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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Setelah melakukan pengolahan dan analisa data,maka penulis dapat

mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah menganalisa hasil perhitungan dapat diketahui jenis peramalan yang
dipakai untuk produk lemari Aluminium menggunakan metode peramalan
model Eksponential Smoothing. Peramalan ini dipilih karena memiliki Nilai
MAD dan tebaran nilai tracking signal yang berada diantara batas-batas peta
kontrol. Maka, bentuk model peramalan produk digunakan persamaan
Eksponential Smoothing.

2. Perancanaan RCCP dilakukan dengan menghitung kapasitas tersedia tiap-
tiap elemen mesin dalam satu periode dengan tingkat efisiensi elemen kerja
dalam satu bulan. Setelah melakukan perhitungan diketahui bahwa kapasitas
tersedia untuk elemen mesin gerinda duduk adalah 474 jam, untuk rolling
glass cutter 239 jam, untuk circle saw 236 jam, untuk bor duduk 493 jam,
dan untuk bor obeng 1197 jam. Sedangkan kapasitas yang dibutuhkan untuk
mesin gerinda duduk adalah 448 jam, untuk rolling glass cutter 209 jam,
untuk circle saw 206 jam, untuk bor duduk 463jam, dan untuk bor obeng
1161 jam. Karena kapasitas yang dibutuhkan mesin tidak melebihi kapasitas
yang tersedia, maka peramalan jadwal induk produksi sesuai dengan
kapasitas sumber daya mesin.

5.2 Saran – Saran
1. Sebaiknya efisiensi mesin dioptimalkan dengan memaksimumkan upaya

perawatan mesin.
2. Perusahaan dapat menerima order/pesanan lebih besar lagi karena kapasitas

mesin yang tersedia masih cukup dari kapasitas yang dibutuhkan.
3. Perusahaan merencanakan jadwal induk produksi agar dapat menjadwalkan

pesanan-pesanan produksi dan pembelian untuk item jadwal induk produksi.
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