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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Setelah melakukan analisis dan pembahasan pada bab 4, maka kesimpulan 

yang dapat diambil dari keseluruhan peneilitian yang telah dilakukan adalah : 

1.  Berdasarkan hasil observasi dan analisis terhadap proses produksi Webb, 

terdapat tiga tahap proses yang diketahui yaitu Pra-cetak, konfigurasi dan 

running/printing. Pada alat checksheet menunjukan proses produksi Webb 

mempunyai data waste yang terdiri dari 3 jenis unsur yaitu defect, kupasan 

dan core. Diagram Pareto menunjukan defect adalah unsur yang paling 

berkonstribusi pada jumlah waste bernilai 91%. Evaluasi menggunakan 

histogram terlihat angka presentase yang masih tinggi dari bulan ke bulan 

selama 2014, defect terbesar berada pada bulan Mei yaitu 7.35% dan 

terkecil pada bulan Oktober sedangkan rata – rata defect pertahun adalah 

5.75% jauh dari batas toleransi defect pada produksi webb yaitu 3%. 

Angka menunjukan perusahaan masih belum bisa menurunkan defect  

meskipun sudah mempunyai program pengendalian kualitas. 

2. Identifikasi faktor penyebab defect menggunakan cause effect diagram 

sesuai dengan 5 kategori (manusia, mesin, lingkungan, metode dan bahan 

baku) dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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a. Manusia  

Perbedaan tingkat keterampilan, kelalaian, konfigurasi tidak pas, 

koordinasi antar shift kurang dan tidak ada spesialisasi mesin. 

b. Mesin  

Macet/ plate yang tertekuk, Jamming, trouble, re-konfigurasi dan 

performa mesin. 

c. Lingkungan 

Suhu dan kelembaban.  

d. Bahan baku 

Tinta lambat kering, kertas sobek dan campuran zat kimia yang 

berlebihan. 

e. Metode  

Start-up, Plate tertekuk, pembuatan plate dan imposisi. 

3. Setalah mengetahui faktor – faktor penyebab defect, perusahaan 

menentukan defect yang ingin diminimalkan adalah unregister, halaman 

yang salah/kop tidak tepat, kesalahan pada pewarnaan CYMK dan cetakan 

yang tidak solid. Berikut penjabaran solusi permasalahan yang ada : 

1. Unregister 

Dengan persiapan yang matang dan detail dan menyediakan checklist 

untuk setting up mesin. 

2. Halaman yang salah/ kop tidak tepat 

Menempatkan spesialis ditiap mesin dan melakukan 

koordinasi/briefing awal. 
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3. Webb tidak terpotong 

Preventive maintenance, predictive maintenance dan koordinasi antar 

shift. 

4. Kesalahan pewarnaan CYMK 

Meningkatkan keterampilan, insting, teknisi dengan training. 

5. Cetakan tidak solid 

Preventive maintenance pada sensor mesin CTP.   

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan peniliti terkait dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk perusahaan 

Perusahan perlu menerapakan preventive maintenance dan 

predictive maintenance untuk menjegah masalah pada mesin, 

perusahaan juga disarankan menggunakan checklist pada setiap proses 

yang mempunyai tingkat  ketelitian tinggi untuk memastikan proses 

berjalan dengan benar tanpa terabaikan,  dan dalam mengimprovisasi 

kualitas yang ada, perusahaan bisa menggunakan 5S sebagai budaya 

perusahaan sehingga perusahaan bisa meningkatkan kualitas kinerja  

dan organisasi. Perusahaan perlu menerapkan pendekatan Seven Basic 

Tools of Quality  dalam melakukan pengendalian kualitas produksinya. 

 2. Untuk penelitian selanjutnya 
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Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan metode ini 

pada bagian produksi lainnya atau menggunakan  tools  yang lebih 

rinci  seperti  six sigma untuk mengontrol  defect secara keseleruhan 

pada sistem  produksi perusahaan manufaktur. Penulis berharap  

penelitian ini dapat menjadi alat refrensi untuk penelitian selanjutnya.  
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