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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.   Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa :  

1. Metode yang paling efektif untuk penjadualan produksi pada minggu ke I – 

IV bulan Januari secara keseluruhan yaitu penjadualan dengan metode 

sequencing SPT ( Short Processing Time). Hasil analisis menunjukkan 

bahwa: 

a. Metode SPT menghasilkan rata rata waktu penyelesaian paling rendah 

pada minggu I dengan nilai sebesar 2,37 hari, pada minggu II dengan nilai 

sebesar 3,89 hari, pada minggu III dengan nilai sebesar 2 hari, dan pada 

minggu IV dengan nilai sebesar 1,98 hari.  

b. Metode SPT menghasilkan utilisasi dengan nilai paling tinggi pada 

minggu I dengan nilai sebesar 28,4%, pada minggu II dengan nilai sebesar 

23,2%, pada minggu III dengan nilai sebesar 26,5%, dan pada minggu IV  

dengan nilai sebesar 15,1%.  

c. Metode SPT menghasilkan rata rata jumlah pekerjaan dalam sistem 

dengan nilai paling rendah pada minggu I sebesar 3,52 pekerjaan, pada 

minggu II sebesar 4,32 pekerjaan, pada minggu III sebesar 3,77 pekerjaan, 

dan pada minggu IV sebesar 6,63 pekerjaan.  
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d. Metode SPT menghasilkan rata rata keterlambatan pekerjaan dengan nilai 

paling rendah pada minggu I sebesar 0,17 hari, pada minggu II sebesar 

0,01 hari, pada minggu III sebesar 0,13 hari, dan pada minggu IV sebesar 

0,03 hari. 

2. Penyusunan Penjadualan Jasa Pengolahan Kaca pada CV Jimmy Putra 

Cahaya adalah sebagai berikut: 

Peneliti melakukan penerapan metode SPT ke dalam Gantt Chart 

Pemotongan, Gantt Chart Pembevelan, dan Gantt Chart Pengkilapan. Gantt 

Chart Pemotongan dibagi 5 jenis Gantt Chart: 

a. Gantt Chart Pemotongan 15 Kaca 

b. Gantt Chart Pemotongan 30 Kaca 

c. Gantt Chart Pemotongan 45 Kaca 

d. Gantt Chart Pemotongan 60 Kaca 

e. Gantt Chart Pemotongan 75 Kaca 

Pembagian jenis Gantt Chart ini dibuat berdasarkan perhitungan jumlah 

kaca yang dihasilkan selama 1 jam proses pemotongan. Bila pemotongan 

masing-masing kaca dibutuhkan waktu maksimal selama 4 menit, maka 

dalam 1 jam akan menghasilkan 15 kaca potong. Gantt Chart Pemotongan 

dibuat dengan maksimal 75 kaca ( 5 jam pemotongan ) agar pengalihan 

tenaga kerja dapat menunjukan hasil yang maksimal.  

Kapasitas per hari yang dihasilkan dari Gantt Chart Pembevelan dan 

Pengkilapan ditentukan berdasarkan perhitungan waktu yang tersisa dari 

selesainya proses pemotongan. Kemudian sisa waktu tersebut dapat 
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dimaksimalkan dengan memulai pengalihan tenaga kerja bagian pemotongan 

ke bagian pembevelan. 

5.2.   Saran 

Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dan juga 

berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

bermaksud memberikan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi 

perusahaan sebagai berikut: 

1. Sebaiknya perusahaan menggunakan metode SPT dalam menerapkan  

penjadualan proses pengolahan kaca pada CV Jimmy Putra Cahaya. Dapat 

lebih dimaksimalkan untuk penggunaan 4 mesin grenda yang tersedia dengan 

memaksimalkan tenaga kerja yang ada. 

2. Dalam penyisipan pesanan, sebaiknya perusahaan mempertimbangkan 

kuantitas  pesanan sisipan yang akan diterima sehingga penyelesaian untuk 

pesanan yang telah dijadualkan tidak melebihi batas waktu duedate yang 

ditentukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 




