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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada fungsi produksi PT. 

LaDewindo Garment Manufacturer, kesimpulannya adalah sebagai berikut : 

5.1.1 Masalah I : Turnover Karyawan yang Cukup Tinggi 

 Keefektifan fungsi produksi terkait masalah turnover karyawan 

dilihat dari sisi perencanaan dan pengontrolan masih tidak efektif. 

Apabila dilihat dari sisi pengorganisasian dan pengarahan sudah 

cukup efektif karena karyawan memahami instruksi yang diberikan. 

 Hasil penghitungan persentase karyawan yang keluar dan 

persentase kekurangan output produksi menunjukkan bahwa 

efisiensi fungsi produksi terkait turnover karyawan yang tinggi 

adalah kurang efisien. 

5.1.2 Masalah II : Produk Cacat yang Melebihi Standar Perusahaan 

Keefektifan fungsi produksi terkait adanya produk cacat juga 

masih tidak efektif dalam hal perencanaan dan pengontrolan. 

Dalam hal pengarahan sudah efektif karena meskipun instruksi 

disampaikan secara lisan, karyawan dapat memahami instruksi 

tersebut dengan baik. 



74 
 

 
 

 

Hasil penghitungan persentase produk cacat menunjukkan 

bahwa efisiensi produksinya masih kurang efisien. Produk cacat 

yang dihasilkan perusahaan masih lebih besar dari standar yang ada. 

5.1.3 Masalah III : Pengelolaan Persediaan yang Belum Memadai 

Efektivitas pengelolaan persediaan sudah efektif dilihat dari 

sisi perencanaan dan pengarahan. Namun dari sisi pengontrolan 

masih tidak efektif karena proses penerimaan dan pemeriksaan 

bahan baku tidak dilakukan sesuai dengan prosedur sehingga 

mengakibatkan terjadinya repeat order. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran perbaikan 

yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut : 

5.2.1 Masalah I : Turnover Karyawan yang Cukup Tinggi 

Adanya turnover karyawan yang cukup tinggi pada fungsi 

produksi perusahaan, maka sebaiknya : 

5.2.1.1  Perusahaan menyusun kebijakan terkait dengan proses 

penerimaan karyawan baru.  

5.2.1.2 Penempatan karyawan pada fungsi produksi sebaiknya 

sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki. 

5.2.1.3 Masa training untuk karyawan baru hendaknya 

diperpanjang menjadi satu minggu atau lebih agar 
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karyawan menjadi lebih terampil dalam menjalankan 

aktivitas produksi. 

5.2.1.4  Sebaiknya dilakukan proses seleksi karyawan baru yang 

lebih ketat khususnya pada fungsi produksi (tidak hanya 

melalui proses interview saja) agar diperoleh karyawan 

yang lebih baik dan berkualitas. 

5.2.2 Masalah II : Produk Cacat yang Melebihi Standar Perusahaan 

Perbaikan yang bisa dilakukan untuk mengatasi timbulnya 

produk cacat dalam perusahaan, adalah :  

5.2.2.1 Melakukan evaluasi standar produk cacat yang telah 

ditetapkan terhadap kondisi yang terjadi, apakah standar 

tersebut telah dapat dicapai atau belum oleh karyawan 

yang melakukan aktivitas produksi di lapangan. 

5.2.2.2 Sebaiknya perusahaan memiliki bagian QC tersendiri 

untuk membantu mengecek kualitas produksi. 

5.2.3 Masalah III : Pengeloalaan Persediaan yang Belum Memadai. 

Saran perbaikan yang bisa dilakukan terkait pengelolaan 

persediaan yang belum memadai, yaitu : 

5.2.3.1 Dilakukan pemisahan tugas antara karyawan yang 

menerima bahan baku dengan karyawan yang 

memeriksa bahan baku. 
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5.2.3.2 Melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap 

pelaksanaan prosedur yang terkait dengan pengelolaan 

bahan baku. 
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