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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan 

metode lean six sigma, maka dapat diambil kesimpulan tentang apa saja waste yang 

teridentifikasi dan bagaimana rancangan minimasi yang dapat dilakukan sebagai 

berikut: 

Identifikasi waste dilakukan pada tahap define dan measure. Berdasarkan 

hasil dari tahap define tahap produksi pada CV Nywan Garmindo dapat 

dikelompokan menjadi 6 stasiun kerja yaitu, desain & model , pola & grading , 

potong & seri, jahit, quality control ,dan finishing & packaging. Teridentifikasi 

waste berupa defect, overproduction, waiting time, excessive transportation, 

excessive inventories, unnecessary motion, dan excessive processing sepanjang 

aliran proses produksi dress pada CV Nywan Garmindo dengan value added ratio 

sebesar 6,71 % saja dari keseluruhan proses produksi. Pada tahap measure 

diperoleh  CTQ yang paling dominan terjadi serta nilai sigma  pada setiap waste 

sebagagai berikut, CTQ defect adalah jahitan rusak, dan resleting tidak rapat dengan 

nilai sigma 3,66; CTQ overproduction adalah persediaan barang jadi lebih banyak 

dari penjualan dengan nilai sigma 1,89; CTQ waiting adalah menunggu persiapan 

kain, menunggu proses koreksi pola, dan menunggu proses koreksi nomor size 

dengan nilai sigma 4,37; CTQ excessing transportation adalah frekuensi 

perpindahan material berlebih dengan nilai sigma 2,67; CTQ unnecessary inventory 
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adalah penumpukan barang jadi yang belum terjual dengan nilai sigma 1,89; CTQ 

unnecessary motion adalah gerakan perpindahan material bahan baku yang tidak 

perlu pada tahap jahit dengan nilai sigma 2,87; dan CTQ excessive processing 

adalah proses permak dress yang defect dengan nilai sigma 2,74. Dilihat dari semua 

nilai sigma yang telah diukur diketahui semua masih dibawah 6 sigma sehingga 

masih bisa dilakukan perbaikan untuk bisa lebih mendekati 6 sigma.  

Selanjutnya rancangan minimasi waste dianalisis pada tahap analyze dan 

improve. Berdasarkan hasil dari tahap analyze dengan menggunakan diagram 

ishikawa, diketahui untuk waste defect disebabkan oleh faktor metode, manusia, 

material, dan mesin; untuk waste overproduction disebabkan oleh faktor metode; 

untuk waste waiting time disebabkan oleh faktor metode, manusia, material, dan 

mesin; untuk waste excessive transportation disebabkan oleh faktor metode dan 

lingkungan; untuk waste excessive inventories disebabkan oleh faktor metode; 

untuk waste unncessary motion disebabkan oleh faktor metode, manusia, dan 

mesin; dan untuk waste excessive processing disebabkan oleh faktor metode, 

manusia, dan material. Kemudian dari hasil  failure mode and effect analysis 

diperoleh rancangan minimasi waste untuk setiap CTQ yang paling dominan terjadi 

dalam proses produksi pada CV Nywan Garmindo. Berdasarkan hasil analisis pada 

tahap analyze, maka pada tahap improve dilakukan tindakan sesuai rancangan 

minimasi waste yang telah dianalisis sebelumnya 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, saran yang dapat diberikan 

kepada perusahaan adalah sebagai berikut : 
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1. Sebaiknya CV Nywan Garmindo dapat menerapkan rancangan minimasi waste 

yang sudah dianalisis berdasarkan CTQ dari waste yang paling sering terjadi 

selama proses produksi. Dengan menerapkan rancangan minimasi waste 

tersebut dapat meningkatkan tingkat efektifitas dan juga efiesiensi dalam 

produksi. Namun setiap rancangan minimasi waste yang ada dapat dilakukan 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

2. CV Nywan Garmindo diharapkan dapat lebih fokus dan menyadari tentang 

adanya waste yang terjadi dalam proses produksi yang meskipun tidak begitu 

terlihat namun dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi perusahaan 

apabila tidak diminmasi dalam waktu yang lama dan mampu menganalisis 

waste yang mungkin terjadi kedepannya dengan cara lebih memperhatikan 

aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah selama produksi 

dilakukan seperti inspeksi / koreksi berlebihan pada suatu tahap proses, 

memperhitungkan modal yang tertanam pada penyediaan stock yang 

berlebihan, dan sebagainya.  

 

 

 

 

 

 


