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BAB V 

Kesimpualan dan Saran 

5.1   Kesimpulan 

1. Perusahaan konveksi Black Style telah melaksanakan pengendalian kualitas 

mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga poduk jadi. Pengendalian 

kualitas yang dilakukan oleh perusahaan ini sudah cukup baik. Pada 

pengendalian terhadap bahan baku yang digunakan. Perusahaan pun memilih 

pemasok yang terbaik agar bahan baku tidak mengalami kendala. Pada 

pengendalian terhadap proses produksi, perusahaan telah melakuakan 

pengendalian kualitasnya dari setiap proses produksi sehingga terpantau mana 

saja proses yang mengalami masalah. Untuk yang terakhir pnegendalian 

terhadap produk jadi. Perusahaan melakukan pengendalian kualitas dengan 

cara mengidentifikasi dan membagi mana saja produk yang dapat dikirim dan 

mana saja produk yang tidak dapat dikirim atau dengan kata lain cacat. 

2. Berdasarkan hasil analisis diagram sebab akibat, diketahui bahwa faktor – 

faktor penyebab kerusakan atau cacat dalam kegiatan produksi perusahaan 

Black Style bersal dari faktor Manusia/operator, Mesin, dan Material. Adapun 

jenis kecacatan adalah sebagai berikut: 

a. Benang jahitan kendur 

b. Tinta Sablon Pudar 

c. Lubang pada kaos 

d. Penempatan Label 

e. pola jahitan salah 

3. Usaha – usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi kecacatan produk yang 

disebabkan oleh faktor – faktor tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

a. Manusia, diantaranya : 

1) Melakukan penegawasan pada pekerja dengan lebih rutin 
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2) Memberikan pelatihan kepada pekerja secara  berkala 

3) Membuat sistem penilaian kerja terbaru dengan tujuan untuk 

memberikan motivasi kepada para karyawan 

b. Mesin, diantaranya: 

1) Melakukan pengecekan kesiapan mesin sebelum dan sesudah 

digunakan agar sesuai standar operasi 

2) Melakukan perawatan mesin secara berkala, tidak hanya 

melakuakan perawatan hanya pada saat mesin mengalami 

kerusakan. 

3) Segera mengganti komponen mesin yang rusak sehingga tidak 

menghambat proses produksi. 

c. Material, diantaranya: 

1) Melakukan pengontrolan bahan baku sebelum proses produksi 

dilaksanakan. 

2) Memberikan standar yang baik untuk setiap bahan baku di-oreder. 

5.2  Saran 

Pengendalian kualitas pada perusahaan konveksi Black Style sebaiknya 

lebih ditingkatkan. Peningkatan pengendalian kualitas akan berpengaruh terhadap 

kualitas produk yang dihasilkan. Peningkatan pengendalian kualitas yang 

dilakukan perusahaan sebaiknya lebih ditekankan atau terfokus pada proses 

produksi. Pihak perushaan perlu meningkatkan pemahaman tentang pengendalian 

kualitas produk kepada para pekerja mulai memproduksi. Hal ini dilakukan untuk 

menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pekerja tentang pentingnya kualitas 

produk yang dihasilkan, serta keterampilan pekerja dalam menjalankan 

pekerjaannya perlu ditingkatkan. Diadakannya  pelatihan kembali kepada 

karyawan sehingga karyawan bisa lebih teliti dan mengerti dalam melakukan 

pekerjaannya. 

Untuk dapat menekan tingkat cacat sebesar 44% pada perhitungan statistik 

menunjukan perusahaan perlu melakukan pengendalian pada jenis cacat benang 

jahitan kendur. Perusahaan perlu fokus pada faktor Man, Machine, Material untuk 

dapat menekan tingkat cacat produksi. Mulai dari memberikan pelatihan lebih 
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kepada karyawan, memberikan pemahaman kualitas sebagai penentu loyalitas 

konsumen dan keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Mengatur ulang 

kembali jam kerja agar efektif bagi pekerja agar kelalaian karyawan karena 

kelelahan tidak terjadi kemabali. Mengetatkan kontrol pada bahan baku agar tidak 

ada lagi bahan baku yang di bawah standar perusahaan yang akhirnya 

mengganggu proses produksi.  

Sebaiknya perusahaan menggunakan alat bantu pengendalian kualitas 

seperti checksheet, peta kendali, diagram pareto dan diagram sebab akibat. 

Dengan menggunakan alat bantu ini perusahaan dapat mengidentifikasi, 

mengetahui jenis kegagalan dan mencari penyebab setiap kegagalan untuk 

dicarikan solusinnya. Dengan demikian, perushaan dapat menekan tingkat 

kegagalan produk dan mengahsilkan produk yang berkualitas sehingga tujuan 

perushaan akan tercapai.  

Setelah hasil penilitian penulis, sebaiknya perusahaan melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan menggunakan alat bantu pengendalian FMEA. 


