
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil sesuai tujuan penelitian adalah sebagai

berikut:

1. Hasil dari pengolahan data dan analisa yang dilakukan yaitu:

a. Waktu siklus pada stasiun sortasi kondisi sekarang adalah 1695,2 detik

dan pada kondisi usulan adalah 1200 detik.

b. Waktu siklus pada stasiun loading ramp kondisi sekarang adalah 2871,9

detik dan pada kondisi usulan adalah 1920 detik.

c. Waktu siklus pada stasiun sterilizer kondisi sekarang adalah 7611,3 detik

dan pada kondisi usulan adalah 7200 detik.

d. Waktu siklus pada stasiun thressing kondisi sekarang adalah 1105,81

detik dan pada kondisi usulan adalah 300 detik.

e. Berdasarkan pemetaan terhadap aktifitas proses produksi mulai dari

stasiun penimbangan sampai ke stasiun thressing pada process cycle

efficiency kondisi sekarang yang ada pada current value stream mapping

terdapat nilai lean sebesar 39,05%.

f. Mengeliminasi waste (pemborosan) proses produksi mulai stasiun

penimbangan sampai ke stasiun thressing pada process cycle efficiency

kondisi usulan yang ada pada future value stream mapping terdapat nilai

lean sebesar 49,19%. Process cycle efficiency kondisi usulan meningkat

10,14 % dari process cycle efficiency kondisi sekarang. Berdasarkan hasil

perhitungan matric lean maka proses dikatakan lean karena process cycle

efficiency berada > 30% (Gasperz, 2011).

g. Waktu untuk merebus tiga bak perebusan di stasiun sterilizer adalah

22833,9 detik dan waktu mulai dari aktifitas lori menunggu diangkat

sampai proses thressing untuk 24 lori di stasiun thressing adalah 26541,6

detik. Dengan perbandingan ini, bahwa terjadi penumpukan lori satu bak
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perebusan di stasiun thressing dikarenakan waktu yang tidak seimbang

dengan perbedaaan 3707,7 detik.

h. Waktu untuk merebus tiga bak perebusan di stasiun sterilizer adalah

22833,9 detik dan waktu mulai dari aktifitas lori menunggu diangkat

sampai proses thressing untuk 24 lori di stasiun thressing adalah 26541,6

detik. Dengan perbandingan ini, bahwa terjadi keterlambatan proses

produksi di stasiun thressing akibat kurangnya operator dan perbedaaan

waktunya adalah 3707,7 detik. Oleh karena itu, perlu diadakan untuk

menambah satu orang operator di stasiun thressing agar proses produksi

bisa berjalan dengan baik dengan tidak membuang-buang waktu.

2. Dalam rangka untuk meminimasi aktivitas-aktivitas yang tidak memiliki nilai

tambah (non value added) dalam proses produksi crude palm oil maka:

a. Tidak dapat dilakukan secara spontan dan sendiri-sendiri akan tetapi perlu

adanya penyesuaian agar menjadi suatu kebiasaan dan dibutuhkan kerja

sama antara pihak manajemen dengan pihak pelaksana.

b. Memperbaiki kedisiplinan pekerja adalah perbaikan yang perlu

diprioritaskan karena semakin disiplin pekerja maka akan semakin tinggi

prestasi kerja yang dapat dicapainya.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PKS Sei Pagar PTPN V adapun

saran yang dapat diberikan adalah:

1. Dengan adanya laporan penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat

bagi semua pihak, khususnya bagi pihak perusahaan yaitu sebagai bahan

masukan dan pertimbangan dalam menurunkan waste melalui penerapan

lean manufacturing.

2. Perusahaan memberikan pemahaan dan pengertian kepada tenaga kerja

mengenai dampak pemborosan bagi perusahaan, konsumen serta bagi tenaga

kerja itu sendiri.


