
BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan  

 Adapun kesimpulan yang dapat dirangkum berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian berdasarkan analisis Current State Value Stream Mapping, 

waste yang teridentifikasi adalah defect (produk cacat), waiting (waktu 

tunggu), overproduction/overprocessing (produksi berlebih bahan jadi maupun 

setengah jadi) dan inappropriate process (proses yang tidak sesuai dengan 

prosedur kerja) dan berdasarkan hasil perhitungan Waste Relationship Matrix 

dan Waste Assesement Questionnaire, waste dominan yang terjadi di PT. Asia 

Forestama Raya adalah defect dengan persentasi sebesar 24,51% disusul waste 

waiting sebesar 23,32%, waste inappropriate process sebesar 12,57 dan 

overproduction/overprocessing sebesar 11,57%. 

2. Berdasarkan Process Activity Mapping didapat hasil untuk value added activity 

sebesar 29,67% sebanyak 13 aktivitas, necessary but non-value added 

sebanyak 22 aktivitas dengan persentasi 35,65% dan non value added activity 

sebesar 34,68 sebanyak 17 aktivitas. 

3. Adapun rekomendasi yang didapat berdasarkan hasil analisis process activity 

mapping dan analisa menggunakan fishbone diagram diberikan untuk 

mereduksi waste yang terjadi yaitu: 

a. Pada waste defect 

1) Melakukan penjadwalan rutin terhadap pergantian mata pisau 

berdasarkan preventive maintenance. 

2) Pembuatan Standar Operational Procedure (SOP) untuk penggunaan 

mesin rotary dalam proses perautan log. 

b. Pada waste waiting time 

1) Pembuatan Preventive Maintenance pada mesin rotary, dryer, hotpress 

dan double saw. 
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c. Pada waste Innappropriate Process 

1) Pembuatan Standar Operational Procedure (SOP) penggunaan mesin 

core builder dalam proses penyambungan veneer dan glue sprider dalam 

proses perekatan veneer dan core. 

d. Pada waste overprocessing atau overproduction 

1) Pembuatan Standar Operational Procedure (SOP) penggunaan mesin 

dryer dalam proses pengeringan veneer dan core. 

 

6.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran untuk PT. 

Asia Forestama Raya dan peneliti di masa yang akan datang. 

1. Perlu dilakukan sebuah simulasi atau permodelan dengan menggunakan 

perkangkat lunak agar kondisi sistem dapat tergambarkan dengan baik. 

Simulasi ini juga dapat membantu menggambarkan proses produksi 

mendekati kondisi nyata atau yang sebenarnaya sesuai skenario yang telah 

dibuat. 

2. Hendaknya kinerja operator setiap departemen lebih ditinjau lagi, 

dikarenakan saat melakukan proses produksi banyak operator yang tidak 

serius dan tekun dalam bekerja hal tersebut tentunya akan berdampak 

terhadap kualitas produk maupun jumlah produk yang dihasilkan. 

 

  

  

 


