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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan penelitian ini dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Rekomendasi perbaikan untuk mengurangi pemborosan dan 

mengeliminasi pemborosan pada proses beton CCSP di PT. X. 

pemborosan terbesar yang terjadi pada proses produksi yaitu waiting 

dengan total bobot rata-rata 2.875. pemborosan yang terjadi pada proses 

waiting terbesar pada aktivitas pengeringan coran dengan waktu 64800 

detik dan dapat diminimalisir dengan usulan penggunaan mesin uap agar 

dapat mempercepat pengeringan, dan total waktu setelah dilakukan 

perbaikan adalah 32400 detik. Pemborosan kedua terbesar yaitu 

transportation dengan total bobot rata-rata 2.5. pemborosan terjadi 

dikarenakan terdapat transportasi yang dilakukan bolak-balik, untuk waktu 

aktual yang terjadi selama 1911 detik dan setelah dilakukan perbaikan 

dengan menambah bucket dan trolly didapatkan waktu perbaikan menjadi 

1322 detik. Pemborosan yang ketiga terbesar yaitu motion dengan total 

bobot rata-rata 2.25 dapat dieliminasi dengan menerapkan pengawasan 

yang lebih dan memberikan istirahat yang cukup kepada pekerja. Dari 

hasil usulan tersebut didapati pengurangan total waktu 3705 detik untuk 

Value Added (VA) dan 33471 detik untuk Non Value Added (NVA) dan 

Necessary Non Value Added (NNVA). 

2. Dengan menggunakan model simulasi didapatkan perbaikan untuk 

meningkatkan produksi. Perbaikan dilakukan dengan mengubah aktivtas-

aktivtas yang menyebabkan pemborosan. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

perbandingan output aktual dengan output simulasi usulan, untuk output 

aktual yang sebelumnya memiliki nilai rata-rata 29.2 selanjunya diberikan 

usulan dengan total output simulasi usulan sebesar 51 unit dan 

meningkatkan persentase 74.65% 
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 5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti dari hasil penelitian ini yaitu: 

1. Perusahaan hendaknya dapat mempertimbangkan hasil dari identifikasi 

waste dan rekomendasi-rekomendasi perbaikan untuk mengurangin waste 

yang terjadi. Dan perusahaan dapat memberikan pengarahan mengenai 

akibat yang ditimbulkan oleh pemborosan bagi perusahaan sehingga dapat 

mengurangi pemborosan. 

2. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambah variable lain yang 

berkaitan dengan penelitian ini, sehingga produksi yang dilakukan 

mendapatkan perbaikan yang terus menerus. 
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