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BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Kesimpulan  pada  penulisan  Laporan  Akhir  Sistem  Produksi  memiliki

beberapa  kesimpulan.  Kesimpulannya  digunakan  untuk  menjawab  dari  setiap

tujuan  yang  ada.  Berikut  ini  adalah  kesimpulan  dari  Laporan  Akhir  Sistem

Produksi.

Berdasarkan proses kerja dan meterial komponen penyusun lemari komik

terdiri dari 6 komponen utama diantaranya papan bawah, partisi bawah, partisi

tengah,  partisi  atas,  papan  atas,  dan  papan  belakang  serta  ditambahkan  1

komponen tambahan diantaranya sekrup. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat

produk  lemari  komik  adalah  selama  77,21  menit  dari  6  komponen  yang

digunakan. Waktu normal yang diperlukan untuk membuat lemari komik selama

20,62 menit dan waktu siklus selama 20,62. Waktu baku yang diperlukan untuk

membuat  lemari  komik selama 23,713. Struktur produk terdiri  struktur produk

implosion dan eksplosion, dimana setiap struktur produk terdiri dari 5 level yang

terdiri  dari  urutan-urutan  perakitan.  BOM  terdiri  dari  BOM  implosion dan

eksplosion.

Berdasarkan pengolahan data tentang peramalan dapat disimpulkan sesuai

dengan tujuan yang ditentukan. Pada metode WMA (Weighted Moving Averages)

dengan menggunakan bobot 3 bulan diperoleh peramalan pada periode 12 sebesar

666  unit.  Berdasarkan  pengolahan  data  SES  (Single  Exponential  Smoothing)

dengan menggunakan software pengelompokan MAD diperoleh α = 0,3 sehingga

menghasilkan peramalan pada periode 12 sebesar 664 unit. Perhitungan dengan

metode regresi linier diperoleh selama 12 periode mengalami kenaikan dari setiap

bulannya. Metode yang terpilih yaitu metode regresi linier karena memiliki nilai

MAD terkecil dan grafik tracking signal yang tidak terlalu fluktuatif. 
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Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  secara  perhitungan  manual,  maka

diperoleh hasil total ongkos  metode tenaga kerja tetap sebesar Rp.  20.218.600.

Metode tenaga kerja  berubah menghasilkan  total  ongkos produksi  sebesar  Rp.

44.062.500. Metode transportasi menghasilkan total ongkos produksi sebesar Rp.

20.028.750.  Dari  hasil-hasil  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  metode  yang

dipilih  dari  ke  empat  metode  tersebut  yang  digunakan  untuk  jadwal  induk

produksi adalah metode transportasi.  Hal tersebut dikarenakan pada metode ini

mempunyai total ongkos produksi yang lebih kecil dari pada metode yang lain.

Kebutuhan perencanaan agregat selama 12 periode sebesar 7998.

Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  yang  dilakukan,  diperoleh  hasil

perhitungan untuk menjawab suatu tujuan yaitu rangkuman PORel. PORel lemari

komik dimulai dari periode 1 sampai dengan periode 12 sebanyak 730, 652, 653,

655, 658, 659, 660, 663, 664, 667, 668, dan 669. PORel papan bawah dimulai dari

periode 1 sampai periode 12 sebanyak 620, 640, 660, 660, 660, 660, 660, 660,

680, 660, 680, 0.PORel partisi bawah dimulai dari periode 1 sampai periode 12

sebanyak 1960, 1960, 1960, 1980, 1980, 1980, 1980, 2000, 2000, 2000, 2000,0.

PORel partisi tengah dimulai dari periode 1 sampai periode 12 sebanyak 660, 340,

660,  660, 660,  660, 680,  660, 660,  680, 0,  0.  PORel partisi  atas dimulai  dari

periode 1 sampai periode 12 sebanyak 920, 1320, 1320, 1300, 1320, 1340, 1320,

1340, 1340, 1340, 0, 0. PORel papan atas dimulai dari periode 1 sampai periode

12 sebanyak 280, 660, 640, 660, 660, 660, 660, 680, 660, 660, 680, 0. PORel

papan belakang dimulai dari periode 1 sampai periode 12 sebanyak 340, 660, 640,

660, 660, 660, 660, 680, 660, 660, 680, 0. PORel sekrup dimulai dari periode 1

sampai periode 12 sebanyak 28400, 28300, 28800, 28950, 29000, 29050, 29200,

29200, 29350, 29400, 29400, 0.

Berdasarkan hasil perhitungan line balancing menggunakan kedua metode yaitu

metode ranked positional weight (RPW) dan metode kilbridge wester diketahui bahwa

pada metode ranked positional weight (RPW), hasil perhitungan efisiensi lintasan adalah

sebesar 73,97%. Jumlah waktu menganggur pada lini perakitan (balance delay) adalah

sebesar  26,03%.  Hasil  smoothnes  index  adalah  sebesar  4,227.  Jumlah  stasiun  kerja

sebesar  5  satsiun kerja.  Sedangkan pada metode kilbridge wester,  hasil  dari  efisiensi
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lintasan perakitan adalah sebesar 73,64%. Jumlah waktu menganggur pada lini perakitan

(balance  delay)  adalah  sebesar  26,36%.  Hasil  perhitungan  smoothnes  index  adalah

sebesar 4,839. Satsiun kerja yang digunakan sebanya 4 stasiun kerja. Berdasarkan hasil

perhitungan efisiensi lintasan, balance delay dan smoothness index dari kedua metode

tersebut,  maka metode yang terpilih  adalah metode ranked positional  weight  (RPW)

karena menghasilkan nilai persentase efisiensi lintasan perakitan lebih besar daripada

metode  kilbridge  wester  dan  menghasilkan  jumlah  waktu  menganggur  pada  lini

perakitan dan smoothness index terkecil.

7.2 Saran

Saran  yang  diberikan  berisi  saran-saran  yang  diperlukan  untuk  setiap

modul  dan  untuk  perbaikan  Praktikum  Sistem  Produksi.  Saran  untuk  modul

proses kerja dan material yaitu  untuk proses perakitan produk sebaiknya cukup

satu kali  perakitan saja.  Penentuan produk juga seharusnya tidak dibatasi  oleh

hanya  6  komponen.  Saran  untuk  modul  peramalan  yaitu  apabila  meramalkan

suatu hanya cukup satu atau dua metode yang digunakan karena pada akhirnya

digunakan hanya satu metode peramalan.

Saran  untuk  modul  jadwal  induk  produksi  yaitu  dalam  mengerjakan  laporan

akhir harus teliti dalam melakukan perhitungan di setiap metode, dalam memasukkan

waktu  baku  dan  memasukkan  data  perhitungan  harus  benar  sebab  hasil  total

produksinya akan mempengaruhi dari pada hasil akhir. Saran untuk modul material

requirement  planning (MRP)  yaitu  penentuan  data  schedule  receipt sebaiknya

dibuat  oleh  praktikan  karena  jika  ditentukan  oleh  pihak  asisten  maka  dalam

aplikasinya  nanti  kurang memahami  proses  penentuannya.  Saran  untuk modul

line balancing yaitu dalam mengerjakan perhitungan di laporan akhir harus teliti

di  setiap metode karena rumus antara metode  ranked positional weight  (RPW)

dan  kilbridge  wester hampir  sedikit  sama,  namun  ada  perbedaan  dalam

menentukan cycle time.
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