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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dengan melihat hasil analisis penelitian yang sudah dilakukan, diketahui rata-

rata persentase produk paving yang cacat sebesar 1,42% dimana telah melebihi batas 

toleransi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan yaitu sebesar 1%. Hal ini 

menunjukkan bahwa bahwa PT. Alam Daya Sakti belum melakukan pengendalian 

kualitas terhadap produk paving yang cacat. Kesimpulan yang bisa diambil setelah 

melakukan penelitian dengan menerapkan langkah – langkah yaitu define, measure, 

analyze, improve, dan control yaitu: 

1. Define 

Tahap define merupakan tahap dimana melakukan pendefinisian kriteria 

permasalahan PT. Alam Daya Sakti pada produk paving yang sesuai dengan 

data yang diperoleh pada tanggal 7-21 Agustus 2017 dimana produk cacat 

yang dihasilkan 1,42%. Hal ini menunjukkan bahwa masih melebihi batas 

toleransi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan sebesar 1%. Selain itu juga 

didapati dua jenis cacat yang ada yaitu grimpil/cuil dan tampilan jelek 

(kasar dan keropos). 

2. Measure 
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Tahap measure adalah tahap melakukan perhitungan tingkat kinerja pada 

PT. Alam Daya Sakti pada produk paving berdasarkan data pada tanggal 7-

21 Agustus 2017 dengan melakukan perhitungan DPMO dan peta kendali 

p. Hasil perhitungan DPMO PT. Alam Daya Sakti berada pada tingkat 

sigma 2,69 dengan rata-rata DPMO sebesar 7.272 per sejuta produk. Pada 

perhitungan peta kendali p menunjukkan masih banyak proporsi yang 

melebihi batas kendali dan juga melebihi batas toleransi perusahaan sebesar 

1%. 

3. Analyze 

Pada tahap analyze melakukan analisis pada produk paving PT. Alam Daya 

Sakti dengan melihat jumlah frekuensi produk cacat yang kemudian 

digambarkan dengan diagram pareto dan diurutkan dari yang terbesar ke 

terkecil yaitu grimpil/cuil sebesar 52% dan tampilan jelek (kasar dan 

keropos) sebesar 48%. Selanjutnya jenis cacat tersebut dianalisa 

menggunakan diagram tulang ikan untuk mencari tahu penyebabnya. 

Faktor machine dan manpower adalah faktor yang didapai pada diagram 

tulang ikan yang meliputi: 

a. Machine : Mesin cetak dan mixer mengalami aus oleh karena 

kurangnya pemberian oli 

b. Manpower : Kurangnya rasa tanggung jawab karyawan akibat 

mengobrol dengan karyawan lain dan mengantuk yang disebakan 
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karena hawa panas sehingga kurang hati-hati dan membuat paving 

tersenggol atau jatuh 

4. Improve 

Tahap melakukan rencana tindakan dengan menggunakan metode 5W+2H 

what (apa), where (dimana), when (kapan), why (mengapa), who (siapa), 

how (bagaimana), how much (berapa). Improve dilakukan untuk jenis cacat 

grimpil/cuil dan tampilan jelek. Rencana tindakan berdasarkan 5W+2H: 

a. Faktor Machine 

Melakukan perawatan mesin secara rutin yaitu dengan memberikan 

oli pada motor mesin cetak dan mixer sekali dalam sehari 

b. Faktor Manpower 

Memberikan pendingin ruangan di beberapa titik tempat produksi. 

5. Control 

Tahap control merupakan tahap untuk melakukan pengontrolan terhadap 

rencana tindakan yang sudah dilakukan dengan melihat persentase produk 

paving berada di atas atau di bawah batas toleransi dan melakukan 

perhitungan DPMO setiap satu bulan sekali untuk mengetahui tingkat 

sigma. 

a. Faktor Machine 

Membuat checklist untuk mengetahui apakah mesin cetak dan mixer 

sudah diberikan oli atau belum. 
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b. Faktor Manpower 

Membuat checklist tentang pendingin ruangan untuk memastikan 

bahwa pendingin ruangan masih bisa berfungsi atau tidak. 

5.2 Saran 

Saran yang bisa diberikan kepada PT. Alam Daya Sakti dalam upaya 

peningkatan perbaikan kualitas adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan  

Perusahaan perlu menggunakan metode six sigma pada produk paving 

untuk mengurangi jumlah produk cacat secara keseluruhan sehingga tidak 

melebihi batas toleransi perusahaan sebesar 1% dan juga bisa untuk 

perbaikan berkelanjutan sehingga perusahaan bisa mencapai nilai sigma 

2,80 untuk kondisi saat ini dengan nilai sigma 2,69. Untuk kedepannya bisa 

mencapai nilai sigma 6 apabila terus dilakukan perbaikan berkelanjutan 

2. Manpower 

Perusahaan perlu memberikan pendingin ruangan di tempat produksi agar 

kinerja karyawan meningkat sehingga karyawan lebih fokus dalam bekerja 

karena tidak lagi terganggu dengan hawa panas. 

3. Machine 

Perusahaan perlu untuk merawat keawetan mesin agar mesin cetak dan 

mixer tidak aus dengan rajin memberikan oli pada motor mesin cetak dan 

mixer agar mesin bisa bekerja secara maksimal. 
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