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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukanoleh 

penulis mengenai pengendalian mutu dalam upaya mengurangi ketidaksesuaian 

produk di PT. Tomenbo Indonesia, maka dapat ditarik simpulan dan saran yang 

dapat dijadikan pertimbangan serta dapat bermanfaat bagi perusahaan. 

 

5.1 Kesimpulan 

Mutu produk adalah suatu faktor yang dituntut oleh konsumen. Tanpa 

menghasilkan produk dengan mutu tinggi, perusahaan tidak akan dapat 

memenangkan persaingan yang semakin tinggi. 

Untuk mencapai mutu produk yang baik, maka proses pengendalian mutu 

sangat perlu dilakukan oleh PT. Tomenbo Indonesia yang bergerak di bidang 

pemintalan benang. 

Maka berdasarkan pembahasan pada sebelumnya, penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. PT. Tomenbo Indonesia merupakan perusahaan yang sangat konsisten terhadap 

mutu produk yang dihasilkan untuk itulah diperlukan suatu pengandalian mutu 

yang baik, pengendalian mutu yang ditetapkan di PT. Tomenbo Indonesia sudah 

baik, tentu saja dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan sehingga kurang 

efektif, karena masih ada produksi benang pada yang tidak mencapai target yaitu 

pada periode 1 Mei – 31 Mei 2006  dengan   persentase   8 %   dan untuk periode 
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1 Juni – 30 Juni 2006 dengan persentase 7 %. Kemudian masih terdapatnya 

kegagalan pada benang yang disebabkan oleh beberapa faktor permasalahan akan 

tetapi benang yang lolos sudah dapat dikendalikan, itu terbukti dari hasil 

pengujian yang menunjukan bahwa 99 % benang telah lolos mutu. 

2. Masalah-masalah yang dihadapi PT. Tomenbo Indonesia dalam manerapkan 

pengendalian mutu produk, dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantanya 

yaitu : 

a) Faktor tenaga kerja yang juga menjadi penyebab terjadinya kegagalan 

produk, masih ada juga tenaga kerja yang lalai dalam menjalankan tugas. 

b) Faktor mesin, mesin-mesin masih ada yang cara pemeliharaannya kurang 

baik (kotor). 

c) Faktor bahan baku, masih terdapat serat yang sulit terurai. 

d) Benang yang gagal 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan perusahaan, penulis 

mencoba untuk memberikan saran sebagai masukan untuk pertimbangan bagi 

perusahaan dalam melakukan proses produksi selanjutnya. 

1. Berdasarkan pengamatan penulis, perawatan mesin yang dilakukan di PT. 

Tomenbo Indonesia sesuai dengan prosedur. Hanya saja dalam 

pelaksanaannya perlu ditingkatkan lagi agar kegagalan produk tidak terjadi, 

kegagalan tersebut disebabkan karena kesalahan dalam penyetelan dan 

kurangnya pengontrolan terhadap mesin-mesin yang ada serta kurang adanya 
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rasa tanggung jawab para pekerja dalam melakukan pemeliharaan terhadap 

mesin-mesin. Sebaiknya para karyawan selalu diberikan pelatihan-pelatihan 

sesering mungkin. Pada saat sebelum dimulainya proses produksi semua 

karyawan diberikan pengarahan yang bertujuan untuk mengingatkan dalam 

melaksanakan pekerjaan sehingga dapat meminimalkan kegagalan produk 

yang terjadi. 

2. PT. Tomenbo Indonesia sebaiknya lebih meningkatkan bimbingan dan 

perhatiannya kepada seluruh karyawan, dengan memasang kipas angin 

didalam pabrik agar karyawan dapat melakukan pekerjaannya dengan sebaik 

mungkin dengan dibuatnya ruang kerja yang lebih nyaman sehingga hal 

tersebut dapat menguntungkan perusahaan. 

3. Agar lebih mudah dalam melaksanakan pengendalian mutu produk, 

perusahaan membutuhkan sarana komunikasi berupa telepon yang dapat 

menghubungkan secara cepat antara para pekerja / operator mesin dengan 

atasan yang berwenang dan mempunyai tanggungjawab langsung terhadap 

produk yang dihasilkan perusahaan. 

Saran-saran tersebut di atas diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan bagi PT. Tomenbo Indonesia, sehingga perusahaan dapat semakin 

meningkatkan kualitas produknya menjadi lebih baik. 

 Demikian kiranya kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan oleh 

penulis, semoga apa yang telah dikemukakan dapat menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan bagi perusahaan sehingga dalam mengambil keputusan khususnya 

yang berkaitan dengan masalah pengendalian mutu yang digunakan oleh 

perusahaan dalam upaya mengurangi kegagalan produk. 


