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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, penulis mencoba menarik 

kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan Sari Dewi 

Tasikmalaya, yaitu : 

1. Perusahaan roti Sari Dewi Tasikmalaya telah menerapkan layout pada pabriknya, 

yaitu layout garis atau yang dikenal juga dengan product layout, pengaturan tata 

letak mesin atau fasilitas produksi dalam suatu kelompok yang berdasarkan atas 

urutan-urutan proses produksi dalam membuat suatu barang. Dimana maksud dan 

tujuannya adalah untuk mencapai kelancaran serta efesiensi dalam proses 

produksi. 

2. Kendala pada layout yang dialami oleh perusahaan Sari Dewi Tasikmalaya dalah 

jarak antara lokasi tempat penyimpanan bahan cream dengan mesin pengaduk / 

mixer cukup jauh sehingga pekerja membutuhkan waktu yang lebih lama untuk 

memindahkan bahan cream dari tempat penyimpanan ke mixer¸ ditambah lagi 

pemindahan bahan cream tersebut dilakukan seara manual oleh pekerja sehingga 

menghambur-hamburkan energi pekerja. 

3. Usulan perbaikan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut 

adalah dengan dilakukannya re-layout. Cara yang mungkin dilakukan adalah 

dengan memindahkan tempat penyimpanan bahan cream ke sebelah penyimpanan 

tepung, gula dan mentega dimana tempat tersebut lebih dekat dengan mixer 

sehingga waktu dan jarak pengangkatan coklat ke mixer bisa lebih singkat . 

4. Dampak implementasi pada pabrik Sari Dewi Tasikmalaya setelah dilakukan 

usulan perbaikan adalah berkurangnya jarak tempuh dari penyimpanan coklat ke 
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mixer yaitu dari 7 (tujuh) meter menjadi 3 (tiga) meter, berkurangnya waktu 

tempuh yang awalnya memerlukan waktu 4 (empat) menit menjadi 2 (dua) menit 

dan pengurangan waktu pembuatan cream secara keseluruhan dari 4 (empat) jam 

menjadi 3,2 (tiga koma dua) jam. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil pengamatan, penulis mencoba memberikan usulan-usulan 

bagi perusahaan yang diharapkan dapat dijadikan masukan atau acuan dalam 

menanggulangi masalah-masalah implementasi layout yang ada pada perusahaan 

guna meningkatkan kinerja dan kelancaran proses produksi : 

1. Perusahaan roti Sari Dewi Tasikmalaya telah menerapkan plant layout pada 

pabriknya dengan jenis layout garis atau product layout. Pola ini merupakan pola 

yang sangat cocok digunakan perusahaan melihat proses produksi dan produk 

yang dihasilkan. Sehingga penulis tidak menyarankan untuk merubah jenis/pola 

plant layout yang telah digunakan oleh perusahaan. Dengan jenis layout yang 

digunakan saat ini sudah cukup mengoptimalkan proses produksi perusahaan. 

2. Setalah melakukan observasi pada pabrik perusahaan Sari Dewi Tasikmalaya, 

penulis melihat adanya kendala pada proses produksi yaitu jauhnya tempat 

penyimpanan bahan cream dengan mixer, maka dari itu penulis menyarankan agar 

tempat penyimpanan bahan cream dipindahkan berdekatan / bersebelahan dengan 

tempat penyimpanan tepung, mentega dan gula agar jarak tempuhnya lebih dekat. 

3. Saat ini lantai pabrik pada Sari Dewi Tasikmalaya memiliki lahan yang masih 

kosong, penulis menyarankan agar pemilik mengguanakan lahan tersebut apabila 

perusahaan akan menambah mesin dan meningkatkan hasil produksi. 

4. Hasil produksi perusahaan Sari Dewi Tasikmalaya saat ini dapat dikatakan sudah 

cukup banyak yaitu 10.000 (sepuluh ribu) roti per hari, maka bahan baku yang 

digunakan pastilah memiliki beban yang sangat berat, mengingat semua proses 

pemindahan bahan baku masih secara manual penulis menyarankan agar 
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perusahaan membeli mesin angkut (forklift) guna memudahkan proses 

pemindahan bahan baku tersebut. 

5. Produk perusahaan Sari Dewi Tasikmalaya sudah cukup dikenal dipasaran 

Parahiyangan Timur, melihat kondisi ini penulis menyarankan agar Sari Dewi 

Tasikmalaya melakukan penjualan hasil produksinya tidak hanya di wilayah 

Parahiyangan Timur dan Jawa Barat saja, melainkan ke Jawa Tengah dan Timur. 

 


