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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Didapatkan beberapa kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Defect terbanyak pada produksi produk di PT. XYZ yaitu pada defect 

robek dengan total 51, diikuti dengan defect penyok dengan total 22 dan 

defect warna tidak sesuai dengan total 15. 

2. Dari hasil pengolahan data menggunakan diagram pareto diketahui Defect 

paling dominan yaitu defect robek dengan nilai sebesar 57,95% dan Defect 

yang tidak dominan yaitu Defect warna tidak sesuai dengan nilai sebesar 

17,05%. Maka didapatkan adanya penyebab defect (kecacatan) dominan 

dan tidak dominan pada PT.XYZ, yaitu: 

a) Faktor lingkungan (environment) yang meliputi suhu ruangan yang 

lembab karena ruangan tertutup, adanya kebisingan di lingkungan 

kerja dan tempat yang kurang memadai. 

b) Faktor manusia (man) yang meliputi tidak adanya pelatihan tenaga 

kerja, tenaga kerja mengalami kelelahan serta kurangnya ketelitian 

tenaga kerja saat melakukan produksi. 

c) Faktor metode (method) yang meliputi proses pemindahan bahan baku 

masih dilakukan secara manual dan belum terlaksananya SOP dengan 

baik dan benar. 

d) Faktor bahan (material) yang meliputi kualitas pengecatan warna 

bahan baku kurang baik dan kualitas bahan baku sharp container 

kurang baik. 

3. Usulan perbaikan untuk digunakan dalam rencana penelitian berikutnya 

meliputi SOP yang dijadikan acuan dalam melakukan pengawasan mutu 

dan tindakan tegas terhadap tenaga kerja yang tidak mematuhi SOP 

dengan baik dan benar, penyempurnaan standar operasional prosedur 

yang ada, serta memberikan pelatihan atau training secara 

berkesinambungan kepada karyawan. 
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5.2   Saran 

  Terdapat saran secara umum terkait usaha untuk mengatasi penyebab 

terjadinya defect pada produk yang berasal dari beberapa faktor yaitu: 

a) Faktor lingkungan (environment) yaitu dengan menggunakan alat 

pengukur kelembaban dan suhu agar dapat mengontrol kelembaban 

ruangan secara berkala, tenaga kerja menggunakan earplug saat 

melakukan proses produksi, dan menata kembali tata letak perusahaan 

agar tidak menimbulkan cacat produk. 

b) Faktor manusia (man) yaitu dengan mengadakan pelatihan untuk 

meningkatkan kemampuan pekerja, mengatur kembali waktu dan target 

produksi, dan pekerja menjalankan SOP yang berlaku di perusahaan 

dengan baik dan benar. 

c) Faktor metode (method) yaitu dengan pemindahan barang dilakukan 

menggunakan alternatif tangga lipat serta pekerja menjalankan SOP yang 

berlaku di perusahaan dengan baik dan benar. 

d) Faktor bahan (material) yaitu dengan melakukan evaluasi kembali 

terhadap vendor (pemasok) perusahaan. 
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