
 

 
 
 
 
 

56 
Juliandri Dhafin Satrioputra, 2022 
OPTIMASI PERENCANAAN PRODUKSI CONTINOUS FLOW SHOP 
DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE SIMULASI ARENA 
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin 
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id] 

 

BAB 5  
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pengujian dan simulasi pada pemodelan proses 

manufaktur CMC Continous Flow Shop yang telah dilakukan, tidak ada 

perbedaan proses manufaktur antara proses manufaktur CMC menggunakan 

continous flow shop dengan large Batch repetitif flow shop. 

 Kemudian dari pengujian dan simulasi pada ketiga pemodelan proses 

manufaktur CMC didapatkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing 

pemodelan proses manufaktur CMC Continous Flow Shop. Berdasarkan hasil 

uji dan simulasi didapatkan kelebihan pemodelan proses manufaktur CMC 

Continous Flow Shop, yaitu: 

1. Terjadi peningkatan kapasitas produksi sebanyak 59,091% 

dibandingkan dengan penggunaan aliran produksi Large-Batch 

(Repetitive) Line Flow. 

2. Terjadi peningkatan kinerja mesin proses manufaktur dibandingkan 

dengan penggunaan aliran produksi Large-Batch (Repetitive) Line 

Flow. 

 Selain itu pemodelan proses manufaktur CMC Continous Flow Shop 

memiliki kekurangan, yaitu: 

1. Terjadinya antrian yang sangat banyak pada Preparation Tank 

sehingga waktu tunggu Batch bisa mencapai angka 579.29 jam. 

 Adapun kelebihan dari pemodelan proses manufaktur CMC 

Continous Flow Shop dengan mengoptimasikan waktu antara kedatangan, 

yaitu: 

1. Meningkatkan kapasitas produksi sebanyak 59,091% dibandingkan 

dengan penggunaan aliran produksi Large-Batch (Repetitive) Line 

Flow. 

2. Meningkatkan kinerja mesin proses manufaktur dibandingkan dengan 

penggunaan aliran produksi Large-Batch (Repetitive) Line Flow. 

3. Mengurangi antrian pada Preparation Tank sehingga waktu tunggu 

Batch dapat mencapai maksimum 75.2849 jam. 
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 Pemodelan proses manufaktur CMC Continous Flow Shop juga 

memiliki beberapa kekurangan, yaitu: 

1. Membutuhkan biaya perawatan mesin yang lebih besar dibandingkan 

dengan Large-Batch (Repetitive) Line Flow. 

2. Membutuhkan pengawasan lebih dalam pemeliharaan mesin. 

 Pemodelan proses manufaktur CMC dengan penambahan kapasitas 

reaktor memiliki kelebihan dan kekurangan. Berdasarkan hasil uji dan 

simulasi yang telah penulis lakukan, pemodelan proses manufaktur CMC 

dengan penambahan kapasitas reaktor memiliki kelebihan dan kekurangan, 

yaitu: 

1. Dapat meningkatkan kapasitas produksi sebesar 168,7% 

dibandingkan dengan penggunaan aliran produksi Large-Batch 

(Repetitive) Line Flow. 

2. Dapat meningkatkan kinerja mesin proses manufaktur CMC 

dibandingkan dengan penggunaan aliran produksi Large-Batch 

(Repetitive) Line Flow. 

3. Mengurangi waktu proses manufaktur dibandingkan dengan 

penggunaan aliran produksi Large-Batch (Repetitive) Line Flow. 

4. Mengurangi waktu tunggu Batch hingga mencapai maksimum 

28.7549 jam waktu tunggu. 

 Pemodelan proses manufaktur CMC dengan penambahan kapasitas 

reaktor juga memiliki kekurangan, yaitu: 

1. Membutuhkan biaya yang cukup besar untuk melakukan pergantian 

mesin reaktor dengan kapasitas yang lebih besar. 

2. Membutuhkan biaya perawatan mesin yang lebih besar dikarenakan 

adanya kenaikan kapasitas reaktor. 

 

5.2 Saran 

 Pada proses manufaktur CMC dengan menggunakan aliran Continous 

Flow Shop ini, penulis memberi saran kepada perusahaan, yaitu: 
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1. Perusahaan dapat mengubah aliran produksi dengan menggunakan 

aliran produksi Continous Flow Shop guna meningkatkan kapasitas 

produksi 

2. Pertimbangkan kebutuhan perusahaan dalam implementasi 

pemodelan yang telah penulis buat. 


