BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Waktu Standar yang diperlukan untuk penggambaran pola sepatu GT adalah :
Waktu Standar untuk Pola GT per 10 pasang
No
Jenis Pola Waktu standar (detik)
1
GT 6801
2059.64
2
GT 6802
2126.02
3
GT 6803
2093.77
4
GT 6805
2667.23
5
GT 6806
2699.62
6
GT 6807
2084.56
7
GT 6808
2205.99
8
GT 6811
2850.62
Sumber : hasil perhitungan
2. Dengan adanya waktu standar, maka dapat diketahui bahwa Indeks
Produktivitas perusahaan ini berkisar antara 33% - 81% yang berarti
produktivitas tenaga kerja belum optimum karena output aktual lebih kecil
dari output standar.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan tingkat produktivitas belum optimum, yaitu:
1. Kurang adanya pengawasan dari pihak perusahaan sehingga pekerja
bekerja sesuai kemauannya.
2. Pekerja tidak menggunakan waktu bekerja dengan baik.
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3. Perusahaan tidak menentukan output standar yang harus diselesaikan oleh
seorang pekerja, perusahaan hanya berusaha untuk memenuhi pesanan
konsumen dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.
4. Tingkat keterampilan pekerja bervariasi.
5. Pendapatan tenaga kerja tidak tergantung pada jumlah produksinya
sehingga tidak mempunyai motivasi yang tinggi untuk bekerja lebih baik.
6. Kondisi lingkungan kerja yang kurang baik, dimana semua aktivitas
dilakukan dalam satu ruangan sehingga terjadi berbagai kebisingan yang
dapat menggangu konsentrasi pekerja, dan sirkulasi udaranya kurang baik.

5.2 Saran
Dengan melihat keadaan yang dihadapi oleh Pabrik Sepatu Kulit X, penulis
mencoba memberikan saran-saran yang akan membantu perusahaan dalam
meningkatkan produktivitas kerja. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai
berikut :
1. Sebaiknya perusahaan menetapkan waktu standar dalam proses produksi agar
pekerja dapat bekerja lebih maksimum dan produksi di perusahaan meningkat.
2. Perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan
keterampilan, usaha karyawan, dan kondisi kerja dalam menentukan waktu
standar.
3. Perusahaan sebaiknya meneliti faktor-faktor yang menyebabkan produktivitas
tenaga kerja belum optimum, kemudian cari solusinya.
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4. Output standar dan tingkat produktivitas yang diperoleh dari hasil perhitungan
dijadikan sebagai patokan produksi dan diinformasikan ke seluruh karyawan
perusahaan agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar.
5. Untuk menunjang peningkatan kinerja secara terus menerus, maka perusahaan
harus melakukan pengukuran waktu standar lagi apabila karyawan telah
mencapai produktivitas yang telah distandarkan.
6. Perusahaan sebaiknya memberikan pelatihan dan pengarahan mengenai
pekerjaannya agar karyawan lebih terampil.
7. Perusahaan sebaiknya mengganti sistem upah kerja dengan sistem upah per
satuan agar pekerja mempunyai motivasi untuk bekerja lebih cepat. Atau
memberikan bonus kepada pekerja yang dapat memproduksi lebih banyak dari
output standar yang ditetapkan.
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