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BAB VI 

 

 

 

PENUTUP 

 

 

 

 

6.1 Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Dari perhitungan job safety analysis diketahui bahwa terdapat 3 potensi bahaya 

(21,4%) yang tidak dapat diterima yaitu wax mental ketubuh operator edge buff, 

tangan terkena kain buff high polish, dan clemek terlilit kain buff ryoto. Kemudian 

dari 10 denyut diketahui bahwa %cardiovascular load masih dibawah 30% yang 

berarti beban kerja fisik pada setiap mesin masih dalam kondisi normal sehingga 

masih dapat dilakukan penambahan pekerjaan. Sedangkan dari analisa reba 

terdapat waste motion pada mesin edge buff dan ryoto karena level resiko tinggi (10 

dan 8). 

2. Dari hasil perhitungan value stream mapping diketahui jenis waste yang terdapat 

pada proses buffing panel upright, yaitu: 

a. Pada proses 8 head buff terdapat potensi lost time karena tersandung selang 

compressor, terpeleset, dan tertimpa kain buff. 

b. Pada proses edge buff terdapat waste berupa potensi lost time terkena pentalan 

wax dan tangan terkena kain buff, waste waiting dan inventory tinggi, dan 

pemborosan proses side board. 

c. Pada proses high polish terdapat waste berupa potensi lost time karena tangan 

terkena kain buff, tangan terjepit roda meja, dan tertimpa meja, serta waste 

berupa hasil yang kurang bersih dan operator banyak menganggur.  
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d. Pada proses ryoto kasar, halus, dan finish terdapat waste berupa potensi lost time 

karena terkena pentalan wax dan cipratan debu, serta waste berupa pemborosan 

transport kabinet, waktu menunggu operator yang tinggi, inventory yang tinggi, 

dan proses ryoto yang terlalu panjang. 

e. Pada proses polisher terdapat waste berupa pemborosan langkah dan proses 

kerja.  

3. Setelah diketahui waste yang ada pada proses buffing panel upright dapat dilakukan 

pengurangan waste dengan cara sebagai berikut. 

a. Pada proses 8 head buff diberikan tanda lantai licin diarea mesin dan merapikan 

tempat kabel compressor. 

b. Pada proses edge buff ditambahkan alat bantu pemberian wax, memaksimalkan 

penggunaan auto edge buff, dan dilakukan koordinasi dengan bagian spray untuk 

mencegah tare. 

c. Pada proses high polish ditambahkan auto wax, cover jalur conveyor, stopper 

conveyor, mengganti setting putaran kain buff, dan menambahkan pekerjaan cek 

pada operator high polish. 

d. Pada proses ryoto diberikan pengarahan terhadap batas penggunaan wax, 

menambah kain penyaring debu, mengganti wax 6Q menjadi menzerna, 

mengganti metode transport dengan menggunakan rak, dan bekerja sama 

dengan bagian sanding untuk meringkas proses ryoto. 

e. Mengganti polisher dengan shine up dan lap.  

 

 

6.2 Saran 

 

 

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang diperoleh maka saran yang dapat 

diberikan untuk penelitian lanjutan adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan analisa perbaikan tata letak fasilitas sehingga mesin auto edge buff dapat 

lebih dimaksimalkan. 

2. Melakukan pemerataan beban kerja operator buffing panel upright. 

3. Dilakukan studi gerakan kerja untuk memberikan metode kerja yang lebih ekonomis. 

 




