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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan serta pembahasan 

yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa proses produksi di PT. Sanlit Inti Plastics telah cukup memadai 

sehingga dapat berperan menunjang kelancaran aktivitas produksi dan operasi di 

perusahaan ini. Kesimpulan ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Dalam melaksanakan proses produksi pihak perusahaan telah melakukan 

segala tahapan proses produksi dengan benar dalam pembuatan botol 

plastik. Serta dalam perencanaan proses produksi pihak perusahaan juga 

telah menggunakan metode yang sesuai dengan aturan yang benar dalam 

melakukan proses produksi. 

2. Perusahaan berusaha memberikan yang terbaik kepada konsumen dengan 

cara memberikan kualitas bahan baku yang paling baik sehingga hasil 

produksi yang dihasilkannya merupakan produk yang terbaik. Selain itu, 

bahan baku pembantu produksi juga merupakan kualitas yang baik. 

3. Penggunaan mesin-mesin produksi yang baik juga mendukung terhadap 

proses produksi agar hasil yang dapat dicapai maksimal. 

4. Disamping terdapat kebaikan-kebaikan yang telah disebutkan di atas, juga 

masih ada beberapa kelemahan perusahaan dalam menjalankan aktivitas 

operasi yang berkaitan dengan bahan baku, sumber daya yang masih 

belum maksimal serta kendala pada mesin produksi. 
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5.2 Saran 

Sehubungan dengan kelemahan-kelemahan tersebut, penulis mengajukan 

saran-saran agar : 

1. Dalam penyediaan bahan baku hendaknya disusun dengan perencanaan 

yang sangat matang karena dalam setiap kali melakukan pemesanan pasti 

membutuhkan pengeluaran uang dan uang yang dikeluarkan jumlahnya 

tidak sedikit maka perlu ada suatu perencanaan yang sangat matang. 

2. Dalam mengadakan pelatihan bagi para tenaga kerjanya hendaknya 

dilakukan secara berkesinambungan agar tingkat produksi dapat tercapai 

sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kesejahteraan setiap tenaga 

kerja yang bekerja lebih ditingkatkan lagi. 

3. Mesin produksi harus lebih diperhatikan perawatannya karena dengan 

perawatan secara benar dapat mengurangi kerusakan pada bagian mesin 

sehingga pada akhir proses produksi tidak mengalami keterlambatan 

produksi. 

4. Perusahaan sebaiknya meminta keterangan order barang dari pemasok 

agar dapat diadakan rekonsiliasi secara periodik antara bagian sehingga 

apabila timbul suatu masalah dapat segera diselesaikan. 

 


