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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Terdapat pengaruh antara lean manufacturing terhadap sustainability 

performance. Artinya semakin baik implementasi lean manufacturing, 

maka akan semakin baik sustainability performance pada PT Zimmer 

Pancen Oye. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Khalili 

(2016) yang menyatakan bahwa  Lean Manufacturing (LM) dapat 

mengurangi limbah tanpa persyaratan tambahan dari sumber daya yang 

memungkinkan organisasi mulai menerapkan lean manufacturing 

(LM) yang menghasilkan sejumlah besar definisi, sasaran, indikator 

kinerja,  teknik  dan konsep atau elemen lean manufacturing (LM). 

Hal ini telah menjadi salah satu alat utama yang digunakan oleh 

perusahaan untuk menangani aspek lingkungan dan dampak yang 

ditimbulkan aktivitas perusahaan terhadap lingkungan 

2. Terdapat pengaruh antara green manufacturing terhadap sustainability 

performance. Artinya semakin baik implementasi green 

manufacturing, maka akan semakin baik sustainability performance 
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pada PT Zimmer Pancen Oye. Hasil ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan Sangwan dan Mittal (2015) yang menyatakan bahwa adanya 

verifikasi teori melalui studi empiris dan eksplorasi telah menjadi 

fokus penelitian di lean manufacturing (LM). Industri otomotif telah 

menjadi fokus penelitian lean manufacturing (LM) tetapi LM juga 

telah diadopsi oleh jenis industri lain juga. 

3. Terdapat pengaruh antara lean manufacturing terhadap green 

manufacturing. Artinya semakin baik implementasi lean 

manufacturing, maka akan semakin baik green manufacturing  pada 

PT Zimmer Pancen Oye. Hasil ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan Sun (2010) yang menyatakan bahwa berpengaruh terdiri dari 

strategi integrasi pemasok, yaitu berbagi informasi, sistem e-bisnis dan 

pemilihan pemasok berbasis kebijakan, memiliki pengaruh positif pada 

adopsi lean manufacturing jangka panjang di perusahaan kecil dan 

menengah. 

 

5.2. Saran 

Saran untuk penelitian ini adalah: 

1. Bagi Pemerintah, hendaknya meningkatkan sosialisasi pengelolaan 

air limbah domestik untuk memberikan pemahaman kepada 

masyarakat tentang manfaat dan pentingnya pengelolaan air 

limbah domestik dan perlu memberi perhatian lebih terhadap 
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tatacara proses pengolahan limbah pada setiap industri di 

Indonesia agar tidak berdampak negatif bagi masyarakat dan 

lingkungan hidup. 

2. Bagi pihak perusahaan, sebaiknya dapat meningkatkan cara 

implementasi lean manufacturing, dan green manufacturing, 

misalnya dengan cara rotan di recycle, mengolah lagi menjadi bijih 

rotan, sisa cat dan aluminium dapat di recycle menjadi 

pengenceran cat dan digunakan kembali, didaur ulang menjadi 

dalam keperluan rumah tangga maupun dalam pembuatan material 

teknik. 

3. Untuk penelitian yang akan datang dapat menambahkan sampel 

dan menambahkan variabel lain yang mempengaruhi sustainability 

performance, misalnya karakteristik personal, stakeholder, 

motivasi pimpinan. Selain itu pada penelitian selanjutnya dapat  

membandingkan dua perusahaan serupa sehingga hasilnya dapat 

digeneralisasi untuk sebuah industri. 
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