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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian terhadap produk baja billet 

dibagian Billet Steel Plant yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Produktivitas pada tahun 2010 sebesar 1.133 ton/hari, 2011 sebesar 1.451 

ton/hari, 2012 sebesar 1.048 ton/hari, 2013 sebesar 891 ton/hari, dan 2014 

sebesar 655 ton/hari. Dari hasil kelima tahun tersebut hasil produktivitas 

dapat dirata-ratakan dengan hasil 1.035 ton/hari. 

2. Penyebab produk cacat yang dapat dilihat dari diagram fishbone dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: Man, Method, Material, Machine, 

Measurement, dan Enviroment. Defect pada man disebabkan oleh kurangnya 

pelatihan terhadap operator produksi dan kurang telitinya dalam melakukan 

proses pembuatan baja billet, method disebabkan oleh salah dalam pemberian 

bahan baku yang menimbulkan produk cacat dan tidak mengikuti standar 

kerja, material disebabkan oleh terjadinya penumpukan produk baja billet di 

tempat penyimpanan dan tidak sesuai dengan spesifikasi produk baja billet, 

machine diakibatkan oleh kurangnya maintenance dan tidak tepatnya pada 

saat pergantian suku cadang, measurement disebabkan oleh tidak adanya 

SOP pengukuran, dan environment disebabkan oleh area produksi yang 

cukup panas akibat dari suhu pemanasan yang ada pada mesin produksi dan 

area produksi berdebu yang diakibatkan dari polusi mesin produksi.  

3. Setelah dilakukan upaya perbaikan pada uji percobaan selama lima bulan, 

dapat diketahui produktivitas pada tahun 2015 dari bulan November sampai 

Desember sebesar 1.731 ton/hari sedangkan pada tahun 2016 dari bulan 

Januari sampai Maret sebesar 1.390 ton/hari pada produksi baja billet dan 

dilakukan rata-rata dengan hasil produktivitas sebesar 1.561 ton/hari. Setelah 

dilakukannya upaya perbaikan dapat disimpulkan bahwa produktivitas upaya 

perbaikan pada uji percobaan lebih besar hasilnya dibandingkan dengan hasil 

produktivitas saat ini (tahun 2010-2014). 
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6.2. Saran 

 Pada bagian ini, peneliti bermaksud untuk memberikan beberapa saran 

yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan. Beberapa saran tersebut 

antara lain: 

1. Bagi perusahaan 

Dari penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa peminimalisasi 

kecacatan produk memiliki peranan penting dalam meningkatkan produktivitas 

perusahaan, maka dari itu masalah kecacatan produk tidak boleh dianggap hal 

yang biasa apalagi jika jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. 

Adapun usulan perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan 

penyebab waste menggunakan metode How yang terdapat pada jenis proses 

produksi baja billet yaitu: 

a. Pencampuran bahan baku harus dibuat standarisasi mengenai waktu standar 

yang digunakan dalam pencampuran bahan baku. 

b. Membuat standarisasi dalam proses peleburan dengan cara dibuatkan 

informasi mengenai waktu peleburan bahan baku yang terdapat pada proses 

peleburan bahan baku. 

c. Penambahan pipa pengalir air ke baja billet panas agar proses pendinginan 

baja billet dapat berjalan dengan optimal pada proses pencetakan baja billet. 

d. Memastikan karyawan yang bertugas dapat menempatkan baja billet di 

gudang dapat menghindari penumpukan yang menyebabkan produk menjadi 

cacat. 

 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan subjek penelitian baik 

penelitian yang dilakukan di BUMN atau perusahaan swasta lainnya supaya 

penelitian yang dilakukan dapat menambahkan variabel dengan keadaan yang 

sesungguhnya pada penelitian ini. 

 


