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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui 

bahwa rata – rata produk cacat kaos kerah lengan panjang yang dihasilkan pada 

proses produksi tanggal 3-14 April 2017 adalah sebesar 1,34% sedangkan batas 

toleransi produk cacat yang sudah ditetapkan oleh perusahaan sebesar 1%. Dapat 

disimpulkan bahwa produk kaos kerah lengan panjang cacat yang dihasilkan UD. 

Maxtro Citra Persada masih melebihi batas toleransi yang sudah ditetapkan oleh 

perusahaan. Oleh sebab itu, dibutuhkan metode Six Sigma di dalam proses 

produksi untuk mengurangi produk cacat yang dihasilkan agar tidak melebihi 

batas toleransi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.  

Dari langkah Define, Measure, Analyze, Control, Improve ( DMAIC ) maka dapat 

dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Define 

Pada tahap Define dapat diketahui bahwa UD. Maxtro Citra Persada 

memproduksi kaos kerah lengan panjang sebesar 3.928 dengan produk 

cacat sebesar 53. Rata – rata persentase produk cacat pada tanggal 3 – 14 
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April 2017 adalah 1,34% sedangkan perusahaan telah menetapkan batas 

toleransi produk cacat sebesar 1% dari setiap jumlah produksi yang berarti 

bahwa produk cacat yang dihasilkan masih melebihi batas toleransi produk 

cacat yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Tujuan dari perancangan 

pengendalian kualitas kaos kerah lengan panjang UD. Maxtro Citra 

Persada adalah mengurangi produk cacat perusahaan agar tidak melebihi 

batas toleransi produk cacat atau bahkan dapat diperkecil lagi menuju zero 

defect.  

2. Measure 

Pada tahap Measure diketahui apa saja penyebab masalah kecacatan pada 

kaos kerah lengan panjang UD. Maxtro Citra Persada yaitu sebesar empat 

jenis diantaranya ada jahitan tidak rapi, berlubang, kotor terkena minyak 

dari mesin dan kancing yang terlepas. Berdasarkan perhitungan, UD. 

Maxtro Citra Persada memiliki tingkat sigma sebesar 2,94 dengan 

kemungkinan kecacatan sebesar 3.345,07 per sejuta produk ( DPMO ). Hal 

ini menunjukkan bahwa UD. Matro Citra Persada perlu melakukan 

perbaikan kualitas demi mencapai kesempurnaan atau tingkat kegagalan 

nol ( zero defect ). Pada grafik peta kendali P pada tanggal 3-14 April 

2017 dihasilkan proses yang tidak stabil karena ada data yang diluar batas 

kendali. 

3. Analyze  

Pada tahap Analyze diketahui persentase jenis cacat dari yang tertinggi 

sampai yang terendah. Jenis cacat dengan persentase terbesar adalah 
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jahitan tidak rapi sebesar 39,6%, yang kedua adalah berlubang sebesar 

30,2%, yang ketiga adalah kotor terkena minyak dari mesin sebesar 18,9% 

dan yang terakhir adalah kancing terlepas sebesar 11,3% dari total 

produksi tanggal 3-14 April 2017. Selanjutnya digunakan Fishbone 

Diagram untuk mengetahui akar penyebab cacat produk kaos kerah lengan 

panjang. Diketahui faktor Manpower dan Machines sebegai faktor yang 

paling banyak menyebabkan kecacatan pada produk kaos kerah lengan 

panjang. 

4. Improve 

Pada tahap Improve dilakukan tindakan dengan menggunakan metode 5W-

1H untuk mengatasi akar masalah yang disebabkan oleh faktor – faktor 

yang sudah ditetapkan pada tahap Measure. Tujuan dari metode 5W-1H 

pada tahap Improve yaitu: 

1. Manpower: Karyawan fokus dalam bekerja dan mengetahui 

pentingnya menjaga kualitas produk kaos kerah lengan panjang. 

2. Machines: Mesin jahit dapat berfungsi dengan baik saat proses 

menjahit bahan baku menjadi barang jadi. 

3. Methods: Meningkatkan kemampuan karyawan dalam proses menjahit 

bahan baku menjadi barang jadi. 

4. Materials: Tidak terjadinya jenis cacat yang dikarenakan oleh cacat 

kain ( cacat dari bahan baku kain )  
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5. Control 

Pada tahap Control dilakukan pengukuran kinerja setelah implementasi 

rencana tindakan pada tahap Improve. Selain itu pengukuran pencapaian 

target juga perlu dilakukan untuk mengetahui apakah proyek Six Sigma 

yang dilakukan berhasil atau tidak. Renccana tindakan yang dilakukan 

antara lain pemilik perusahaan memberikan penjelasan / penyuluhan 

mengenai pentingnya ketelitian dan menjaga kualitas produk kaos kerah 

lengan panjang, pemilik perusahaan memberikan waktu istirahat selama 1 

jam untuk karyawan, pemilik memberikan pelatihan mengenai bagaimana 

cara menjahit yang benar, karyawan melakukan servis mesin jahit secara 

rutin, karyawan mengganti jarum mesin jahit  setiap harinya dan karyawan 

selalu mengecek bahan baku lebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam 

proses produksi. 

 

5.2 Saran 

 

Dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat 

memberikan saran kepada perusahaan agar dapat mengendalikan kualitas dengan 

metode Six Sigma sebagai berikut: 

1. Pemilik perusahaan mengganti kursi yang digunakan para karyawan dalam 

bekerja dengan kursi yang nyaman sehingga karyawan tidak kelelahan 

dalam bekerja. 
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2. Pemilik perusahaan perlu melakukan penjelasan / penyuluhan mengenai 

pentingnya menjaga kualitas produk kaos kerah lengan panjang dan 

pentingnya ketelitian dalam bekerja.  

3. Pemilik perusahaan menggunakan sistem reward and punishment dimana 

jika pada saat proses menjahit bahan baku menjadi barang jadi  tidak ada 

produk cacat akan diberikan poin yang akan dikumpulkan dan dapat ditukar 

menjadi bonus, namun jika ada produk cacat maka poin tersebut akan 

dikurangi sehingga karyawan dapat bekerja dengan sungguh – sungguh dan 

memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan.  

4. Pemilik perusahaan melakukan perawatan dan penggantian jarum mesin 

secara berkala untuk mengurangi jumlah produk cacat yang disebabkan 

oleh mesin. Perawatan mesin sendiri dapat dilakukan setiap hari yaitu 

dengan cara selalu membersihkan mesin saat awal dan akhir kerja untuk 

menjaga keawetan mesin sedangkan penggantian jarum mesin dilakukan 

setiap harinya.  Pemilik perusahaan juga perlu memperhatikan mesin yang 

sudah tua dan umur ekonomis dari mesin yaitu 4 tahun. 

5. Pemilik perusahaan perlu menambahkan tugas pada bagian gudang kain 

dan gudang barang jadi untuk melakukan Quality Control. Pada Quality 

Control dilakukan pengecekan bahan baku sebelum dimasukkan ke dalam 

proses produksi dan pengecekan kaos yang sudah jadi sebelum dipasarkan. 

6. Pemilik perusahaan melakukan evaluasi secara berkala setiap bulannya 

dengan menghitung persentase jenis cacat untuk mengetahui apakah ada 

penurunan persentase jenis cacat setelah dilakukan penerapan Six Sigma 
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agar pemilik perusahaan dan karyawan dapat bertukar pikiran, mengetahui 

kendala – kendala yang terjadi dan mendekatkan hubungan pemilik 

perusahan dan karyawannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


