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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan kesimpulan pembahasan tentang USE-PDSA yang 

telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

Langkah 1: Understand Quality Improvement Need (Memahami 

kebutuhan peningkatan kualitas).  

Berdasarkan dari bagan peningkatan pengendalian kualitas diatas 

menggunakan P-Chart dan penghitungan dengan 3 deviasi dapat 

diketahui rata-rata jenis rusak dari CL adalah 0,061, batas kendali atas 

(UCL) adalah 0,074, sedangkan batas kendali bawah (LCL) adalah 

0,047. dari hasil bagan pengendalian kualitas menggunakan P-Chart 

masih pengendalian kualitas dalam batas kendali UCL, dan LCL, tetapi 

masih ada yang melebihi standart dari perusahaan sebesar 5% minggu 

pertama dan kedua produk tali biru dan minggu ketiga dan keempat tali 

hijau sehingga untuk memantau proses produksi dari waktu ke waktu 

dan perlu melakukan perbaikan kualitas. 
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Langkah 2: State the quality problem (menyatakan masalah kualitas 

yang ada). 

Pada langkah kedua ini diketahui bahwa masalah kualitas yang terjadi 

pada PT. Sumber Multiplast Utama ada dua masalah dari ukuran yang 

tidak sesuai dengan diameter dan warna yang dihasilkan tidak berwarna 

tua dengan hasil rincian: ukuran tinggi dan diameternya tidak sesuai 

berjumlah 373 (50,7%). Berdasarkan data dapat diketahui bahwa 

sebagian tali yang mengalami kecacatan disebabkan ukuran tingginya 

dan diameternya tidak memenuhi standart 20 centimeter dan 8 

milimeter. 

Langkah 3: Evaluate the root cause (mengevaluasi akar penyebab 

masalah).  

Pada langkah ketiga ini diketahui akar penyebab masalah kualitas yang 

tertinggi terjadi pada tali yang mengalami kecacatan disebabkan oleh 

masalah ukuran tingginya dan diameternya tidak memenuhi standart 20 

centimeter dan 8 milimeter, hasil tali ketika ditimbang beratnya tidak ada 

6 kilogram. sebagian besar produk mengalamai kecacatan disebabkan 

oleh faktor mesin (17,7%), urutan kedua manusia (16,6%), sedangkan 

faktor yang terakhir adalah faktor material (16,5%). Untuk metode kerja 

tidak masuk karena metode kerja sudah sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan. Saat proses produksi dari pembuatan sampai proses 

pengemasan barang. 



56 

 

Langkah 4: Plan the solution (merencanakan solusi masalah) 

Pada langkah keempat dilakukan perencanaan solusi terhadap masalah 

yang dihadapi oleh PT. Sumber Multiplast Utama sebagai berikut: 

1. Manusia 

Memberikan pelatihan dalam proses produksi sehingga pekerja bisa 

berhati-hati dan teguran agar pekerja disiplin 

2. Mesin 

Melakukan penjadwalan dalam perawatan mesin agar hasil ukuran 

tali tambang yang dihasilkan bisa sesuai dengan standart. 

3. Material 

Memilih beberapa pemasok bahan baku daur ulang untuk biji plastik 

yang memiliki kualitas yang baik. 

Langkah 5: Do or implement the solution (melaksanakan atau 

menerapkan rencana solusi terhadap masalah) 

Pada langkah kelima ini tahap melaksanakan rencana solusi masalah dan 

tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai standar kualitas yang 

diharapkan adalah: 

1. Faktor manusia adalah dengan memberikan pelatihan dalam proses 

produksi sehingga pekerja bisa berhati-hati dan teguran agar pekerja 

dapat bekerja dengan disiplin. 
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2. Faktor mesin dengan melakukan penjadwalan perawatan kondisi 

mesin yang digunakan secara terus-menerus dalam proses produksi 

agar hasil kualitas yang dihasilkan sesuai dengan standart. 

3. Faktor material dengan melakukan pemilihan beberapa pemasok 

bahan baku daur ulang untuk biji plastik yang memiliki kualitas yang 

baik 

Langkah 6: Study the solution results (mempelajari hasil-hasil solusi 

terhadap masalah).  

Sesudah melakukan tindakan peningkatan kualitas maka pemilik usaha 

perlu melakukan evaluasi untuk jenis masalah yang disebabkan oleh 

faktor manusia, mesin, dan material seperti pekerja dalam proses 

pembuatan tali tambang plastik pekerja kurang berhati-hati dalam 

melakukan proses produksi dan bekerja sambil mengobrol, mesin 

masalah yang dihadapi karena kurangnya melakukan perawatan kondisi 

mesin yang digunakan untuk proses produksi, dan material Kurang 

memperhatikan kualitas pemasok bahan baku daur ulang tali tambang 

yang cacat untuk menjadi biji-biji plastik  hasil yang didapatkan sebelum 

dan sesudah melakukan peningkatan kualitas dengan metode USE-

PDSA. 
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Langkah 7: Action to standardize the solution (bertindak untuk 

menstandardisasi solusi terhadap masalah). 

Pada langkah ini pemilik usaha perlu melakukan standardisasi untuk 

mendapatkan hasil-hasil yang memuaskan antara lain : 

1. Pemilik usaha melakukan pengawasan, teguran agar pekerja lebih 

berhati-hati dalam proses produksi. 

2. Pemilik usaha memberikan pelatihan agar pekerja lebih terampil. 

3. Memilih beberapa pemasok bahan baku daur ulang untuk biji plastik 

yang memiliki kualitas yang baik. 

4. Melakukan penjadwalan dalam perawatan kondisi mesin agar hasil 

kualitas yang dihasilkan secara terus-menerus baik. 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada pemilik PT. Sumber Multiplast 

Utama adalah: 

1. Manusia 

a. Pemilik PT. Sumber Multiplast Utama memberikan 

pelatihan agar pekerja lebih terampil dalam proses 

produksi. 

b. Pemilik PT. Sumber Multiplast Utama melakukan 

pengawasan, peringatan, teguran agar karyawan lebih 

berhati-hati 
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2. Mesin 

Melakukan penjadwalan dalam perawatan kondisi mesin agar hasil 

kualitas yang dihasilkan baik. 

3. Material 

Memilih beberapa pemasok untuk daur ulang menjadi biji plastik 

yang memiliki kualitas yang baik agar mengurangi biaya yang 

dikeluarkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


