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PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta pemecahan

masalah dengan metode Marvin E Mundel dan Fishbone Diagram pada PT.

Pultiguna Precast Mandiri, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Pengukuran indeks produktivitas parsial menunjukkan bahwa dari 5 (lima)

faktor yang diukur yaitu tingkat produktivitas depresiasi, material,

mentenance, energi dan tenaga kerja terjadi peningkatan dan penurunan

produktivitas disetiap priodenya. Dimana indeks produktivitas rata-rata dari

kelima faktor tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 Rata-Rata Indeks Produktivitas Persial
Faktor produktivitas

parsial
Rata-rata Indeks

Produktivitas (%)
Depresiasi 98,67

Materia 96,62

Mentenance 98,99

Energi 82,88

Tenaga kerja 98,77

2. Faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan seperti keterlambatan

datangnya bahan baku dari supplier, kurang disiplinya pekerja pada saat

waktu kerja sehingga waktu produksi terbuang percuma. Tidak adanya

reward untuk pekerja yang berprestasi dan rendahnya motivasi dalam bekerja.

Instruksi kerja serta pengawasan dari perusahaan kurang. Pemborosan

penggunaaan bahan baku oleh pekerja , Frekuensi kerusakan dan kurang

optimalnya perawatan mesin serta kurangnya pengawasan, dimana sebaiknya

mesin yang digunakan perlu dilakukan perawatan yang rutin serta

pengawasan yang ketat dan mesin yang mengalami kerusakan harus

diperbaiki secepat mungkin.
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3. Usulan perbaikan produktivitas di PT. Multiguna Precast Mandiri difokuskan

pada beberapa permasalahan utama dari hasil analisis penelitian, yang

terdeteksi melalui tools  fishbone diagram seperti.

a. Meningkatkan pemeliharaan dan penjadwalan perawatan mesin secara

teratur dan berkala sebagai tindakan preventive untuk mencegah terjadinya

kerusakan mesin yang dapat menghambat berjalannya proses produksi.

b. Melakukan pergantian atau peremajaan mesin yang vital agar mesin-mesin

yang lama bisa digunakan secara bergantian.

c. Melakukan pembelian mesin disel atau genset sebagai pembangkitkan

energi listrik alternatif untuk mengantisipasi listrik PLN mati agar mesin

produksi bisa tetap beroprasi.

d. Melakukan pelatihan kerja terkait jenis pekerjaan yang dijalankan pekerja

dibidangnya masing-masing agar para pekerja lebih mengerti tugas dan

tanggung jawabnya.

e. Memberikan insentif berupa bonus terhadap pekerja yang berprestasi

sehinga dapat memotivasi pekerja yang lain agar menjadi lebih termotivasi

f. Memesan bahan baku sesuai dengan yang dibutuhkan untuk untuk proses

produksi

g. Memberikan sanksi yang tegas berupa teguran, pemotongan gaji hinggah

pemecatan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran.

h. Memberikan intruksi dan pengarahan dalam memamfaatkan material sisa

produksi yang kiranya masih dapat digunakan lagi

i. Meningkatkan kontrol terhadap material yang dikirim oleh supplier

dengan cara mengadakan perjanjian antara kedua pihak terkait bahan baku.

j. Menjalankan sistem manajemen mutu yang terencana mulai perencanaan

produksi  hingga pengendalian produksi
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6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian lainya selanjutnya agar dapat mengunakan metode lain untuk

mendapatkan nilai produktivitas, sehingga dapat dibandingkan metode mana

yang lebih baik dan solusi yang dapat diberikan pada perusahaan tersebut.

2. Bagi Perusahaan dalam usaha mewujudkan peningkatan produktivitas untuk

perusahaan, diharapkan pihak perusahaan melakukan perencanaan, perbaikan

dan pengawasan produktivitas secara terus menerus dari berbagai faktor input

perusahaan.


