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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 

1. Layout awal Usaha Tahu Pakintelan masih kurang optimal. Terlihat dari 

layout yang penataannya masih terlalu jauh dari proses bahan baku ke 

mesin penggilingan dan adanya bertumbukan sesama karyawan pada 

proses pengeringan dan penggilingan yang dapat menggangu proses 

produksi tahu putih dan tahu goreng. 

2. Layout alternatif 1 adalah layout yang memiliki perubahan dari alur 

material yang menjadi lebih tertata dan urutan proses produksi tahu sudah 

berjalan dengan baik. Keefektifitas dengan jarak gerak yang di butuhkan 

adalah 1256 meter, lebih hemat 264,1 meter dari layout awal dan dalam 

bentuk persentasi efektiv 17% dalam 1 hari produksi. Waktu yang di di 

butuhkan dalam 1 hari kerja adalah 3158 detik, lebih hemat 770 detik dari 

layout awal dan dalam bentuk persentase efektiv 20% dalam 1 hari 

produksi. Biaya yang di keluarkan pada layout alternatif 1 sebesar Rp 

3836,97 dalam 1 hari kerja. 

3. Layout alternatif 2 adalah layout yang memiliki perubahan dari alur 

material yang menjadi lebih tertata dan urutan proses produksi tahu sudah 

berjalan dengan baik. Keefektifitas dengan jarak gerak yang di butuhkan 

adalah 1331 meter, lebih hemat 189,1 meter dari layout awal dan dalam 

bentuk persentasi efektiv 14,2% dalam 1 hari produksi. Waktu yang di di 

butuhkan dalam 1 hari kerja adalah 3338 detik, lebih hemat 590 detik dari 
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layout awal dan dalam bentuk persentase efektiv 15% dalam 1 hari 

produksi. Biaya yang di keluarkan pada layout alternatif 1 sebesar Rp 

4055,67 dalam 1 hari kerja. 

4. Layout alternatif 3 adalah layout yang paling optimal di antara layout 

alternatif lainnya, layout yang memiliki perubahan dari alur material yang 

menjadi lebih tertata dan urutan proses produksi tahu sudah berjalan 

dengan baik. dengan jarak gerak 1217 meter lebih hemat 303,1 meter dari 

layout awal dan waktu nya menjadi 3002 detik hemat 926 detik biaya yang 

dikeluarkan menjadi Rp 3647,43 dalam 1 hari kerja  

5. Dengan adanya 3 layout alternatif, maka dapat memberikan suatu 

rancangan Perbaikan Layout bagi Usaha Tahu Pakintelan Gunung Pati 

Semarang guna meningkatkan keefektivitas dalam proses produksi tahu di 

masa yang akan datang. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Usaha Tahu Pakintelan dapat menggunakan layout alternatif 3 sebagai 

rancangan perbaikan layout di masa yang akan datang. Karena dengan 

menggunakan layout alternattif 3 merupakan Layout yang paling optimal 

baik dari segi jarak, waktu dan biaya yang di hasilkan dalam 

meningkatkan efisiensi kerja. 

2. Pemanfaatan area yang kosong pada ruang produksi dengan lebih 

optimal agar ruang produksi lebih nyaman bagi karyawan dalam 

melaksanakan tugasnnya. 
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3.  Sirkulasi udara sangatlah penting dalam ruangan produksi tahu guna 

menjaga kenyamanan dan keamanan karyawan dalam bekerja 

memproduksi tahu. 

4. Agar mempermudah kinerja karyawan dalam bertugas bisa 

menggunakan trolly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


