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TUGAS AKHIR FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA... MARELDA BELINDA 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

PT. Siantar Top, Tbk memproduksi makanan ringan yang sangat 

bervariasi, salah satu produknya yaitu Go! Malkist. Dalam memproduksi 

suatu produk, tentunya sebuah perusahaan memiliki sistem dan proses 

produksi yang berbeda. Proses produksi yang digunakan oleh PT. Siantar 

Top, Tbk adalah dengan menggunakan proses kontinu atau terus-menerus. 

Proses kontinu atau terus-menerus adalah proses yang dilakukan secara 

terus-menerus untuk jenis produk yang sama dan produk yang dihasilkan 

dalam jumlah yang besar (produksi massal) dengan variasi yang sedikit dan 

sudah terstandarisasi.  

Dalam proses produksi, kita bisa mengetahui apakah proses yang sudah 

diterapkan di sebuah perusahaan tersebut efisien atau inefisien. Inefisiensi 

bisa kita lihat pada totalan mingguan pengolahan produksi suatu produk. Dan 

dari data yang diperoleh ketika proses produksi dijalankan, produk Go! 

Malkist yang terdapat di PT. Siantar Top, Tbk termasuk inefisien. Produk Go! 

Malkist adalah produk crackers di PT. Siantar Top, Tbk yang sering sekali 

timbul inefisien setiap proses produksi berlangsung. 

Inefisien tersebut bisa berdampak kepada pemborosan dari segi biaya 

para pekerja dan pemborosan dari segi waktu yang diakibatkan oleh beberapa 

faktor yang terdapat di dalam perusahaan. Faktor-faktor tersebut bisa terjadi 

karena: (1) mesin dusting yang macet; (2) kejadian yang tidak bisa diprediksi 

seperti thermo kontrol yang error dan karakter proses produk yang belum 

mendapatkan solusi paling efektif dan (3) kesalahan para pekerja atau human 

errors yaitu salah prediksi jadwal penggantian sparepart. 

Inefisien tersebut juga berdampak kepada pemasaran, karena jika 

produk tersebut selalu inefisien, otomatis produk yang dihasilkan berkurang 

dan menyebabkan ketersediaan produk tersebut menjadi sedikit. Dan 
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mempengaruhi pasar, ketika permintaan bertambah, tetapi ketersediaan 

produk Go! Malkist tidak mencukupi untuk permintaan pasar.  

4.2 Saran 

 Untuk mengurangi permasalahan mesin yang macet saat proses 

produski, sebaiknya PT. Siantar Top, Tbk (1) mengganti sistem proses 

produksi yang digunakan sekarang dengan sistem produksi yang lain, seperti 

proses produksi terputus karena saat proses produksi sering sekali mesin 

mengalami kendala. Jika menggunakan proses produksi yang terputus, mesin 

yang digunakan bersifat general dan untuk membuat produk, tidak harus 

melalui flow pcocess yang bertahap sehingga jika salah satu mesin tersebut 

macet, tidak akan mengganggu atau memberhentikan proses produksi 

tersebut; (2) melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala; (3) mengganti 

mesin yang sudah lama dengan mesin yang baru, untuk menghindari mesin 

yang tiba-tiba mengalami error; (4) melakukan pengecekan mesin sebelum, 

saat dan sesudah produksi.  

Untuk mengurangi permasalahan kejadian yang tidak bisa diprediksi atau 

insidental yaitu (1) untuk permasalahan thermo kontrol, seharusnya bisa 

diatasi dengan mengamati kapan saja waktu yang terjadi thermo kontrol 

tersebut rusak. Karena menurut data yang saya peroleh, thermo kontrol 

tersebut rusak tidak hanya sekali tetapi beberapa kali selama seminggu; (2) 

untuk proses tabur gula yang jatuh di net oven yang akhirnya menjadi gosong 

dan berkerak lalu mengenai produk sehingga produk tersebut terdapat bintik 

hitam, seharusnya PT. Siantar Top, Tbk dapat menaburkan gula tersebut 

secara manual atau saat tabur gula, setiap produk diberi sekat atau wadah 

tersendiri agar saat tabur gula, produk yang dihasilkan tidak mengenai 

taburan gula yang terdapat di conveyer. 

Untuk mengatasi human error yang salah prediksi jadwal penggantian 

spare part (1) mengamati kapan saja, pada kapasitas berapa dan memprediksi 

daya tahan belt conveyer sebelum spare part tersebut habis; (2) jika salah 

prediksi sering terjadi, sebaiknya PT. Siantar Top memberikan surat 
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peringatan (SP) kepada pegawai, agar pegawai tersebut jera dan tidak ada lagi 

masalah kesalahan prediksi jadwal sparepart karena sangat besar dampak 

akibat salah prediksi jadwal tersebut. kerugian tersebut baik dari segi biaya 

dan waktu. Semua permasalahan atau kendala tersebut sebaiknya diatasi dan 

di perbaiki, agar tidak terjadi inefisiensi pada produk Go! Malkist.  

Inefisiensi tersebut harus segera diminimalisasikan, agar konsumen 

mendapatkan produk yang baik agar konsumen bisa mendapat kepuasan jika 

membeli produk Go! Malkist yang terdapat di PT. Siantar Top, Tbk dan loyal 

terhadap produk-produk yang diproduksi dan dari segi perusahaanpun tidak 

akan mengalami kerugian dari segi waktu yaitu pemborosan waktu dan segi 

biaya yaitu berupa bahan dan materi yang terbuang sia-sia.  




