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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Dari penelitian yang dilakukan penulis pada PT. Glostar Indonesia 2 

(GSI2/PGS), maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pihak manejemen PT. Glostar Indonesia 2 (PGS) telah memahami pentingnya 

pengendalian proses produksi dalam memproduksi produknya. Hal ini 

dibuktikan dengan penetapan standard operation procedure (SOP) mengenai 

pengendalian proses produksi. Tetapi penetapan SOP ini kurang terperinci dan 

hanya diberikan dalam bentuk perintah kerja saja, sehingga kadang-kadang 

para pekerja masih saja melakukan kesalahan. Selain itu, setiap produk harus 

melewati beberapa pemeriksaan yang ketat sebelum produk sampai ke tangan 

konsumen. 

Aktivitas pengendalian proses produksi yang dilakukan PT. Glostar Indonesia 

2 (PGS) memberikan manfaat dalam mengurangi kegagalan produk. Hal ini, 

terbukti dari jumlah kegagalan yang masih berada didalam batas kendali, 

tetapi belum terencana dengan maksimal karena masih ada saja jumlah produk 

yang cacat. Dengan masih adanya produk cacat tersebut, otomatis akan 

meningkatkan biaya kualitas yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. 

2. Jenis-jenis kegagalan yang sering terjadi pada produk sepatu merk adidas 

yaitu kegagalan yang disebabkan oleh jahitan yang tidak rapi, gagal karena 

luntur, gagal karena kotor, gagal karena lekang, gagal karena aksesoris 

tertukar dan gagal karena logo lepas. 
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3. Urutan penyebab kegagalan terdiri dari manusia, bahan baku, mesin, metode 

atau cara kerja, dan lingkungan. Dari pengamatan yang dilakukan penulis, 

faktor yang paling besar pengaruhnya adalah faktor manusia, karena dilihat 

dari jenis kegagalan yang sering terjadi pada umumnya disebabkan oleh 

kesalahan manusia (human error). 

4. Berbagai usaha dapat dilakukan perusahaan dalam mengatasi faktor-faktor 

penyebab kegagalan diatas, misalnya seperti pemberian pelatihan dan 

pengarahan kepada para pekerja, pemberian bonus kepada pekerja apabila 

kulitas produk yang dihasilkan baik, dan memberikan pemotongan upah 

apabila kualitas barang yang dihasilkan buruk agar para pekerja termotivasi, 

perawatan mesin secara berkala, melakukan evaluasi terhadap supplier, 

penetapan  standard operation procedure yang lebih baik dan lebih jelas, serta 

menjaga keadaan pabrik dan lingkungan kerja lainnya agar tetap terjaga 

kebersihannya dan kenyamanannya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada 

PT. Glostar Indonesia 2 (GSI2/PGS). Adapun saran tersebut sebagai berikut: 

1. Penyelenggaraan pelatihan pegawai segera dilaksanakan, karena melihat 

jumlah kegagalan terbesar disebabkan oleh faktor manusia. Dan penerapan 

pemberian bonus kepada pekerja apabila kualitas produk yang dihasilkan baik, 

dan memberikan pemotongan upah apabila kualitas barang yang dihasilkan 

buruk agar para pekerja bisa lebih termotivasi. 
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2. Penyusunan standard operation procedure harus segera diperbaharui dan 

diperjelas, agar masing-masing karyawan memilki pedoman yang sistematis 

dalam bekerja. Selain itu, SOP juga harus dilaksanakan di seluruh proses 

produksi. 

3. Pengendalian proses produksi harus dilakukan secara terus menerus dan 

berkesinambungan (continous improvement) dan kesadaran mengenai 

pengendalian proses produksi ini harus dimulai dari top manajemennya sendiri, 

disertai dengan usaha-usaha yang nyata dari seluruh karyawan untuk mencegah 

terjadinya kegagalan produk di masa yang akan datang. 

4. Beberapa faktor lain yang masih harus diperhatikan untuk masing-masing 

penyebab kegagalan pada produk sepatu merk adidas adalah: 

a. Manusia seperti memberikan pelatihan kepada para pekerja, memberikan 

bonus kepada pekerja apabila kualitas produk yang dihasilkan baik, dan 

memberikan pemotongan upah apabila kualitas barang yang dihasilkan 

buruk agar para pekerja bisa lebih termotivasi. 

b. Bahan Baku seperti adanya hubungan yang baik dengan pemasok 

(supplier) serta melakukan evaluasi terhadap supplier dan tidak ragu-ragu 

mengajukan keluhan kepada pemasok apabila terdapat kesalahan, 

meningkatkan quality control pada bahan baku sebelum digunakan. 

c. Mesin seperti melakukan perawatan berkala dan segera mengganti 

komponen mesin yang rusak 

d. Metode seperti penerapan SOP yang lebih terperinci serta jelas dan 

mengembangkan komunikasi yang baik antar pekerja 
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e. Lingkungan seperti menjaga kebersihan lingkungan pabrik serta sekitarnya, 

dan memperhatikan keadaan pabrik agar tetap nyaman dengan udara dan 

penerangan yang baik. 

5. Untuk setiap kegagalan produk, sebaiknya perusahaan segera melakukam 

tindakan perbaikan dalam mengurangi kegagalan produk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


