
BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Dari analisis diagram sebab akibat dapat diketahui faktor penyebab kecacatan

dalam produksi yaitu berasal dari faktor manusia, kurang menguasai metode

pekerjaan. Faktor material, kualitas pasir yang kurang bagus. Faktor

lingkungan, kurangnya kesadaran para pekerja akan kebersihan. Faktor

metode, instruksi kerja tidak dilaksanakan dengan baik. Faktor alat, kurang

disusun rapi.

2. Memberikan perbaikan kualitas proses produksi serta tindakan pengendalian

kualitas. Adapun tindakan perbaikan yang terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1 Usulan Pengendalian Tindakan

Sebelum Perbaikan Tindakan Perbaikan

Berlebihan dalam
memberikan air, sehingga
takaran air melebihi dari tiga
komponen penting dalam
pembuatan beton panel.

Membuat takaran air dengan cara memberikan
tanda pada alat pengangkut air

Pasir yang digunakan tidak
sehat sehingga pasir tersebut
bercampur dengan lumpur
dan tanah liat.

Dilakukan penyaringan pasir agar tidak terhindar
dari lumpur dan tanah

Permasalahan yang sering
terjadi adalah operator sering
mencampurkan air terlebih
dahulu dengan asalan untuk
menghemat waktu.

Pekerja harus lebih memperhatikan tahapan
pencampuran yang benar yaitu dengan
mencampurkan semen, pasir dan kerikil telebih
dahulu baru setelah itu dicampur dengan air
sehingga semen sebagai perekat menjadi rata.
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Tabel 6.1 Usulan Pengendalian Tindakan

Sebelum Perbaikan Tindakan Perbaikan

Mesin mengalami kerusakan
seperti macet saat berputar.

Mesin dikeringkan sampai betul-betul kering,
bebas dari air (tidak basah).
Diolesi dengan minyak (oli) terutama bagian-
bagian yang berputar, misalnya poros, gigi-gigi
tabung atau gigi-gigi roda pembalik agar tidak
berkarat. Kemudian disimpan di tempat yang
terlindung dari hujan, bila perlu diberi penutup.

Penempatan panel yang telah
jadi tidak diletakkan pada area
yang tertutup sehingga
perawatan beton panel tidak
diperhatikan.

Pemecahan masalah tersebut adalah dengan cara
memindahkan panel pada area samping
penyimpanan karena area tersebut terlindungi oleh
atap.

6.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan

bagi perusahaan dalam mengatasi penyebab kerusakan produk adalah :

1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi pihak

perusahaan untuk membantu mengurangi tingkat kecacatan dan meningkatkan

hasil produksi panel beton.

2 Hendaknya pengawas produksi mengkomunikasikan kepada para operator, agar

meningkatkan ketelitiannya dalam melakukan aktivitas proses produksi,

khususnya dibagian pengadukan.


