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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, penulis mencoba menarik suatu 

kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu : 

1. Perusahaan PT.EMPI telah menerapkan plant layout perusahaan yang 

memiliki pola layout yang berbentuk straight line shape. Pada lini proses 

produksi perusahaan tersebut menggunakan pola susunan straight line shape 

(garis lurus) layout. Penggunaan pola straight line shape ini bertujuan untuk 

mempermudah perusahaan dalam menangani bahan baku yang akan diproses. 

2. Untuk mengukur tingkat efisiensi terhadap waktu produksi dari penerapan 

layout suatu perusahaan, diperlukan data waktu proses produksi secara 

keseluruhan. Selain itu, data waktu untuk setiap tahapan proses produksi juga 

diperlukan untuk mengetahui waktu efektif yang digunakan dalam seluruh 

proses produksi. Setelah dilakukan perhitungan dari setiap proses produksi di 

PT.EMPI ini, didapat tingkat efisiensi plant layout perusahaan ini sebesar 

100%. Untuk meningkatkan efisiensi dari penerapan plant layout, perusahaan 

harus menekan seminumum mungkin bahkan jika mampu menghilangkan 

waktu tunggu atau delay yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seperti 

yang telah di jelaskan di bab IV. Mengenai masalah yang dihadapi perusahaan 

pada saaat ini selama dilakukan penelitian dan berdasarkan hasil pengolahan 

data yang didapatkan serta dari wawancara penulis dengan beberapa orang 

yang berada di lapangan, efisiensi dan efektivitas perusahaan pada proses 

produksi sudah cukup baik yaitu dengan di dapatkanya hasil perhitunga 100%, 

hal ini di sebabkan tidak terjadi sama sekali waktu tunggu atau delay dalam 
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proses produksi. Serta keseimbangan antara kapasitas mesin dengan tenaga 

kerja pada proses produksi sudah seimbang. 

 

5.2 Saran-saran 

 Berdasarkan hasil pengamatan, penulis mencoba memberikan saran-saran 

bagi perusahaan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau acuan 

dalam menanggulangi masalah-masalah penerapan plant layout yang berada 

dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan kelancaran proses produksi : 

1. Perusahaan PT.EMPI telah menerapkan plant layout perusahaan yang 

memiliki pola layout yang berbentuk straight line shape. Pola ini merupakan 

pola yang sangat cocok digunakan perusahaan melihat proses produksi dan 

produk yang dihasilkan. Sehingga penulis tidak menyarankan untuk merubah 

pola plant layout yang telah digunakan oleh perusahaan. Karena pola plant 

layout ini sudah sangat mengoptimalkan proses produksi perusahaan.  

2.  Pada saat ini tingkat efisiensi layout perusahaan sudah menunjukan angka 

100% serta dengan layout perusahaan yang telah ada, tidak memungkinkan 

perusahaan untuk melakukan perubahan layout dalam rangka meminimalisir 

jarak angkut antara proses finishing ke gudang produk jadi. Karena 

penggunaan luas lantai yang dilakukan perusahaan saat ini sudah sangat 

optimal sehingga apabila dilakukan perubahan, akan membutuhkan biaya dan 

waktu yg tidak sedikit, maka tujuan efisiensi biaya dan efektifitas waktu tidak 

tercapai. Namun demikian perusahaan perlu memikirkan tindak lanjut berupa 

ekspansi tempat di masa yang akan datang, agar supaya perusahaan dapat 

bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, terutama dalam rangka 

memenuhi permintaan pasar (konsumen). 

 

 


