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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, dapat 

diketahui bahwa rata – rata biji kopi yang dihasilkan pada proses produksi 

tanggal 2 - 8 Juli 2018 adalah sebesar 11,50% sedangkan batas toleransi 

produk cacat yang sudah ditetapkan oleh perusahaan sebesar 10%. Dapat 

disimpulkan bahwa produk biji kopi yang cacat dihasilkan Panna Coffee 

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: 

 

5.1.1 Define 

Pada tahap Define dapat diketahui bahwa Panna Coffee 

memproduksi biji kopi sebesar 21.000 dengan produk cacat sebesar 2413. 

Rata – rata persentase produk cacat pada tanggal 2 – 8Juli 2018 adalah 

11,50% sedangkan perusahaan telah menetapkan batas toleransi produk 

cacat sebesar 10% 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 



 

  80 

 

kualitas biji kopi di Panna Coffee untuk mengurangi produk cacat 

perusahaan agar tidak melebihi batas toleransi produk cacat atau bahkan 

dapat diperkecil lagi menuju zerodefect. 

5.1.2 Measure 

Pada tahap Measure diketahui apa saja penyebab masalah kecacatan 

pada biji kopi Panna Coffee yaitu sebesar tiga jenis diantaranya ada Hitam 

gosong, Biji hitam pecah dan biji gelondong . Berdasarkan perhitungan, 

Panna Coffee memiliki tingkat sigma sebesar 3,22 dengan kemungkinan 

kecacatan sebesar 42.230 per sejuta produk ( DPMO ). Hal ini menunjukkan 

bahwa Panna Coffee perlu melakukan perbaikan kualitas demi mencapai 

kesempurnaan atau tingkat kegagalan nol ( zero defect ). Pada grafik peta 

kendali P pada tanggal 2 – 8 Juli 2018 dihasilkan proses yang tidak stabil 

karena ada data yang diluar batas kendali. 

 

5.1.3 Analyze 

 

Pada tahap Analyze diketahui persentase jenis cacat dari yang 

tertinggi sampai yang terendah. Jenis cacat dengan persentase terbesar 

adalahBiji hitam gosong dan Biji hitam pecah sebesar 36,84% , Biji 

gelondong sebesar 26,32% dari tanggal 2 – 8 Juli 2018.Selanjutnya 

digunakan FishboneDiagram untuk mengetahui akar penyebab cacat 

produk biji kopi.Diketahui faktor Manpower dan Machines sebegai faktor 

yang paling banyak menyebabkan kecacatan pada biji kopi. 
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5.1.4 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: 

a) Manpower : Karyawan fokus dalam bekerja dan mengetahui 

pentingnya menjaga kualitas biji kopi. 

b) Machines: Mesin roasting dapat berfungsi dengan baik saat proses 

menyangrai bahan baku biji kopi. 

c) Methods: Meningkatkan kemampuan karyawan dalam menyangrai biji 

kopi siap produksi. 

d) Materials: Tidak terjadinya jenis cacat yang dikarenakan oleh cacat biji 

kopi ( cacat dari bahan baku kopi ) 

5.1.5 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. Rencana tindakan yang dilakukan 

antara lain pemilik perusahaan memberikan penjelasan mengenai 

pentingnya ketelitian menjaga kualitas produk biji kopi, pemilik perusahaan 

juga memberikan waktu istirahat selama 1 jam untuk karyawan. 
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5.2 Saran 

 

Dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan untuk 

perbaikan produksi, peneliti dapat memberikan saran kepada perusahaan 

agar dapat mengendalikan kualitas dengan metode Six Sigma sebagai 

berikut: 

1. Pimpinan perusahaan perlu menyusun ulang standard operation 

procedure untuk karyawan dalam proses penyangraian biji kopi seperti 

pemilihan bahan baku sebelum melakukan sangrai, pengontrolan suhu 

saat melakukan sangrai, dan mengamati biji kopi yang sedang disangrai 

saat akan menyelesaikan penyangraian, supaya karyawan lebih 

mempunyai pedoman yang lebih jelas. 

2. Melakukan pengecekan kesiapan mesin sebelum dan sesudah digunakan 

agar lebih sesuai standar perusahaan. Dan juga perlu adanya 

penjadwalan perawatan mesin roasting secara berkala bukan saat 

mengalami kerusakan saja. 

3. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat saat proses produksi dan 

memberi perhatian lebih terhadap karyawan seperti pemberian waktu 

istirahat yang cukup supaya nantinya lebih fokus saat bekerja. 

  


