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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada CV. Sinar Agung 

Berkat Abadi mengenai rancangan minimasi waste dengan metode value stream 

mapping pada produk seragam karyawan, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Value Added dari keseluruhan proses produksi seragam karyawan adalah 

sebesar 1.742,82 detik dan Non Value Added keseluruhan proses produksi 

sebesar 6.507,36 detik. Sehingga dihasilkan Value Added Ratio untuk proses 

produksi seragam karyawan sebesar 26,78 %. 

2. Tidak terdapat pemborosan overproduction karena CV. Sinar Agung Berkat 

Abadi memproduksi sesuai jumlah pesanan konsumen. 

3. Waste yang terindentifikasi dalam proses produksi seragam karyawan pada 

CV. Sinar Agung Berkat Abadi yaitu waitingtime. Waiting Time yang terjadi 

diakibatkan oleh proses persiapan kain yang lama karena persiapan kain 

dilakukan oleh 2 orang karyawan yang harus mengangkut kain yang 

berjumlah banyak dan kain berukuran besar. Selain itu kain dipersiapkan 

dengan menggelar dilantai sehingga proses persiapan kain membutuhkan 
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waktu yang cukup lama karena karyawan harus menata kain dengan jongkok 

dan menumpuk kain demi kain sampai presisi. 

4. Pemborosan yang selanjutnya yang terjadi adalah defect. Penyebab terjadinya 

defect adalah yang pertama karena karyawan bagian jahit dan pemasang 

kancing kurang teliti dalam menjahit maupun memasang kancing, hal ini 

dikarenakan material WIP yang mengalir berjumlah banyak. Kedua, mesin 

jahit tidak bekerja dengan baik saat sedang digunakan karena mesin jahit 

sering macet saat sedang digunakan. Macetnya mesin jahit ini diduga karena 

tidak adanya jadwal rutin pemeriksaan komponen mesin jahit. 

5. Terjadi excessive transportation pada proses produksi seragam karyawan di 

CV. Sinar Agung Berkat Abadi. Pemborosan ini disebabkan metode oper 

material yang tidak praktis karena karyawan sering bergerak sendiri untuk 

mengambil maupun meletakkan material dilantai setelah proses yang 

dilakukan selesai seperti setelah penjahit selesai melakukan proses jahit, lalu 

penjahit berjalan untuk meletakan hasil jahitan tersebut dilantai untuk 

dilanjutkan ke proses obras dan karyawan bagian obras bergerak untuk 

mengambil material setelah dijahit tersebut dilantai. Hal ini disebabkan 

proses angkut material masih menggunakan tenaga manusia karena tidak ada 

alat angkut yang dapat mempermudah proses perpindahan material. 

6. Terjadi pemborosan excessive inventory karena terdapat sisa bahan baku kain 

sebesar 30 meterdan sisa bahan baku tersebut tidak digunakan lagi. Hal ini 

disebabkan oleh metode pemesanan bahan baku kain. Perusahaan memesan 
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bahan baku kain melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk memproduksi 

pesanan konsumen. Hal ini dikarenakan kebijakan perusahaan untuk 

menyediakan bahan baku melebihi kapasitas produksi. Kebijakan perusahaan 

untuk menyediakan bahan baku melebihi kapasitas produksi diduga karena 

perusahaan kurang akurat dalam memperkirakan jumlah bahan baku yang 

dibutuhkan. 

7. Terjadinya unnecessary motion pada proses produksi seragam karyawan CV. 

Sinar Agung Berkat Abadi yang pertama dikarenakan sebelum membuat pola 

pada kain yang telah disiapkan, karyawan harus mencari bahan pola seperti 

meteran, kapur pola, dan cetakan pola yang terletak tidak beraturan dilantai 

produksi. Hal ini dikarenakan tidak ada tempat penyimpanan untuk bahan 

pola sehingga karyawan harus mencari bahan pola dan karyawan tidak 

disiplin dalam menyimpan bahan pola setelah digunakan. Yang kedua 

Unnecessary motion terjadi karena metode oper material yang tidak efektif 

karena setiap tahap proses selesai untuk menuju ke tahap proses selanjutnya 

material diletakkan dilantai sehingga mengakibatkan karyawan pada tahap 

selanjutnya melakukan gerakan membungkuk untuk mengambil material dan 

terjadi berulang-ulang hingga seluruh proses penjahitan, pengobrasan dan 

pemasangan kancing ini selesai. Hal ini dikarenakan tidak ada alat untuk 

menampung material untuk setiap proses. 

8. Terjadi pemborosan inappropriate processing pada proses produksi CV. Sinar 

Agung Berkat Abadi. Akar penyebab dari waste ini yaitu karyawan 
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melakukan proses pengelompokkan ulang komponen pola per size. Proses 

pengelompokkan komponen pola per size yang pertama terjadi setelah seluruh 

kain selesai dipotong. Lalu setelah ditetapkan bagian kain yang akan dibordir 

(bagian depan dan belakang), dilakukan penyortiran potongan komponen pola 

bagian depan dan belakang dari komponen pola yang telah dikelompokkan 

tersebut untuk dibordir. Dan setelah komponen pola bagian depan dan 

belakang selesai dibordir, lalu dilakukan pengelompokkan komponen pola per 

size kembali dengan komponen pola yang lain sebelum dilakukan penjahitan. 

Hal ini disebabkan karena tidak ada instruksi dari pemilik perusahaan untuk 

melakukan pengelompokkan komponen pola per size yang efektif. 

Sedangkan berdasarkan terjadinya waste pada proses produksi 

seragam karyawan, maka peneliti memberikan rancangan minimasi 

pemborosan sebagai berikut : 

1. Untuk minimasi waiting time yaitu perusahaan bisa menginstruksikan 

karyawan yang sedang tidak melakukan aktivitas operasi / produksi untuk 

membantu persiapan kain. 

2. Untuk minimasi defect yang pertama yaitu perusahaan perlu membagi 

material WIP menjadi lot yang lebih kecil supaya defect bisa terdeteksi 

secara cepat dan karyawan yang melakukan kesalahan produksi yang 

menimbulkan terjadinya defect dapat memberikan respon lebih cepat untuk 

memperbaiki defect yang terjadi.Yang kedua perusahaan harus melakukan 
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perawatan mesin jahit secara berkala minimal 1 minggu sekali, tidak hanya 

melakukan perawatan pada saat mesin mengalami kerusakan. 

3. Untuk minimasi excessive transportation perusahaan bisa menyediakan alat 

bantu untuk angkut material seperti trolly untuk membantu proses 

perpindahan material. Dengan menyediakan alat bantu tersebut dapat 

meminimalisir pergerakan bolak balik untuk meletakkan maupun mengambil 

barang yang dilakukan karyawan. 

4. Untuk minimasi excessive inventory perusahaan harus melakukan 

pengendalian persediaan dan menyusun laporan persediaan bahan baku. 

5. Untuk minimasi terjadinya unnecessary motion, yang pertama perusahaan 

perlu membuat tempat penyimpanan khusus untuk setiap bahan pola seperti 

meteran, kapur pola, dan cetakan pola. Yang kedua perusahaan harus 

memberikan penyuluhan kepada karyawan untuk selalu menyimpan bahan 

pola pada tempatnya setelah digunakan dan membuat aturan tentang 

penyimpanan bahan pola. Dan yang ketiga perusahaan sebaiknya 

menyediakan alat bantu untuk menampung material seperti keranjang 

berukuran berukuran besar. 

6. Untuk minimasi terjadinya inappropriate processing, perusahaan sebaiknya 

memberikan instruksi pada karyawan pemotongan kain untuk melakukan 

proses pengelompokkan komponen pola per size sekali saja yaitu saat 

komponen pola bagian depan dan belakang sudah selesai dibordir. 
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5.2 Saran 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan 

kepada CV. Sinar Agung Berkat Abadi adalah sebagai berikut: 

1. Setelah mengetahui waste yang teridentifikasi selama proses produksi, 

sebaiknya CV. Sinar Agung Berkat Abadi dapat menerapkan rancangan 

minimasi waste yang sudah dianalisis sebagai berikut: 

a. Menginstruksikan karyawan yang sedang tidak melakukan aktivitas 

operasi / produksi untuk membantu persiapan kain dan menyediakan meja 

panjang yang dikhususkan untuk proses pemotongan kain. 

b. Membagi material WIP ke lot size yang lebih kecil dan melakukan 

perawatan mesin jahit secara berkala minimal 1 minggu sekali, tidak 

hanya melakukan perawatan pada saat mesin mengalami kerusakan. 

c. Menyediakan alat bantu untuk angkut material sepertitrolly untuk 

membantu proses perpindahan material. 

d. Melakukan pengendalian persediaan dan menyusun laporan persediaan 

bahan baku. 

e. Membuat tempat penyimpanan khusus untuk setiap bahan pola seperti 

meteran, kapur pola, dan cetakan pola dan menyediakan alat bantu untuk 

menampung material seperti keranjang berukuran besar dan memberikan 

penyuluhan kepada karyawan untuk selalu menyimpan bahan pola pada 

tempatnya setelah digunakan dan membuat aturan tentang penyimpanan 

bahan pola. 
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f. Memberikan instruksi pada karyawan pemotongan kain untuk melakukan 

proses pengelompokkan komponen pola per size sekali saja yaitu saat 

komponen pola bagian depan dan belakang sudah selesai dibordir. 

Tetapi setiap rancangan minimasi waste yang ada dapat diimplementasikan 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan.   

2. Sebaiknya CV. Sinar Agung Berkat Abadi lebih memperhatikan aktivitas non 

value added seperti transportasi, inspeksi, delay, dan penyimpanan yang dapat 

menimbulkan waste selama proses produksi. Meskipun tidak begitu besar 

waste yang terjadi namun apabila tidak segera diminimasi dapat memberikan 

dampak buruk bagi perusahaan seperti proses produksi menjadi lebih lama 

maupun biaya lebih untuk mengelola inventory. 

 

 

 

 

 

 

 

 




