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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini adalah beberapa 

kesimpulan yang dapat diambil dari setiap perusahaan:  

1. PT. A  

 Pada hasil rata-rata kesiapan total pada perusahaan ini berada pada 

angka 3,05 sehingga berada pada level kesiapan matang. Dari hasil tersebut, 

perusahaan ini masih memerlukan perbaikan pada bidang produk dan layanan 

yang masih membutuhkan banyak pekerjaan rumah agar dapat mampu 

menghadapi industri 4.0 ini. 

2. PT. B  

 Pada hasil rata-rata kesiapan total pada perusahaan ini masih berada 

pada angka 2,81 yang membuat perusahaan ini berada pada level kesiapan 

sedang. Dari hasil ini, masih membutuhkan banyak sekali perbaikan terutama 

pada bidang produk dan layanan, dan teknologi. Karena pada dua bidang 

tersebut  masih berada pada level kesiapan sedang. Sehingga dalam 

mengikuti perkembangan industri 4.0 ini masih memerlukan banyak sekali 

perbaikan dan penyesuaian agar dapat menyesuaikan perkembangan dalam 

menghadapi industri 4.0 ini.  

3.  PT. C  

 Pada hasil rata-rata kesiapan total dalam perusahaan ini masih 

berada pada level 3,28 yang berarti perusahaan ini telah berada pada kesiapan 

matang dalam menghadapi industri 4.0 ini dan masih memerlukan beberapa 
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perubahan dan penyesuain agar persuhaan ini bisa menerapkan perubahan 

yang ada pada industri 4.0 ini sehingga perusahaan ini dapat mampu bersain 

secara global.  

4.  PT. D  

  Pada hasil rata-rata kesiapan total pada perusahaan ini masih berada 

pada angka 2,39 yang berarti pada tingkat kesiapan perusahaan ini masih 

barada pada level kesiapan sedang dalam menghadapi industri 4.0 ini. 

Sehingga dari hasil tersebut perusahaan ini masih memerlukan banyak sekali 

perubahan yang cukup besar untuk menghadapi industri 4.0 ini terutama pada 

bidang teknologi yang masih berada pada level kesiapan awal yang memiliki 

arti bahwa di bdiang ini ketertinggalan dalam menyesuaikan perubahan ini 

masih sangat jauh. Lalu pada dua bidang lainnya yaitu operasi pabrik dan 

produk dan layanan ini juga masih berada pada level kesiapan sedang 

sehingga membuat masih banyak membutuhkan perubahan dalam 

manajeman pabrik agar dapat menerapkan perkembangan yang ada pada 

industri 4.0 ini.  

6.2 Saran  

 Berdasrkan kesimpulan dari hasil penelitian, adapun saran yang 

dapar digunakan dalam perbaikan atau penelitian selanjutnya, yaitu:  

1. Untuk penelitian selanjutnya, dalam memperoleh data responden 

dalam setiap perusahaan diperlukan data wawancara minimal 2 

orang dari setiap perusahaan tersebut.  

2. Diperlukannnya data pendukung asli seperti dokumentasi mengenai 

peralatan produksi dan sebagainya yang dapat mendukung 

pernyataan responden ini.   
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