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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan dari penelitian : 

1. Menganalisis Aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah 

terhadap aktivitas proses produksi bisa membantu perusahaan untuk 

mengetahui pemborosan biaya pada proses produksi dan dengan 

dilakukan pengeliminasian terhadap aktivitas tidak bernilai tambah bisa 

membantu perusahaaan  biaya yang dikeluarkan dan aktivitas dalam 

proses produksi lebih efesien. 

2. Aktivitas produksi pada PT. Yahata Manufacturing Indonesia yang tidak 

bernilai tambah yang dapat dihilangkan diantaranya : 

1. Pengecekan Produk 

2. Perbaikan mesin 

3. Penyimpanan produk 

Dan aktivitas ini bila dihilangkan maka biaya yang dikeluarkan akan 

lebih efeisen karena aktivitas yang tidak bernilai tambah bagi 

perusahaan telah dieliminasi. 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian ini saran untuk perusahaan yaitu : 

1. Berharap perusahaan lebih memperhatikan aktivitas yang ada 

diperusahaan terutama dibagian proses produksi. Bahwa aktivitas  

tersebut bernilai tambah atau tidak bagi perusahaan. Untuk 

menghindarai pemborosan biaya yang disebabkan oleh aktivitas yang 

tidak bernilai tambah bagi perusahaan karena aktivitas tersebut tidak 

memberikan kontribusi terhadap nilai konsumen atau terhadap 

kebutuhan organisasi. 

2. Dalam aktivitas pengecekan produk yang ada didalam aktivitas produksi 

seharusnya dihilangkan karena hal pengecekan itu bisa dilakukan 

disetiap proses inti pembuatan produk, karena apabila suatu produk itu 

sedikit rusak maupun kurang rapi dalam pengerjaanya seharusnya 

dibenahi terlebih dahulu baru bisa masuk ketahap selanjutnya. 
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