
V-1 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Perhitungan pada permasalahan kelima modul baik secara manual 

maupun menggunakan Software WinQSB telah dilakukan dan hasil 

perhitungannya telah dianalisis, maka selanjutnya adalah menarik 

kesimpulan berdasarkan tujuan dari kelima modul tersebut. 

Hasil perhitungan atas permasalahan linear programming dengan 

metode grafik dan metode simpleks yang dilakukan secara manual dan 

menggunakan software WinQSB didapatkan hasil maksimum yang dicapai 

oleh perusahaan adalah sebesar Rp 30.000.000,00, dengan  jumlah produk 

yang harus diproduksi untuk frame dinding sebanyak 2000 buah dan tidak 

perlu memproduksi frame meja untuk mendapatkan keuntungan maksimum. 

Hasil perhitungan atas permasalahan transportasi dengan metode 

North West Corner (NWC), Least Cost, Vogel’s Approximation Method (VAM) 

dan Russell’s Approximation Method (RAM). perhitungan dilakukan secara 

manual dan menggunakan software WinQSB, untuk  alokasi 1 didapatkan 

hasil minimum menggunakan Metode North West Corner (NWC) sebesar Rp 

12.380.000,00, metode Least Cost sebesar Rp 10.400.000,00, metode Vogel’s 

Approximation Method (VAM) sebesar Rp 10.360.000,00 dan metode Russell’s 

Approximation Method (RAM) sebesar Rp 10.385.000,00. dari hasil diatas dapat 

disimpulkan bahwa metode yang terbaik adalah metode Vogel’s 

Approximation Method (VAM) karena langsung mendapatkan hasil yang 

minimum. 
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Hasil perhitungan atas permasalahan line balancing dengan metode 

Ranked Positional Weight (RPW) dan metode Killbridge. Perhitungan dilakukan 

secara manual dan menggunakan software WinQSB diketahui waktu siklus 

dengan menggunakan metode Killbridge sebesar 42 detik dan dengan 

menggunakan metode Ranked Positional Weight (RPW) didapatkan waktu 

siklus sebesar 30 detik. 

Banyaknya stasiun kerja dengan menggunakan metode Killbridge 

adalah 4 buah dengan menggunakan rumus dan setelah dibandingkan 

dengan susunan operasi terdiri dari 5 stasiun. Menggunakan metode Ranked 

Positional Weight (RPW) terdiri dari 6 buah stasiun kerja. 

Persen efisiensi lintasan dengan metode Killbridge sebesar 92,26% dan 

dengan metode Ranked Positional Weight (RPW) sebesar 86,11%. Metode yang 

terbaik berdasarkan pemecahan studi kasus yang telah dilakukan adalah 

metode Killbridge karena lebih sedikit waktu menganggur dibandingkan 

dengan metode Ranked Positional Weight (RPW). 

Hasil perhitungan atas permasalahan CPM berdasarkan perhitungan 

manual dan software didapatkan lintasan kritis yang sama yaitu A-C-D-G-H-

I-J-K. Biaya percepatan proyek percepatan sebesar $1430 dengan waktu 

penyelesaian selama 36 hari. Didapatkan juga network yang sama baik 

menggunakan waktu percepatan maupun menggunakan waktu normal. 

Hasil perhitungan atas permasalahan PERT Berdasarkan hasil perhitungan 

manual dan software maka didapatkan lintasan kritis yang sama yaitu A-C-D-H-I-J-

K-L. didapatkan nilai standar deviasi yang sama untuk masing-masing aktivitas. 

Berdasarkan perhitungan software maka diketahui jumlah standar deviasi yaitu 2,43. 

Waktu penyelesaian proyek antara manual dan software menunjukkan angka yang 

sama yaitu 33,67 minggu. 
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Hasil quality control berdasarkan perhitungan manual dan perhitungan 

menggunakan software WinQSB diperoleh perhitungan hasil yang sama. 

Jumlah rata-rata X sebesar 5,3093 dan jumlah rata-rata R sebesar 0,3067. Batas 

kendali atas pada peta X sebesar 5,4862 dan batas kendali bawah peta X 

sebesar 5,1324. Batas kendali atas untuk peta R sebesar 0,6484 dan batas 

kendali  bawah peta R sebesar 0. Berdasarkan perhitungan yang telah 

dilakukan maka diketahui bahwa PT. Makin Jaya kualitasnya baik dan tidak 

ada bendanya yang tidak sesuai dengan batasan yang ada. 

 

5.2       Saran 

Berikut ini adalah saran yang dapat disampaikan demi perbaikan 

praktikum Komputer Industri 1 dan laporan akhir selanjutnya: 

1. Lakukan perhitungan manual dengan teliti dan akurat kemudian 

cocokkan dengan perhitungan software. 

2. Perhatikan baik-baik cara perhitungan menggunakan software. Masukkan 

nilai pada data dengan tepat. 

3. Jangan ragu untuk bertanya kepada seseorang yang dianggap lebih tahu 

apabila mendapati kesulitan dalam pengolahan data. 

4. Diharapkan kepada asisten Laboratorium Industri Dasar untuk 

memberikan fotokopi slide presentasi setiap modul dengan lengkap. 


