BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari hasil pengolahan data dan analisa data diatas maka dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Berdasarkan hasil rework process pada produk panci serbaguna
didapatkan penghematan pada raw material dari produk Panci sebanyak
36% dan penghematan pada raw material dari produk wajan sebanyak
33%.
2. ROP sebelum dan sesudah terdapat safety stock pada raw material
tebelan dilakukan pada saat kapasitas raw material digudang sebanyak
50% dari bahan baku dengan lead time 3 hari, sedangkan ROP pada raw
material plat dan panci bekas dilakukan pada saat kapasitas raw material
digudang sebanyak 33% dari bahan baku dengan lead time 2 hari.
3. Biaya raw material sebelum dan sesudah terjadi rework process terdapat
selisih sebanyak Rp 101.789.500,- atau 66% penghematan dari biaya
proses sebelum adanya rework process sedangkan kapasitas pengiriman
terdapat selisih pada pengiriman raw material plat dan panci bekas
sebanyak 1x pengiriman.

5.2 Saran
Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, terdapat beberapa saran
yang dapat saya usulkan kepada perusahaan dan bagi peneliti selanjutnya :
- Bagi perusahaan :
1. Adanya penelitian ini diharapkan menjadi usulan perbaikan dalam
perusahaan untuk melakukan rework process agar dapat mengurangi
pengeluaran pada Biaya Bahan Baku produk Panci Serbaguna.
- Bagi Peneliti Selanjutnya :
1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kembali
penelitian ini dengan metode yang lebih baik lagi.
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