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BAB VI 

KHSIMPULAN DAN SARAN 

6.1. KESIMPULAN 
 \ 

Dari uraian pada bab-bab terdahulll maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

a.Hipotesis pertama terbukti baDar yaitu bahwa variabel! 

jumlah tenaga kerja, jumlah stock bahan baku, pemakaian 

kapasitas mesin mill, pemakaion kapasitas mesin doubler, 

pemakaian kapasitas mesin separator seeara serempak 

mempunyal pengaruh yang signifikan terhadap hasil 

produksi di P.T. Alumindo Foil Plant dangan ~ = 0,05. 

Hal ini dapat dilihat dari uji F-nva dimana F hitungnya 

sebesar 60,238 dengan Pro:lability- (Pc) = 4,OOOOE 14, 

sedanlkan F tabel = 2,32. Karena Pc ( 0,05 dan F hltunl > 

F tabel maka secara bersama-sama variabel bebas 

berpenlaruh terhadap volume produksi. 

b.Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa variabel yang 

dominan mempengaruhi volume prodllksi adalah jumlah stock 

bahan baku tidak terbukti benar. Untuk variabel Ln(S.....xl) 

diperoleh nilai t (OF 27) = 1.498 dan msmpunyai tingkat 

kesalahan lebih besar dari 5% (Pc = 0,14540). Adapun t 

tabel adalah sebesar 1.703 dimana t hitunl ( t tabel 
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6.2 SARAN-SARAN 
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berarti dalam model ini variabel stock tidak mempunyai 

pengaruh yang berarti terhactap volume produksi.
I 

c.Variabe! yang berpengarull seeara doruinan terhadap volume 

produksi adalah p~makaian kapasitas mesin separator 

Ln(5..)::5). Variabel ini melilPunyai nilai t hitung (DF=27) :: 

3,767 dan mempunyai tingkat kesalahan lebih keell dari 

5% ( [.)c 0,00082). Nilai t tabel variabel in i adalah 

sebesar 1.703 sehingga t hitung > t tabel. Secara parsial 

variabel pemakaian kapasitas Separator mempunyai koefisien 

determinasi sebasar 1'2 = 0,3446 artinya 34,46% perubahan 

volume produksi dipengaruhi 01eh pemakaian kapasitas mesin 

separater bila variabel betas lainnya konstan. 

d. Variabel jumlah tenaga kerja LnCf_X2) adalRh bersifat 

inelastis positif ( koefisien regresi = 0,1745 ) dan 

penlaruh seeara parsial terhadap volume produksi tidak , 
signifikan ( t hitung 0,247 ). 

e, Variabe1 pemakaian mesin mill Ln(M_X3) adalal1 bersifat 

inelastis PDsitif (koefisien regresi = 0,3010) dan 

pengaruh secara parsial terhadap volume produksi tidak' 

signifikan ( t hitung = 1.32B ). 

f.Variabel pemakaian kapasitas mesin doubler Ln(D..)::4) 

adalah bersifat inelast nelatif ( koefisien regresi = 
0,1471 ) dan pengaruh seeara parsial terhadap volume 

produksi tidak siinifikan ( t hitung = -1,377 ). 
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6.2 SARAN-SARAN 

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut dl atas ruaka 

dapat diutarakan saran-saran sebagai berikut 

1.Karena faktor utarua yang mempengaruhi volume produksi 

tersebut adalah bag ian mesin separator maka perlu 

dilakukan upaya-upaya agar proses produksi yang dilakukan 

di bagian ini menjadi tetap lancar dan gangguan kerusakan 

mesin yang berat diusahakan minimal. Bentuk upaya tersebut 

diantaranya adalah melakukan kegiatan maintenance secara 

terjadual dan memberi latiban kepada operator mesin. 

2.Berdasarkan kondisi bahua rata-rata pemakaian kapasitas 

'I ' mes in yang dieapai maeih di bawah nl~a~ maksimUlll yang 

pernah dilakukan dengan rata-rata volume produksi yang 

lebih keeil dari volume produksi yang dihasilkan pada saat 

itu. maka pemskaian kapasitas mesin yang ada perlu 

ditingkatkan dall dicari kendala-kendala penyebabnya. 

3.Peningkatan pemakaian me3in-mesin yang ada tersebut 

sebaiknya diimbangi dangan penambahan jumlah mesin doubler 

YKng ada unluk menghindari terjadinya antrian pada mesin 

i..oI'sebut. 

4,Berdasarkan hasil analisH yang ruenunjukkan babwa seaara 

tenaia kerja tidak menentukan dalamkeseluruhan jumlab 
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meningkatkan volume produksi Baat ini, maka ponekanan 

kebijaksanaa~ terhadap tenaga kerja sebaiknya lebih 

ditekankan pada kualitas 81,11111ya. Gontohnya adalah 

dalam menarik tanaga kerja baru hendaknya semakin seIektif 

berdasarkan kriteria keahlian, pengalaman dall pendidikan 

tertentu yang harns dipenuhi; memberi program pelatihan 

kepada tenaga-tenaga kerja yang slldah lalua bekerja dl 

perllsahaan. 
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