
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisa yang telah dilakukan pada bab IV maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tingkat produktivitas di PT. Saraswanti Anugerah Malanur 

sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya nilai produktivitas &lam 

setiap kriteria. Dengan kata lain skor yang didapat dari hasil penelitian masih 

sangat tinggi. 

Bahkan jika ditinjau dari masing - masin kriteria pada masing - masing 

shift, skor yang didapatkan kebanyakan diatas rata - rata skor yang diberikan. 

Dan jika perusahaan ingin menaikkan kapasitas produksi, maka sebaiiya 

dilakukan pada shift ke 2. karena pada shift ke 2 mempunyai nilai total skor 

rata - rata dari masing - masing kriteria mencapai 18,25 dan pada shift ke 3 

menempati urutan nomor 2 dengan nilai total skor rata - rata dari masing - 

masing kriteria mencapai 17-25. Dan selanjutnya pada shift 1 dengan nilai 

total skor rata - rata dari masing - masing kriteria mencapai 16,75. Dengan 

menaikkan kapasitas produksi pada shift 2 diharapkan perusahaan mampu 

beke rja secara efisien untuk memperoleh hasil output yang maksimal. Namun 

penurunan dalarn masing - masing kriteria masih terjadi. Diharapkan analisa 

yang telah dilakukan dalam bab IV dapat membantu perusahaan dalam 

menaikkan produktivitas perusahaan. 

5.2 Saran 

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat produktivits 

perusahaan dan telah ditunjukkan pada bab - bab sebelumnya melalui diagram 

sebab akibat. Faktor-faktor tersebut antara lain terletak pada mesin, operator 

dan metode yang digunakan. Faktor-faktor penyebab tersebut harus 

secepatnya diatasi oleh perusahaan agar supaya tingkat produktivitas 

perusahaan dapat meningkat dan pemsahaan dapat menjadi lebih maju lagi. 
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