
161 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

 Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sesuai dengan tujuan 

dari penelitian yang dilakukan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Merancang tata letak fasilitas produksi yang optimal dengan pendekatan 

group technology. 

Di dalam penelitian ini sudah didapat rancangan tata letakfasilitas produksi 

yang baru berupa layout usulan yang lebih optimal bila dibanding dengan 

layout awal. Dan rancangan dari tata letak yang baru berdasarkan dengan 

pendekatan group technology. 

2. Mengevaluasi kondisi tata letak fasilitas produksi usulan. 

Tata letak fasilitas produksi yang baru atau layout usulan dapat dievaluasi 

bahwasannya dengan merubah layout yang lama ke layout usulan dapat 

menurunkan jarak, waktu, dan biaya material handling. 

 

6.2. Saran  

1. Dari perhitungan diatas maka sebaiknya perusahaan menata ulang tata 

letak fasilitas produksinya dari layout lama ke layout yang baru karena 

dengan menata ulang tata letak fasilitas produksi maka proses produksinya 

akan berjalan lebih baik dan dapat menghemat biaya produksi. 

2. Untuk peneliti selanjutnya harap mengembangkan penelitian ini karena 

penelitian ini sangat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan sangat bermanfaat untuk dunia industri. 
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