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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Dengan menggunakan metode SQC dapat diketahui bahwa kualitas kecap yang 

dihasilkan oleh PD. Alam Aneka Aroma  belum terkendali. Karena masih mengalami 

beberapa faktor yang terjadi, maka harus lebih ditekankan lagi pada saat pengawasan 

proses produksi. Oleh karena itu metode ini dapat membantu mengoptimalkan pada 

pengendalian produk cacat yang terjadi.  

1. Berdasarkan histogram yang telah dibuat maka tingkat kerusakan yang paling 

tinggi adalah pada pengepresan tutup botol, dan pada tingkat cacat tertinggi kedua 

adalah pada tidak register, dan pada tingkat cacat botol retak selama tahun 2018. 

2. Berdasarkan hasil peta kendali p (p-chart) dapat dilihat bahwa ternyata kualitas 

produk masih berada diluar batas kendali. Hal ini dapat dilihat pada perhitungan 

presentase kerusakan atau cacat produk yang menunjukan bahwa masih terdapat 

titik-titik yang berada diluar batas kendali.  

3. Berdasarkan hasil pareto dapat dilihat jenis kecacatan yang sering terjadi pada 

produk kecap yaitu pada cacat pengepresan. dan yang terjadi kedua pada jenis 

kecacatan tidak register, dan pada jenis kecacatan yang sering terjadi ketiga yaitu 

retak. jenis kerusakan pengepresan yang paling banyak dan kecacatan retak adalah 

jenis kecacatan yang paling jarang terjadi.  
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4. Berdasarkam hasil dari faktor-faktor penyebab kecacatan yang dilakukan dengan 

diagram sebab – akibat (Fishbone) dapat diketahui beberapa faktor penyebab 

terjadinya kerusakan atau cacat dalam proses produksi. 

Yaittu terdapat dari faktor pekerja atau dan masih produksi, metode kerja, material 

atau bahan baku dan lingkungan kerja. 

1.2 Saran  

Faktor yang paling mempengaruhi pada produk cacat yang sering terjadi adalah 

faktor manusia. Seperti yang telah dibahas pada bagian diagram sebab-akibat 

(fishbone) pada faktor manusia sering sekali terjadi beberapa faktor yang dapat 

menyebabkan terjadinya produk cacat karena kurang fokus nya para karyawan saat 

melakukan pekerjaan sehingga terjadi kesalahan-kesalahan lain muncul seperti 

kurangnya memahami intruksi yang telah diberikan.  

Maka dari itu perusahaan perlu menggunakan metode statistik untuk dapat 

mengetahui jenis-jenis kerusakan dan adapun faktor-faktor yang menyebabkan 

beberapa kesalahan sehingga terjadinya produk cacat. Dengan demikian perusahaan 

PD. Alam Aneka Aroma dapat melakukan pencegahan untuk dapat mengurangi 

produk yang cacat pada berikutnya. 

Oleh sebab itu peneliti menyarankan untuk menambah fasilitas-fasilitas yang 

lebih nyaman seperti ditambahkannya kipas angin agar para karyawan bagian 

produksi lebih nyaman, fokus, enak saat bekerja. 
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1. Perusahaan perlu menggunakan metode statistik untuk dapat mengetahui jenis 

kecacatan apa saja yang sering terjadi dan faktor-faktor apa saja yang sering 

terjadi di perusahaan.  

2. Dengan menggunakan alat bantu statistik yang telah dilakukan maka 

perusahaan dapat melakukan perbaikan dalam pengendalian kualitas pada 

jenis kecacatan .  

 

 

 

 

 

 

 

 


