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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis layout dengan studi gerak, waktu dan biaya diketahui 

bahwa layout awal pada CV. Nywan Garmindo Semarang belum optimal. Hal ini 

disebabkan karena layout yang tidak tertatur dan bolak-balik dalam melakukan 

perpindahan material sehingga akan meningkatkan jarak, waktu dan biaya yang 

dikeluarkan  

Pada analisis kualitatif layout awal dimana gudang bahan baku masih 

cukup dari pintu perusahaan jauh sehingga pengangkutan bahan baku ke gudang 

memerlukan jarak dan waktu yang besar. . Selain itu, penempatan mesin jahit 

yang terlalu berdekatan membuat ruang gerak dan kenyamanan karyawan menjadi 

berkurang. Area produksi yang terlalu berdekatan dapat membuat karywan mejadi 

kepanasan atau berkeringat dan tidak berkonsentrasi dalam melakukan pekerjaan.  

Dalam analisis studi gerak, waktu dan biaya layout paling optimal adalah 

layout 2. Memiliki total jarak perpindahan paling kecil sebesar 102,52 meter dan 

waktu perpindahan material sebesar 164,032 detik. Biaya yang dikeluarkan paling 

kecil diantara layout alternatif dalam melakukan perpindahan material sebesar 

225,708 rupiah. Pada layout alternatif  2 memiliki aliran material yang sudah urut 

sehingga mengurangi jarak dan waktu perpindahan material. Ruang tata letak pada 

proses penjahitan yang memiliki area optimal, sehingga dapat membuat karyawan
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bekerja dengan konsentrasi. Pada layout alternatif 2, mesin jahit memiliki 

kelonggaran area untuk melakukan perawatan dan perbaikan mesin. Penempatan 

gudang barang jadi memiliki kedekatan dengan pintu masuk perusahaan, sehingga 

dapat mempermudah dalam mendistribusikan barang jadi.  Penempatan toilet 

berdekatan dengan sebagian besar karyawan produksi, sehingga memudahkan 

karyawan dalam melakukan kebutuhan. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. CV. Nywan Garmindo dapat menggunakan layout alternatif 2 dikemudian 

hari. Karena pada layout 2 adalah layout alternatif yang paling optimal 

berdasarkan perhitungan kuantitatif dan pertimbangan kualitatif. 

Penggunaan layout alternatif 2 dapat meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi dalam produksi.  

2. Perbaikan layout produksi yang rapi agar tidak bercampur dengan area 

produksi perusahaan lain. Karena dapat menganggu kelancaran proses 

produksi CV. Nywan Garmindo. 

3. Pemanfaatan area kosong yang tidak terpakai dengan lebih optimal agar 

area produksi sesuai dan memiliki raung gerak yang nyaman bagi 

karyawan.  

4. Penggunaan peralatan seperti trolly pada saat perpindahan material agar 

karyawan tidak mengeluarkan tenaga yang lebih dalam proses produksi.  

 


