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BAB V 

KESIMPULAN & SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian, dapat diketahui rata-rata persentase 

cacat produk gendongan samping pada bulan Januari 2019 mencapai 11% 

dan bulan Febuari 2019 mencapai 13%. Dari rata rata cacat produk 

gendongan samping yang dihasilkan dimana persentase tersebut melebihi 

batas toleransi yang ditetapkan perusahaan yaitu 9%. Dari hal tersebut 

dapat diilihat bahwa Perusahaan Monica Collection perlu melakukan 

pengendalian kualitas pada gendongan samping. Dari lima langkah dalam 

metode Six Sigma yaitu define, measure, analyse, improve, dan, control 

dalam penelitian ini dapat disimpulkan : 

1. Define 

Dalam tahap ini merupakan tahap untuk mendifinisikan 

masalah pada produk gendongan samping di Perusahaan 

Monica Collection berdasarkan data pada Bulan Januari 

dan Febuari 2019. Dimana pada bulan Januari 2019 produk 

cacat gendongan samping mencapai persentase 11%, 

sedangkan pada bulan Febuari 2019 produk cacat pada 

gendongan samping mencapai 13%. Dari hal tersebut dapat 

dilihat bahawa perlu adanya perbaikan kualitas pada 

gendongan samping karena melebihi batas toleransi yang 

telah ditetapkan Perusahaan Monica Collection yaitu 9%. 

2. Measure 

Pada tahap ini peneliti menemukan terdapat 5 jenis Critical 

To Quality atau jenis cacat pada produk gendongan 

samping seperti penyambungan lengan yang kurang baik, 

jahitan ring yang tidak kuat, kain kotor, jahitan yang tidak 

rapi/ miring, dan dakron yang mudah keluar. Nilai Sigma 

pada bulan Januari dan Febuari 2019 adalah sebesar 2,23 
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dengan DPMO sebesar 230.000 per sejuta produk, 

sedangkan untuk nilai sigma yang diharapkan Perusahaan 

Monica Collection 2,41 dengan DPMO 180.000 per sejuta 

produk. Dari hal ini dapat dilihat bahwa nilai tersebut masih 

jauh dari nilai Sigma tertinggi yaitu 6σ dengan DPMO 3,4 

per sejuta produk yang dihasilkan dan masih perlu 

dilakukan perbaikan terus menerus sehingga mencapai nilai 

6σ. 

3. Analyze 

Pada tahap ini dari diagram pareto dapat dilihat bahwa pada 

jenis cacat CTQ penyambungan lengan yang kurang baik 

memiliki frekuensi kecacatan 10 unit dengan persentase 

33% dan pada jenis cacat CTQ jahitan ring yang kurang 

baik memiliki frekuensi kecacatan 10 unit dengan 

persentase 33%. Dari kedua jenis cacat ini menjadi fokus 

utama dalam perbaikan kualitas karena jumalh jenis cacat 

yang paling besar dibandingkan dengan jenis cacat yang 

laiinya. Sedangkan jenis cacat CTQ yang laiinya yaitu kain 

kotor dengan frekuensi kecacatan 2 unit dengan persentase 

7%, jahitan tidak rapi/ miring frekuensi kecacatan mencapai 

5 unit dengan persentase mencapai 17%, dan untuk jenis 

cacat yang terakhir yaitu dengan frekuensi kecacatan 

mencapai 3 unit dengan persentase kecacatan mecapai 10%. 

Dari hasil analisi diagram sebab akibat terdapat 4 faktor 

yang menyebabkan terjadinya masalah kualitas. 4 faktor 

tersebut yaitu faktor Manpower, Machine, Materials, dan, 

Environment. 

4. Improve 

Pada tahap ini adalah rencana untuk meningkatkan kualitas 

pada gendongan samping pada Perusahaan Monica 

Collection. Penetapan rencana yang dilakukan berdasarkan 
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hasil analisis faktor yang meneyebabkan terjadi cacat 

produk pada diagram sebab akibat seperti faktor 

Manpower, Machine, Materials, dan Environment, yang 

selanjutnya dilakukan perbaikan kualitas dan memberikan 

solusi dengan metode Six Sigma dan 5W + 2H (What, Who, 

Where, When, Why, How, dan How Much). Sehingga 

peningkatan kualitas dan perbaikan secara terus menerus 

dapat dilakukan. 

5. Control 

Pada tahap yang terakhir pada pengendalian kualtas dengan 

metode Six Sigma adalah tahapan pengawasan rencana pada 

tahap improve. Tahap ini berfungsi untuk mengawasi dan 

mengontrol rencana dan tindakan yang dilakukan untuk 

peningkatan kualitas yang dapat dilakukan tiap hari, 

minggu, dan bulan tergantung situasi dan kondisi yang 

dialami oleh Perusahaan. 

 

5.2. Saran 

 

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, ada beberapa 

saran peneliti yang dapat dijadikan pertimbangan untuk peningkatan 

kualitas pada gendongan samping, sebagai berikut : 

1. Permasalahan kualitas yang disebabkan oleh Manpower, 

dari analisis yang dilakukan peneliti menyarankan agar 

perusahaan melakukan pelatihan terhadap karyawan yang 

kurang berpengalaman, karena pada saat ini jumlah 

karyawan yang berpengalaman dari 15 orang hanya 7 yang 

memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Salah satu 

metode yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan 

metode on the job training dimana pemilik dan juga 

karyawan yang berpengalaman dapat melakukan pelatihan 
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dengan mencontohkan langsung proses produksi 

gendongan samping. Selanjutnya perusahaan harus 

melakukan target produksi setiap bulannya yang didasarkan 

dengan kemampuan dari karyawan, dan apabila terjadi 

produksi yang melebihi kapasitas dari kemampuan dari 

karyawan perlu dilakukannya penambahan jumlah 

karyawan. Dan perusahaann perlu melakukan pembelian 

kursi karena karyawan tidak nyaman dalam melakukan 

pekerjaannya dan juga mudah lelah. 

2. Permasalahan kualitas yang disebabkan oleh Machine, 

dalam penelitian ini peneliti menyarankan untuk melakukan 

penjadwalan maintenance secara rutin pada setiap minggu 

sehingga dapat mengurangi produk cacat yang disebabkan 

oleh mesin rusak. Maintenance yang dilakukan juga 

termasuk melakukan pergantian minyak mesin jahit 

sehingga mengurangi cacat produk karena kain kotor 

terkena minyak mesin. Selain itu pemilik juga memiliki 

mesin cadangan apabila terjadi kerusakan pada mesin jahit 

sehingga tidak menghambat deadline proses produksi. 

3. Permasalahan kualitas yang disebabkan Materials. Pada 

faktor penyebab ini peneliti menyarankan untuk perusahaan 

melakukan pengecekan dan pemotongan pada bahan baku 

kain yang kotor pada saat sebelum proses produksi. Selain 

itu Perusahaan juga meningkatkan ketelitian karyawan 

karena jika produk tersebut sampai ditangan konsumen 

akan mengurangi loyalitas konsumen terhadap perusahaan. 

Perusahaan juga harus memperhatikan tempat penyimpanan 

bahan baku dan juga barang jadi karena pada saat peneliti 

melakukan observasi bahan baku kain dan kain setengah 

jadi berserakan di lantai dan menyebabkan kemungkinan 

kain menjadi kotor. Peneliti juga menyarankan untuk 
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pemilik memberikan palet kayu sehingga kain tidak 

langsung bersentuhan dengan lantai untuk menghindari  

kain agar tidak kotor dan lembab. 

4. Permasalahan kualitas yang disebabkan Environtment, dari 

analisis yang dilakukan peneliti memberikan saran untuk 

pemilik melakukan perbaikan layout karena sering terjadi 

nya penumpukan bahan baku yang berserakan di lantai dan 

juga tempat produksi yang terlalu sempit sehingga 

menggangu konsentrasi karyawan dalam melakukan 

pekerjaan. 

5. Pemilik perusahaan harus memberikan breafing dan 

motivasi dan juga evaluasi secara berkala untuk 

meningkatkan semangat karyawan, mengetahuin kinerja 

dan produktivitas karyawan, dan juga jumlah cacat produk 

yang dihasilkan 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


