
BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1  Kesimpulan 

Setelah dilakukan pengolahan data dan pembahasan maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil perhitungan yang menjadi fokus perbaikan diantara 

availability, performances, dan rate of quality  ratio adalah rate of quality  

ratio dikarenakan nilai dari rate of quality  ratio tidak mencapai standar dunia 

dibandingkan dengan availability, dan performances dengan nilai dari, 

availability adalah 91,41 % standar dunia 90,00 %, performance efficiency 

adalah 99,00 % standar dunia 95,00 %  dan rate of quality product adalah 

97,71 % standar dunia 99,90 %, dengan nilai rata-rata overall equipment 

effectiveness adalah 88,42 %.  

2. Berdasarkan hasil perhitungan diagram pareto dari faktor six big losses 

terdapat persentase kerugian yang paling besar berpengaruh pada mesin dryer 

sehingga menunjukan kerugian yang perlu diambil tindakan perawatan 

adapun faktor six big losses sebagai berikut Idle & Minor Stoppage adalah 

345,72 Jam, Setup And Adjustmernt adalah 230,25 Jam, Equipment Failure 

adalah 115,47 Jam dan Reduce Speed adalah 41,42 Jam dengan total waktu 

732,86 Jam. 

3. Komponen mesin yang menjadi prioritas perawatan berdasarkan ranking yang 

disusun pada tabel FMEA yaitu untuk mesin dryer adalah Buner Dryer, Pipa 

Steam, Bilik Dryer, Blower Dryer dan Rantai/roda gigi.  

4. Usulan yang diberikan adalah sebuah media berupa lembaran checklist 

prosedur perawatan yang akan dilaksanakan oleh operator setiap mesin. 

Diharapkan dengan adanya usaha ini dapat menjadi dasar peningkatan kinerja 

mesin sehingga mencapai kondisi zero breakdown dan menurunkan tingkat 

kecacatan produk (zero defect). Adapun usulan lembaran checklist  sebagai 

berikut : 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PELUMASAN

Rantai 

Roda gigi

Gear motor

PEMERIKSAAN KOMPONEN

Burner

Blower

Motor penggerak

Lori atau Box

Bilik

Panel control mesin dryer

Rantai dan roda gigi

PEMERIKSAAN KESELURUHAN

Periksa kebocoran pipa steam

Periksa suhu dalam mesin

Periksa semua gear 

Persiksa Sambungan Pipa Steam

Periksa Motor

Periksa kebocoran radiator

Periksa bahan bakar utama mesin

Kencangkan baut -baut

PEMBERSIHAN

Bersihkan area mesin depan, samping 

dan belakang

Bersihkan bilik dryer

Bersihkan injection burner

Bersihkan lori atau box

Bersihkan blower dryer

Bersihkan dalam mesin dryer

(*) Coret sesuai Shift

PT. PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN BANGKINANG

UNIT PABRIK

KETERANGAN : Bulan    :

(√) Realisasi

_ _ Beri garis penuh pada kolom bila hari libur

Catatan :

Tanggal :

NO. MESIN             : ……………….

                NO. DOKUMEN    : …………………..

                NO. REVISI           : …………………..

JENIS PERAWATAN

SHIFT PAGI / SIANG

TANGGAL
KET

CHECKLIST PROSEDUR PERAWATAN

DEPT / BAGIAN    : DRYER
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6.2  Saran 

Saran yang dapat penulis berikan pada perusahaan setelah melakukan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan PT. Perindustrian & Perdagangan Bangkinang Unit proses 

produksi mempertimbangkan melakukan usulan yang telah hasilkan pada 

penelitian ini supaya ada langkah awal untuk memperbaiki sistem perawatan 

yang dilaksanakan saat ini. 

2. Perusahaan harus lebih memperhatikan kondisi mesin dengan cara lebih 

memfokuskan dan lebih jeli terhadap faktor akar permasalahan kerusakan 

mesin sehingga tidak terjadinya suatu pemborosan yang dapat merugikan 

perusahaan itu sendiri. 

3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini 

dengan menghitung waktu perawatan yang tepat kepada mesin atau peralatan 

dan juga mempertimbangkan pengelolaan biaya yang diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


