam wawancara terhadap pemilik perusahaan, kepala gudang 

dan karyawan gudang, terdapat kesimpulan yakni : 

1. Faktor penyebab kapasitas gudang tidak mampu menampung barang sesuai dengan 

kapasitasnya, yaitu barang yang baru datang tidak langsung dimasukan kedalam gudang 

melainkan dibiarkan sampai barang itu benar-benar sudah datang semua. 

2. Kebijakan perusahaan dalam menggola tata letak kurang di perhatikan sehingga barang 

yang ada di gudang tidak mencukupi kapasitas gudang, harusnya tata letak barang harus 

bener-benar diperhatiakan karena tata letak merupakankeputusan penting yang 

menentukan efisiensi dari operasi-operasi secara berkepanjangan. Strategi yang dilakukan 

UD Ratno jaya sudah bagus tapi harus memberikan tata letak yang lebih baik karena Tata 

letak mempunyai dampak strategi karena menyediakan prioritas kompetisi untuk 

perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya 

 

5.2 Rekomendasi 

Berdaarkan pada hasil penelitian pembahasan dan kesimpulan, maka rekomendasi yang dapat 

diberikan sebagai berikut : 

 

 

5.2.1 Bagi UD Ratno Jaya 

Berdasarkan faktor faktor  penyebab kapasitas gudang tidak mampu menampung barang 

sesuai dengan kapasitasnya karena adanya proses tata letak yang kurang diperhatikan, maka 

perusahaan agar lebih memperketat pengawasan pada semua barang, terutama bagiantata 



letak dalam gudang untuk membuat proses oprasional di dalam gudang dapat berjalan dengan 

lancar tanpa adanya penumpukan barang di dalam gudang dan juga perusahaan dapat 

mencapai hasil yang maksimal, dan berdasarkan strategi optimalisasi kapasitas gudang di 

harapkan lebih di perhatikan oleh perusahaan karenadapat mengidentifikasi barang yang 

cepat terjual dan yang tidak,sehingga dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik.Tetap 

terjaga komunikasi yang baik, tetap komitmen dengan apa yang menjadi tujuan perusahaan, 

semakin berkembang dan kerja sama antara pemilik dengan kepala gudang dan karyawan 

gudang tetap professional. 

 

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, masih terdapat keterbatasan dalam hal - hal yang 

menjadi faktor penyebab kapasitas gudang tidak mampu menampung barang sesuai dengan 

kapasitasnya pada UD Ratno Jaya, maka kepada peneliti lain yang melaksanakan penelitian 

sejenis disarankan menggunakan instrument yang berbeda. Peneliti selanjutnya juga bisa 

menjadikan instrument penelitian menggunakan metode kuantitatif. Dengan demikian, maka 

akan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kapasitas gudang. 

 


