
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Waktu setup yang dibutuhkan saat proses changeover housing model kk10 ke kk20 

pada MP 1 yaitu sebesar 51,7 menit dan untuk keseluruhan proses changeover 

berdasarkan waktu baku yang telah dihitung membutuhkan waktu sebesar 60,47 

menit.  

2. Berdasarkan hasil identifikasi menggunakan metode SMED, dari 56 total aktivitas 

pada proses setup MP 1 terdapat sebanyak 50 total aktivitas setup internal dan 6 

setup eksternal. Untuk total waktu setup internal sebesar 2347 detik atau 36 menit 

dan waktu eksternal sebesar 756 detik atau 12,6 menit. Kemudian setelah melewati 

tahap pengubahan aktivitas setup, total aktivitas setup internal menjadi sebanyak 42 

dan 14 setup eksternal dengan waktu setup internal 2065 detik atau 34,4 menit dan 

setup eksternal 958 detik atau 15,97 menit.  

3. Berdasarkan usulan perbaikan rancangan sistem setup pada changeover model kk10 

ke kk20 menggunakan metode SMED, mampu melakukan pengoptimalan proses 

setup dengan mengubah sebanyak 8 aktivitas internal menjadi aktivitas eksternal. 

Pengubahan dilakukan pada aktivitas setup berupa pengambilan peralatan, part dan 

pergantian program. Kemudian langkah pengoptimalan lain yaitu dengan 

memberikan usulan perbaikan yang dilakukan dengan menyederhanakan aspek 

operasi setup. Terdapat tiga aspek setup yang disederhanakan yaitu setting jig 

latheral rod housing tube, setting jig upper LH dan jig skid control cover. Dengan 

perbaikan desain jig mampu mempersingkat aktivitas setup yang dilakukan. 

Kemudian mempararelkan atau membuat operasi setup dan proses mesin berjalan 

bersamaan. Hasil akhir dari penerapan SMED terlihat dari berkurangnya waktu 

changeover pada satu kali siklus sebesar 12 menit atau 19%. Kemudian penambahan 

jumlah produksi housing kk20 yang dapat dilakukan yaitu sebesar 4  unit produk. 
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Indikator dalam penerapan metode SMED yang dapat menjadi langkah untuk 

mengurangi waktu setup yaitu dengan mengenal aktivitas setup yang dilakukan 

tergolong setup internal atau setup eksternal. Kemudian setelah mengenali dapat 

dilakukan konversi atau pengubahan aktivitas yang berpotensi. Seperti, pengambilan 

bracket, peralatan dan komponen-komponen lain yang dapat dilakukan ketika proses 

produksi masih berlangsung sehingga tidak menambah proses setup ketika 

changeover dilakukan. Kemudian rancang ulang desain jig dengan sistem setting 

yang lebih sederhana dan dengan komponen jig yang pas ukuran dan dimensi agar 

tidak ada readjustment. Pada tahap terakhir lakukan dua operasi secara bersamaan. 

 

6.2 Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu: 

1. Saran bagi perusahaan adalah untuk melakukan standarisasi seluruh aktivitas setup 

saat proses changeover sebagai langkah awal dalam perbaikan proses changeover. 

Hal ini merupakan langkah yang dapat diterapkan agar perusahaan dapat dengan 

mudah menganalisis waktu yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas setup. Sehingga 

aktivitas yang dinilai terlalu membutuhkan waktu yang lama dapat diperbaiki dengan 

segera. Kemudian dengan standarisasi proses setup, perusahaan dapat menerapkan 

metode SMED sebagai langkah identifikasi dan perbaikan untuk mengoptimalkan 

aktivitas setup sehingga waktu changeover dapat menjadi lebih optimal. 

Proses implementasi metode SMED harus menjadi bagian dari komitmen semua 

pihak yang berkaitan dalam perusahaan. Dengan partisipasi semua pihak dapat 

mengoptimalkan hasil yang akan diperoleh. Kemudian pentingnya training kepada 

karyawan mengenai setup dan SMED sehingga implementasi dapat berjalan dengan 

cepat dan tepat. 

2. Untuk Penelitian selanjutnya jika melakukan penelitian dengan topik yang sama pada 

line housing F dapat mengambil data lebih dari satu kali untuk dapat dilakukan uji 

kecukupan data dan dapat hasil akhir usulan dapat dijadikan waktu standar pada 

setiap aktivitas setup. Kemudian dapat melakukan perbaikan pada beberapa aktivitas 

setup internal yang belum dilakukan penyederhanaan proses seperti setting jig 

bracket tube line, setting jig V block pada mesin M16.5 yang masih membutuhkan 
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waktu setup yang lama. Untuk penelitian dengan topik lain lakukan penelitian untuk 

menyeimbangkan beban kerja Man Power saat proses changeover dilakukan. 

 


