
 1

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan hasil pengamatan wawancara dan analisis yang telah dilakukan 

oleh penulis mengenai pengendalian mutu dalam upaya mengurangi 

ketidaksesuaian produk di PT Catudaya Data Prakarsa, maka dapat ditarik 

kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan pertimbangan serta dapat bemanfaat 

bagi perusahaan. 

 

5.1 Simpulan 

1. Berdasarkan Pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan 

Pengendalian Mutu Pada Proses produksi Ballast Elektronik dengan cara 

melakukan  

a. pengetesan terhadap produk yaitu : First Series Test, Series Test dan Factory 

Acceptance Test  

b. Inspeksi terhadap produk yaitu: inspeksi sebelum proses, inspeksi dalam 

proses, dan inspeksi akhir proses .  

Selain inspeksi PT catudaya Data Prakarsa tetap menjaga mutu produk dengan 

cara servis purna jual, hal ini apabila konsumen tidak dapat memahami cara 

kerja produk atau terjadi perbedaan standar yang telah ditetapkan perusahaan 

dengan standar di lapangan. 

terdapat 3 jenis ketidak sesuaian produk yang sering terjadi, yaitu: 

1. kesalahan pemasangan komponenresistor dengan persentase 28,57%. 

2. kesalahan pemasangan komponen dioda dengan persentase 28,57%. 

3. Pemasangan komponen IC terbalik dengan persentase 28,57%. 

Dari keempat jenis cacat tersebut termasuk cacat atribut yaitu 

menggolongkan barang baik atau cacat. 

2.  Masalah-masalah yang Dihadapi Dalam Pengendalian Mutu 

a. Tenaga Kerja 

Kegagalan produk pada umumnya diakibatkan oleh karyawan yang tidak teliti 

sehingga mengakibatkan produk gagal atau cacat. 
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b. Bahan Baku 

Keterlambatan bahan baku mengakibatkan terganggunya kelancaran dalam 

proses produksi. 

c. Metode 

Kurangnya pengarahan mengenai metode pendokumentasian mengenai hal-

hal  yang berhubungan dengan proses produksi. 

d. Mesin dan Peralatan 

Kesiapan mesin dan peralatan merupakan salah satu penunjang kelacaran 

proses produksi. 

3. Secara umum hal-hal yang harus dilakukan dalam menyelasaikan masalah-

masalah dalam produksi Ballast Elektronik dalam rangka pengandalian kualitas 

yang baik adalah: 

1. Training Karyawan 

Training karyawan menjadi sangat penting karena sebab-sebab kegagalan 

sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia. 

2. Bahan baku (Material) yang baik dan tepat waktu 

Bahan baku yang baik serta ketepatan waktu pengiriman bahan baku oleh 

supplier merupakan salah satu faktor penentu hasil produksi yang baik. 

3. Metode (Method) 

Membuat prosedur pengetesan tertulis secara lengkap dan jelas agar mudah 

dipelajari dan dipahami oleh karyawan 

4. Peralatan  

Peralatan yang digunakan dalam proses produksi harus disiapkan dan selalu 

dipelihara agar tidak menghambat kelancaran proses produksi. 

 

5.2 Saran 

1. Sebaiknya para karyawan selalu diberikan pelatihan sesering mungkin dalam 

melaksanakan pekerjaan sehingga dapat meminimalkan kegagalan produk yang 

terjadi. Dimana selama ini pelatihan yang diberikan masih sangat minim dan 

kurang terencana dengan baik. Dengan adanya program ini, selain dapat 

meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para karyawan tentang 
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pekerjaannya, juga dapat meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya 

kualitas. Sehingga dalam menjalankan tugasnya para karyawan dapat 

melaksanakannya dengan rasa penuh tanggungjawab. 

2. Sebaiknya perusahaan mengatasi mengenai hal keterlambatan bahan baku yang 

diperlukan dalam proses produksi sehingga tidak menghambat kelancaran 

proses produksi. 

3. Perusahaan sebaiknya segera melakukan pengendalian kualitas yang lebih baik 

terutama terhadap pembuatan prosedur kerja secara tertulis yang jelas dan rapih 

sehingga karyawan dapat lebih memahami. Semua penyimpangan-

penyimpangan dicatat serta dianalisis, selanjutnya semua penemuan-penemuan 

tersebut dipergunakan sebagai umpan balik atau feed back untuk para 

pelaksana sehingga mereka dapat melakukan tindakan-tindakan perbaikan untuk 

produksi pada masa yang akan datang. 

4. Perusahaan juga sebaiknya memberikan penghargaan (reward) dan hukuman 

(punishment) bagi para karyawannya agar para karyawan dalam menjalankan 

tugasnya tersebut, mereka melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 


