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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 Berdasarkan penglolahan yang dilakukan dari penelitian ini yaitu untuk 

merancang suatu tata letak fasilitas produksi yang efisien dengan 

menerapkan metode Bond Energy Algorithm (BEA) pada Departemen 

Praska PT. Pindad (Persero) bisa tercapai karena dengan metode tersebut 

bisa meminimasi ongkos material handling sebesar Rp777.786,46 per 

bulan  

 Berdasarkan perhitungan nilai Grouping efficiency (η) metode Bond 

energy algorithm menjadi metode yang terpilih dalam perancangan 

Layout  usulan yang dilakukan pada departemen Praska PT. Pindad 

(Persero) jika dibandingkan dengan metode rank order clustering, 

metode rank order clustering 2, metode direct clustering algorithm.  

 Berdasarkan perhitungan nilai Grouping efficiency (η) metode Rank 

Order Clustering dan Metode Rank Order Clustering 2 menghasilakan 

nilai Grouping efficiency terendah dari metode yang lain yaitu sebesar 

1,02  

 Berdasarkan perhitungan nilai performance metode Bond Energy 

Algorithm menghasilakan nilai Grouping efficiency tertinggi dari metode 

yang lain yaitu sebesar 1,24  

 Jika penerapan konsep group technology ini juga diterapkan pada 

departemen-departmen lain yang ada di PT. Pindad (Persero) maka 

diharapkan secara keseluruhan akan semakin kecil pula ongkos material 

handling yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk setiap bulan. 
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6.2 Saran 

6.2.1 Bagi Perusahaan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis merekomendasikan 

berupa saran-saran sebagai berikut: 

Untuk dapat mengimplementasikan perancangan layout baru dengan 

menggunakan metode Bond Energy Alghorithm pada Departemen Praska PT. 

Pindad (Persero) disarankan perusahaan untuk: 

 Melakukan perencanaan dan juga penjadwalan produksi yang tepat agar 

kegiatan relayout fasilitas produksi tidak mengganggu kegiatan produksi 

yang dilakukan. 

 Melakukan koordinasi dengan departemen lain untuk melakukan suatu 

subkontrak dalam pembuatan produk kereta api saat sedang melakukan 

aktivitas relayout  pabrik supaya pemenuhan pemesanan dari konsumen pun 

tidak terganggu. 

Kemudian untuk membuat suatu rancangan layout yang nyaman dan 

meningkatkan efisiensi ongkos material handling yang dihasilkan pada penelitian 

selanjutnya disarankan untuk:  

 Melakukan penelitian terhadap semua jenis produk yang di produksi oleh 

Departemen Praska PT. Pindad. 

 Melakukan perancangan layout  tidak hanya menghitung ongkos material 

handling yang dikeluarkan, tapi juga memperhatikan aspek ergonomi  dari 

lingkungan kerja yang ada. 

 Memperhatikan aspek keselamatan kerja para operator untuk meminimasi 

kecelakaan saat bekerja. 

 

 

 


