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BAB VI 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

6.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut ini: 

1. Urutan penjadwalan yang diterapkan PT Yamaha Indonesia yaitu First Come 

First Serve dengan urutan J1-J2-J3-J4-J5-J6-J7-J8-J9-J10 didapatkan 

makespan sebesar 220 menit. Sedangkan waktu yang tersedia dalam 

menyelesaikan model B1 sebanyak 139 menit. Sehingga ada keterlambatan 

sebesar 81 menit. Dengan Algoritma Tabu Search urutan yang optimal untuk 

meminimasi jumlah makespan dari makespan awal yaitu J2-J1-J3-J7-J5-J6-J4-

J8-J9-J10, makespan yang didapatkan dengan solusi optimal tersebut sebesar 

144 menit. Sehingga dari solusi awal didapatkan penurunan makespan sebesar 

76 menit. Waktu yang diberikan oleh perusahaan untuk memproduksi model 

B1 selama 139 menit, maka masih terjadi keterlambatan selama 5 menit. 

Kabinet yang terlambat merupakan Cleat Hinge Strip pada proses Cross Cut. 

2. Kanban yang diusulkan berupa kartu yang berisikan identitas kabinet pada rak 

yang akan diproduksi dengan keterangan jumlah dan jadwal hariannya. Dengan 

mencantumkan due date untuk mendorong operator supaya dapat mengerjakan 

kabinet yang bersangkutan sesuai dengan urutan penjadwalan yang diusulakan 

sehingga makespan terkecil dapat tercapai. 
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6.2 Saran 

 

Saran yang diberikan dari peneliti sesuai hasil penelitian ini adalah bagi perusahaan 

menerapkan metode algoritma Tabu Search dalam penentuan prioritas kabinet. 

Melakukan training pada operator baru untuk proses press spline. Menerapkan kartu 

kanban yang diusulkan untuk mengejar target hariannya serta meminimalisir terjadinya 

kesalahan dalam menscan barcode. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan 

menambahkan model piano yang dijadwalkan sehingga penjadwalan menjadi lebih detail. 

Selain itu, dapat juga membuat penjadwalan tanpa mengabaikan supplier. Dilakukan 

perhitungan biaya, untuk membandingkan penghematan dari segi cost. Lebih mengamati 

letak permasalahan yang menyebabkan keterlambatan tersebut dengan brainstorming 

kepada pihak manajerial dari berbagai departemen yang bersangkutan.  Dalam masalah 

pengusulan Kanban, peneliti selanjutnya sebaikan mencoba mengimplementasikan 

Kanban yang diusulakan. Berdiskusi dengan segala arah baik dari operator sampai dengan 

bagain manajerial sehingga Kanban yang dibuat menjadi lebih efektif dalam 

penerapannya dan memiliki banyak manfaat. 

 

 


