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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan preventive 

maintenance untuk mengurangi failure product di pangan sejahtera pabrik tauco 

Kota Sukabumi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Gambaran dari fishbone yang digambarkan penulis meunjukkan bahwa 

pangan sejahtera pabrik tauco kota Sukabumi belum memenuhi standar 

produksi dari dimensi-dimensi yang dipaparkan dari dimensi preventive 

maintenance. Banyak dimensi yang bermasalah karena tidak adanya 

perawatan pada mesin. 

2. Gambaran dari fishbone yang digambarkan dari dimensi failure product adalah 

menunjukkan bahwa perusahaan kurang memperhatikan tentang kualitas 

produk. Diharapkan dengan mengikuti saran saran dari penulis perusahaan 

dapat meningkatkan mutu dan kualitas produknya sehingga membuat 

konsumen puas dengan produk yang dihasilkan. 

3. Setelah dilaksanakan penerapan Preventive maintenance di pangan sejahtera 

pabrik tauco Kota Sukabumi terlihatlah ada perubahan signifikan selama 3 

bulan penerapan yaitu menurun drastisnya angka persenan failure product. 

Hal ini telah dikonfirmasi oleh pimpinan perusahaan dan akan terus diterapkan 

oleh perusahaan. 

 



107 
 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan mengenai 

Penerapan preventive maintenance untuk mengurangi failure product di pangan 

sejahtera pabrik tauco Kota Sukabumi, maka saran yang dapat d 

iberikan sebagai sebagai berikut : 

1. Pihak perushaan harus mengadakan skill tambahan atau pengetuan tambahan 

terhadap tim produksi agar tim produksi mempuyai pengetahuan yang penuh 

terhadap mesin-mesin dan tidak asal mengoperasikan agar terhindar dari 

kemungkinan kerusakan pada mesin-mesin, baik yang otimatis maupun yang 

manual. 

2. Diharapkan pangan sejahtera pabrik tauco Kota Sukabumi dapat 

mempertahankan metode yang sudah saya usahakan diterapkan yaitu 

preventive maintenance untuk sekarang dan selamanya agar dapat bertahan 

mengurangi angka failure product ke angka minimal atau angka yang palig 

kecil sampai ke 0% kegagalan produk. 

3. Perlu adanya promosi atau pemberitahuan kepada masyarakat secara 

berkesinambungan supaya masyarakat lebih mengetahui keberadaan 

perusahaan pangan sejahtera pabrik tauco Kota Sukabumi dalam hal lapangan 

pekerjaan dan produk yang dihasilkan perusahaan, serta memberikan kualitas 

yang baik sehingga keinginan konsumen dapat terpenuhi. 

 


