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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Simpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan judul 

“Implementasi Kualitas Produk PT.Nina Venus Nina Indonusa 2 Sukabumi”. 

Peneliti mengamati bahwa kualitas yang mempengaruhi produk secara umum 

telah mencapai dengan baik oleh PT.Nina Venus Indonisa 2 Sukabumi. 

Kualitas Produk mempunyai peranan yang penting untuk kelangsungan 

hidup perusahaan. Perusahaan harus menghasilkan kualitas produk yang sesuai 

dengan spesifikasi yang diinginkan pelanggan agar kepuasan pelanggan dapat 

tercapai. Kualitas produk, menjadi factor penting yang berpengaruh dalam 

penciptaan kepuasan pelanggan.  

Setiap perusahaan pasti mempunyai prosedur untuk menjaga agar produk 

yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan menghindari produk yang lolos 

ke konsumen. Setelah melaksanakan kegiatan penelitian di PT.Nina Venus 

Indonusa 2 Sukabumi mengenai kualitas produk, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa dimensi-dimensi yang mempengaruhi PT.Nina Venus Indonesia 2 

Sukabumi mencapai kualitas Produk yaitu :  

1. Bahan Olah  

      Mencapai kualitas produk adalah titik penting dari suatu barang yang ada 

agar bisa memenuhi apa yang jadi keinginan dari konsumen. Jika pada saat 
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konsumen membeli suatu produk tentunya akan menginginkan produk yang 

bermutu/berkualitas dan terbuat dari bahan  yang bagus.  

Tetapi produk yang berkualitas tidak hanya dilihat dari sisi perasaan 

konsumen saja, namun kualitas produk harus sesuai dengan tanggapan dari 

perusahaan yang membuta produk tersebut. Apakah produk yang dihasilkan 

sudah bisa dikatakan berkualitas atau belum, maka dari itu perusahaan perlu 

sekali menjaga kualitas produk dengan didukung oleh bahan olah yang 

berkaitan dengan karakteristik operasi dasar dari suatu produk.  

2. Peralatan 

Produk rambut palsu di PT.Nina Venus Indonusa 2 sukabumi  dalam segi 

peralatannya tidak terlalu sulit saat memproduksi rambut palsu karena 

peralatan atau mesin ini hanya digunakan beberapa persen saja. Dan juga 

rambut palsu ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama sekitar tiga 

sampai empat tahun. Namun tergantung dari style rambut palsu yang sedang 

trending dipasaran. Hal ini tidak begitu berpengaruh terhadap peralatan wig 

itu sendiri hanya saja berpengaruh dalam hal sumber daya manusia karena 

dalam proses produksinya membutuhkan ketelitian agar tidak menghasilkan 

produk yang gagal  

3. Metode (cara)  

Pada PT.Nina Venus Indonusa 2 Sukabumi ini  dalam metode pembuatan 

rambut palsu sesuai dengan apa yang telah dibuat oleh perusahaan. dan 

meskipun metode nya sudah cukup baik, sedangkan orang yang 

melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman maka 
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hasilnya juga tidak akan memuaskan. Maka dari itu peranan utama dalam 

produksi tetap manusia itu sendiri.  

4. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Dalam PT.Nina Venus Indonusa 2 Sukabumi sering terjadi komplen tetapi 

hanya beberapa persen pada produk wig ini yang tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang telah ditetapkan, terjadinya produk gagal ini dikarenakan 

dari sumber daya manusia itu sendiri. karena proses pembuatan rambut 

palsu tersebut 80% oleh sumber daya manusia dan 20% oleh mesin dan 

berpengaruh terhadap kualitas produk wig tersebut. Karena sangat tinggi 

tingkat kesulitan saat membuat produk wig  maka dari itu harus benar-

benar teliti dala m tahap-tahap pembuatan rambut palsu agar tidak ada 

produk gagal yang sampai ke tangan konsumen. Sehingga kualitas produk 

rambut palsu tetap bagus dan membuat konsumen tetap berlangganan. 

Karena dalam sebuah perusahaan kualitas adalah faktor utama untuk, 

menjamin kelangsungan pesanan produk dan juga tingkat profitabilitas 

perusahaannya. 
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5.2 Saran   

              Berdasarkan hasil simpulan yang diperoleh maka peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut :  

 Bagi perusahaan PT.Nina Venus Indonusa 2 Sukabumi  

perusahaan hendaknya dalam pembuatan produknya lebih diperhatikan 

karena dalam perusahaan untuk menciptakan produk yang baik harus diutamakan 

kualitas produk agar menarik perhatian pelanggan.  perusahaan PT.Nina Venus 

Indonusa 2 Sukabumi khususnya bagian produksi perlu lebih teliti dalam 

pembuatan rambut palsu agar kualitas yang diciptakan bisa memberi perhatian 

pada pelanggan. Dan untuk meminimalisir cacat dalam produksi haruslah lebih 

memperhatikan quality control sehingga dapat meningkatkan kualitas produk 

yang lebih baik. Dan menciptakan inovasi mengenai model-model rambut yang 

baru sehingga bisa lebih menambah daya tarik para pelanggan.  

Bagi Peneliti   

Sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam masalah yang sedang 

diteliti.  

 Bagi lembaga Pendidikan (Universitas Muhammadiyah Sukabumi) 

Harapan besar peneliti yaitu pihak program studi lebih dapat 

memperhitungkan lamanya waktu penelitian, tujuannya agar mempermudah 

langkah dan gerak mhasiswa tersebut serta mahasiswa lebih matang lagi dalam 

melakukan penelitian.  

Bagi pembaca  

  Disarankan bagi pembaca penelitian ini untuk membaca penelitian-

penelitian yang lain sesuai dengan tema penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalisir tingkat kesalahan dalam pengambilan referensi dan sebagai bahan 

perbandingan antara penelitia satu dengan penelitian yang lainnya.  

 


