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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Setelah melakukan penelitian mengenai penerapan lean six sigma di PT X, 

maka dapat disimpulkan bahwa :  

1. Penerapan quality control pada PT X pada saat ini  kurang maksimal 

karena masih banyak hal kecil yang dilewatkan oleh PT X sehingga masih 

banyak produk cacat yang tidak tercatat. Terdapat 3 jenis proses produksi 

cacat yang sangat berpengaruh terhadap penjualan di PT yaitu bahan baku 

susu yang mengental di proses mixing, kemasan yang bocor, sobek pada 

saat pengisian pada mesin pengisian yang disebabkan oleh mesin yang 

kurang bisa mendeteksi kemasan yang rusak, dan kemasan yang jatuh dan 

penyok pada proses packing.  

2. Quality control yang digunakan PT X pada saat ini adalah FSSC 

22000;2011 yaitu sertifikasi sistem manajemen pangan berdasarkan 

standar ISO. Food safety system certification sangat memaksimalkan 

produksi nya dan hanya dapat menghasilkan cacat sebanyak 3% dari total 

produksi. Namun berdasrkan hasil data yang diperoleh, perusahaan masih 

meghasilkan cacat sebesar 6%. Sehingga penulis mengusulkan untuk 

menerapkan metode lean six sigma untuk mengurangi defect yang ada di 

perusahaan. 

3. Hasil penerapan metode LSS pada perusahaan yaitu sebelum menerapkan 

metode lean six sigma, PT X beroperasi pada level 3,82 sigma yang 

artinya  perusahaan memiliki DPMO mencapai 10.152. Perusahaan 

melakukan kesalahan sebanyak 10.152 kali per 1.000.000 kesempatan dan 

mengeluarkan biaya terbuang sebanyak 25%- 40% dari penjualan dan 

setelah menerapkan lean six sigma level sigma meningkat menjadi 4,15 

sigma yang berarti DPMO perusahaan berkurang menjadi 4061 kali 

kesalahan dalam 1.000.000 kesempatan dan dapat menekan biaya 

terbuang. Perusahaan pada saat ini hanya mengeluarkan biaya terbuang 
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sebanyak 15%-25% dari penjualan. Tindakan perbaikan secara 

berkelanjutan yang diusulkan kepada perusahaan yaitu pada tahap mixing, 

pembersihan pipa secara berkala. Pada tahap filling dan packaging yang 

paling banyak menghasilkan defect, yaitu maintanance mesin dilakukan 

secara disiplin dan juga memberikan pelatihan kepada karyawan dalam 

menggunakan mesin-mesin yang beroperasi pada PT X karena mesin yang 

digunakan PT X 80% memakai sistem robotic. 

5.2 Saran  

 Agar peningkatan dapat terus dilakukan, ada beberapa saran yang dapat 

dilakukan oleh PT X, yaitu :  

1. Kunci dari keberhasilan proyek lean six sigma adalah konsisten terhadap 

tindakan perbaikan. Maka di PT X harus terus melakukan pengawasan 

terhadap kinerja pegawai yang terlibat dengan tindakan perbaikan 

meskipun tim kualitas telah bubar dan kembali pada pekerjaannya masing-

masing. 

2. Mengadakan sesi sharing secara berkala sebagai laat untuk evaluasi 

kendala yang terjadi di lapangan, sehingga masalah dapat diselesaikan 

lebih dini tanpa menunggu keadaan menjadi lebih buruk.  


