
BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang telah dilakukan pada bab

sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penting dalam penelitian

ini :

1. Jenis defect yang paling banyak terjadi berdasarkan diagram pareto dengan

persentase kecacatan 83,7% adalah :

a. defect Less Length

b. Wavy, Wrinkle >1cm from core

c. Joint Less

d. Wrinkle from Rewinder

e. Water Mark

2. Akar penyebab dari defect yang menjadi prioritas perbaikan yaitu :

a. Less Length

1) Sumber Daya Manusia (Man)

Penyebab timbulnya kecacatan Less Length pada produk kertas adalah

operator tidak bekerja sesuai SOP, operator kurang teliti dan operator yang

terburu-buru dalam bekerja

2) Bahan baku (Material)

Penyebab terjadinya cacat Less Length yang terjadi karena material itu

sendiri adalah serat kertas yang pendek.

3) Metode (Methode)

Penyebab terjadinya cacat Less Length yang terjadi karena metode adalah

kurangnya inspeksi pada saat penyambungan kertas.

b. Wavy

1) Mesin Produksi (Machine)

Pada kasus ini Maintenance dilakukan tidak terjadwal dengan baik.
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2) Sumber Daya Manusia (Man)

Penyebab timbulnya defect Wavy adalah operator yang salah memasukkan

data dan operator yang bekerja masih baru

3) Lingkungan (Enviroment)

Udara yang lembab (Dingin) membuat kertas berkualitas rendah.

c. Wrinkle >1cm from Core

1) Sumber Daya Manusia (Man)

Faktor-faktor penyebab timbulnya Wrinkle > 1 cm from Core pada kertas

yang disebabkan oleh manusia atau operator pada mesin produksi diantaranya

operator terburu-buru, operator kurang teliti dalam bekerja, dan operator yang

ceroboh.

2) Mesin Produksi (Machine)

Faktor penyebab terjadinya Wrinkle > 1 cm from Core pada kertas yang

disebabkan oleh mesin ialah over vibrasi sehingga vibrasi atau getaran pada

mesin yang terlalu tinggi menyebabkan kertas yang digulung terjadi lipatan

mati pada core, speed tidak stabil yaitu speed dan ecepatan yang terlalu tinggi

pada roll (overspeeding the rider roll).

3) Bahan Baku (Material)

Penyebab terjadinya cacat lipatan mati pada core yang diakibatkan dari

material itu sendiri yaitu kertas atau material yang membentang terlalu luas

(stretched paper) dan kelembaban yang berlebihan (excessive moisture)

d. Joint Less

1) Sumber Daya Manusia (Man)

Faktor yang menyebabkan terjadinya kecacatan tersebut adalah operator yang

belum terampil dalam mengoperasikan mesin rewinder.

2) Metode (Methode)

Faktor yang menyebabkan terjadinya kecacatan tersebut adalah tidak adanya

inspeksi pada saat kertas yang putus.
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3) Mesin Produksi (Machine)

Faktor lain yang menyebabkan cacat Joint Less pada kertas adalah getaran di

mesin rewinder terlalu tinggi sehingga meyebabkan roll tidak stabil dan

kertas menjadi putus.

e. Wrinkle from Rewinder

1) Sumber Daya Manusia (Man)

Faktor yang menjadi penyebabnya ialah kesalahan operator karena operator

bekerja tidak sesuai SOP yang diterapkan oleh perusahaan, faktor kelelah

yang dialami oleh operator dan kurang telitinya operator dalam melakukan

proses produksi dan menjalankan mesin serta operator kurang terampil dalam

menjalankan mesin produksi yang mengakibatkan operator tidak bekerja

dengan baik dan faktor kurang terampil pada operator

2) Mesin Produksi (Machine)

Faktor penyebab terjadinya Wrinkle from Rewinder pada kertas yang

disebabkan oleh muatan roll yang terlalu banyak, batang tekan telah usang,

kecepatan mesin yang tidak stabil, dan getaran pada mesin gulungan terlalu

tinggi

f. Water Mark

1) Sumber Daya Manusia (Man)

Faktor yang menyebabkan terjadinya kecacatan tersebut adalah operator yang

kurang teliti.

2) Bahan Baku (Material)

Faktor yang menyebabkan kecacatan tersebut adalah Moisture yang tidak

stabil atau terlalu tinggi.

3) Mesin Produksi (Machine)

Faktor yang menyebabkan kecacatan tersebut adalah maintenance yang tidak

terjadwal dan tetesan dari wayer dan shower.

3. Usulan perbaikan yang ditawarkan adalah sebaiknya perusahaan melakukan

perbaikan SOP pada kegiatan inspeksi saat melakukan pergantian roll dan

kecepatan mesin guna memperlancar aliran proses produksi.
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6.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan pada perusahaan serta pembaca adalah

sebagai berikut:

1. Diharapkan perusahaan berkenan mempertimbangkan untuk melakukan

usulan yang telah hasilkan pada penelitian ini supaya ada langkah

memperbaiki sistem produksi yang ada saat ini.

2. Untuk penelitian sejenisnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini

dengan memperdalam bagian identifikasi defect, dan proses produksi.


