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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Setiap perusahaan tekstil mempunyai cara yang berbeda-beda dalam proses 

pembuatan kain yarn dyed. Proses pembuatan kain yarn dyed yang dilakukan CV. 

Fauzi melalui beberapa proses diantaranya bahan baku, twisting soft cones, dyeing 

(pencelupan), twisting cones up, warping, drawing-in (pencucukan), weaving 

(menenun). 

Dalam proses menenun CV. Fauzi menggunakan dua jenis mesin yaitu mesin 

tenun shuttleless rapier Ishikawa dari Jepang dan mesin tenun shuttle RRT dari 

China.  

Perbandingan proses pembuatan kain yarn dyed dengan menggunakan mesin 

shuttle RRT dan mesin rapier Ishikawa terdapat pada proses menenun dan hasil 

produksi.  

1.   Proses menenun  

Perbedaan proses menenun menggunakan kedua mesin tersebut adalah alat 

penggulung pakan (roll benang pakan), media/alat peluncur pakan beserta cara 

kerja mesin, memakai dropper atau tidaknya. Sedangkan persamaannya adalah 

proses persiapan benang lusi (mulai dari proses bahan baku sampai drawing-in) 

dan tahap proses weaving (menenun). 
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2.  Hasil produksi 

Hasil produksi kain menggunakan mesin shuttleless rapier Ishikawa lebih rapi dan 

pola/desain lebih bervariasi bila dibandingkan dengan mesin shuttle RRT. 

 Kelebihan dari mesin shuttle RRT adalah harga mesin dan spare part lebih 

murah. Sedangkan mesin shuttleless rapier Ishikawa adalah kecepatan produksi lebih 

cepat, efisiensi produksi lebih bagus, hasil produksi lebih banyak. Kekurangan dari 

mesin shuttle RRT adalah kecepatan produksi rendah, membutuhkan operator tenun 

yang banyak, teropong rentan rusak, dan operator mesin dapat mengubah gigi pick. 

Sedangkan mesin shuttleless rapier Ishikawa adalah harga mesin dan spare part lebih 

mahal dibandingkan dengan mesin shuttle RRT.  

 

5.2 Saran 

 Penulis memiliki saran yang ditujukan untuk CV. Fauzi, Fakultas Bahasa, dan 

Program Studi. 

1. Untuk CV. Fauzi 

      Penulis menyarankan agar CV. Fauzi memperluas tempat penyimpanan kain     

      dibagian packing agar kain tertata rapi.  

2. Untuk Fakultas Bahasa 

Penulis menyarankan pihak Fakultas menyediakan rekomendasi tempat 

pelaksanaan praktik kerja sesuai dengan ilmu yang dipelajari di Universitas 

Widyatama. 

3. Untuk Program Studi 
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Penulis menyarankan agar Program Studi melakukan kerja sama dengan 

perusahaan-perusahaan yang ada kaitannya dengan Jepang. Sehingga 

mahasiswa dapat  mengaplikasikan ilmu yang dipelajari selama diperkuliahan. 

Dan Penulis mengharapkan agar program studi bisa memaparkan prosedur 

yang jelas terkait bimbingan dan tata cara penulisan laporan Tugas Akhir . 

 

5.3 Penutup  

 Demikian yang dapat penulis paparkan mengenai materi yang menjadi pokok 

bahasan pada Tugas Akhir ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan seperti 

pemilihan kata dalam laporan, tata cara penulisan yang masih belum sempurna, 

kelengkapan materi yang berkaitan dengan pokok bahasan karena terbatasnya 

pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang berhubungan dengan judul 

Laporan Tugas Akhir ini.  

 Maka dari itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran demi 

menyempurnakan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna bagi para 

pembaca khususnya untuk penulis. 

 


