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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Perusahaan telah menetapkan standar kualitas dan telah melaksanakan 

pengendalian kualitas produk dalam proses produksinya sampai pengendalian 

kualitas produk jadi dengan mengukur standar kualitas yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. Pelaksanaan pengendalian kualitas di perusahaan dinilai 

sudah baik, karena kualitas diperhatikan sebelum produk sampai ketangan 

konsumen tetapi masih banyaknya produk cacat sekitar 20%-24% dalam 

berbagai aspek pada bulan Februari 2016. 

2. Berdasarkan penggunaan Statistical Quality Control (SQC) dengan alat bantu 

diagram pareto, jenis kecacatan produk yang terjadi dalam proses produksi 

adalah : 

a. Kecacatan Ne (Nomor Benang) sebesar34%  

b. Kecacatan TPI (Twist Per Inchi) sebesar 28% 

c. Kecacatan U% (Kerataan Benang) sebesar 21%, dan 

d. Kecacatan Strenght (Kekuatan Benang dengan Daya Elongation) sebesar 

17% 

3. Berdasarkan diagram pareto maka jenis cacat produk yang paling dominan 

pada proses spinning adalah kecacatan Ne (Nomor Benang)  yaitu sebesar 
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34% dan menjadi prioritas utama yang diperlukan oleh PT. Apollo Utama 

dalam menekan jumlah kecacatan produk. 

4. Penggunaan alat bantu statistik dengan peta kendali u dalam pengendalian 

kualitas produk benang mengidentifikasi bahwa proses terkendali dengan 

melakukan uji keseragaman data maka dapat terlihat semua sampel sudah 

sudah berada dalam batas kendali yang sudah ditentukan. Sebelumnya masih 

ada sampel yang keluar dari batas kendali (outliner) terlihat masih ada titik 

yang melebihi batas yang sudah ditentukan yaitu sampel hari ke-14, hari ke-

19 dan hari ke-26. Selanjutnya dari analisis diagram sebab akibat (fishbone) 

dapat diketahui beberapa faktor penyebab kerusakan dalam proses produksi, 

maka solusi untuk mengendalikan kecacatan produknya yaitu : 

1. Bahan baku (Material) 

a) Memeriksa bahan baku yang diterima dari supplier dengan lebih hati-

hati dan teliti serta menambah kelengkapan alat periksa bahan baku. 

b) Melakukan evaluasi terhadap kinerja supplier, baik dari sisi kualitas 

dan kuantitas bahan baku, jenis dan ketepatan waktu datangnya bahan 

baku yang telah dipesan. Apabila kinerja yang ditunjukan oleh 

supplier buruk,  maka segera pertimbangkan untuk mencari pemasok 

lain yang dapat diandalkan. 

c) Memisahkan bahan baku yang rusak atau yang mengalami cacat 

dengan bahan baku yang berkulitas baik. 



106 
 

d) Menggunakan bahan baku yang merupakan persediaan yang lebih 

lama (stock lama) terlebih dahulu sebelum menggunakan stock 

terbaru. 

e) Memperhatikan penyimpanan, suhu dan pencahayaan gudang agar 

kualitas bahan baku tetap terjaga. 

2. Faktor Mesin (Machine) 

a) Melakukan pengecekan dan perawatan mesin secara berkala dan 

menyeluruh pada setiap bagian proses produksi sehingga mesin dapat 

terus terkontrol. 

b) Menyediakan suku cadang mesin yang penggantian komponennya 

cukup sering agar tidak menghambat berlangsungnya proses produksi. 

3. Faktor Manusia (Man) 

a) Memperhatikan kenyamanan para pekerja dengan menambah 

pencahayaan ruangan pabrik, suhu udara yang normal, dan variasi pola 

kerja para pekerja karena kenyamanan karyawan dalam bekerja 

berpengaruh terhadap kinerja yang diberikan terhadap perusahaan. 

b) Melakukan pengawasan para pekerja dengan lebih ketat agar kinerja 

karyawan dapat terus terkontrol. 

c) Memberikan pemahaman mengenai pentingnya kualitas produk yang 

dihasilkan, terutama memberikan hasil kepuasan bagi konsumen dan 

tentunya menjamin kelangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan 

datang. 
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d) Mengadakan program pelatihan kinerja bagi para pekerja baik lama 

maupun baru secara berkala agar dapat memperoleh pengetahuan yang 

lebih baik tentang pekerjaannya sehingga dapat meningkatkan kualitas 

produk yang dihasilkan. 

e) Pemberlakuan sistem penilaian pekerjaan yang baru, yaitu dengan 

memberikan bonus apabila kualitas produk yang dihasilkan baik dan 

sesuai dengan standar kualitas produk dan batas waktu pengerjaan 

yang ditentukan serta memerlakukan pemotongan upah apabila terjadi 

kualitas produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar kualitas 

yang telah ditetapkan dan batas waktu pengerjaan yang telah 

ditentukan. Hal-hal ini dilakukan dengan tujuan lebih memotivasi para 

pekerja untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. 

4. Faktor Metode (Method) 

a) Intruksi kerja diberikan secara tertulis namun disertai pula penjelasan 

secara lisan. 

b) Intruksi kerja diberikan secara lebih terperinci, mencantumkan pula 

hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus. 

c) Mengembangkan komunikasi yang lebih baik dan lancar antar bagian. 

Dengan menggunakan alat komunikasi yang dapat menunjang 

kelancaran komunikasi antar bagian. 
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5. Faktor Lingkungan (Environment) 

a) Meningkatkan dan menjaga kebersihan pabrik serta gudang 

penyimpanan bahan baku dan barang jadi. Cara yang dapat diambil 

adalah dengan mempekerjakan petugas kebersihan yang bertugas 

menjaga kebersihan lingkungan sekitar pabrik. 

b) Menambah alat pengatur suhu yaitu coller/AC disekitar mesin dalam 

setiap lini produksinya, agar suhu dipabrik dapat mudah disesuaikan 

dengan cuaca sehingga proses produksi berjalan dengan lancar dan 

tetap dalam kondisi prima seperti yang diharapkan oleh perusahaan 

juga dapat menambah kenyamanan karwayan terpenuhi sehingga 

kinerja yang diberikan maksimal. 

c) Memberikan pengarahan pentingnya kebersihan lingkungan kepada 

para pekerja agar dapat meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan 

lingkungan. 

5.2 Saran  

1. Perusahaan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT. Apollo Utama 

dan kesimpulan yang dibuat, ada beberapa saran yang dapat diajukan 

untuk mengatasi masalah kecacatan produk adalah sebagai berikut : 

a. Metode Statistical Quality Control (SQC) dapat menjadi tambahan 

metode yang digunakan perusahaan agar dapat mengetahui jenis 
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cacat yang sering terjadi dan faktor-faktor yang menjadi 

penyebabnya. Dengan demikian maka dapat membantu perusahaan 

dalam melakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi 

terjadinya produk cacat. 

b. Berdasarkan hasil penelitian ini adanya berbagai faktor yang 

menyebabkan produk cacat maka dalam mencegah faktor 

penyebab tersebut perusahaan dapat lebih fokus pada faktor bahan 

baku (Material), manusia (Man), mesin (Machine) dan lingkungan 

(Environment) karena faktor tersebut yang menjadi penyebab 

utama terjadinya kecacatan produk. 

2. Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi wawasan dan pengetahuan 

bagi para pembaca mengenai pengendalian kualitas.  

3. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi para peneliti 

selanjutnya dengan menambahkan metode seven tools yang lain yang 

tidak dipaparkan dalam penelitian ini. 

 


