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5.1 Kesimpulan 

Setelah diselesaikannya kegiatan Kerja Praktek di CV. Lintas Bangun 

Perkasa, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara waktu standard dan 

output standard yang telah dianalisa oleh penulis dengan waktu standar dan output 

standar yang dipunyai oleh perusahaan. Data dapat dilihat pada Tabel 5.1. 
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Tabel 5.1 Tabel Waktu Standar dan Output Standar 
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Antara waktu perusahaan dengan waktu pengamatan yang diteliti temyata 
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memiliki selisih cukup besar, maka ha1 hendaknya sebagai bahan masukan bagi 
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75 

300 

25 

perusahaan hams memperhitungkan output standard yang sesuai dan masuk akal. 
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Dari hasil analisa yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa produk 
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flooring dapat dikerjakan dalam waktu 0.1 194 jam atau 7.164 menit untuk satu 
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unit produknya. 

5.2 Saran 

Penulis mempunyai beberapa saran yang mungkin dapat membantu CV. 

Lintas Bangun Perkasa. Saran tersebut antara lain : 



1) Memberikan pelatihan kepada operator agar operator dapat bekerja lebih 

baik. Contohnya : training sebelum operator bekerja. 

2) Memberikan pengertian kepada pekerja tentang bekerja sesuai dengan 

waktu standar. Agar perusahaan dan pekerja tersebut sama-sama 

memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan adalah 

dapat memenuhi pesanan konsumen tepat pada waktunya. Sedangkan 

keuntungan yang diperoleh oleh pekerja adalah mendapatkan bonus dari 

perusahaan. 

3) Membuat tempat yang baik untuk tempat limbah agar limbah tidak terbang 

ke mana-mana. Misalnya saja dibuat tempat yang agak tertutup. 
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