
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari tujuan penelitian maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Jenis kerusakan yang paling banyak terjadi dalam proses produksi Harian

Tribun Pekanbaru adalah cetakan kotor dengan persentase kerusakan sebesar

80%. Adapun Faktor utama yang menyebabkan terjadinya cetakan kotor

adalah manusia, mesin dan material.

2. Usulan yang diberikan untuk peningkatan kualitas Harian Tribun Pekanbaru

adalah :

a. Meningkatkan Kualitas operator, hal ini bisa dilakukan dengan 3 cara

yakni:

 Karyawan berpengalaman, hal ini bisa didapat dengan pelatihan

berkala dan merekrut karyawan yang berpengalaman. Adapun

permasalah yang bisa terjadi dari peningkatan kualitas ini adalah

karyawan meminta fasilitas yang lebih baik. Solusi yang diberikan

untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan pemberian fasilitas

yang diinginkan karyawan atau pelatihan yang merata kepada

seluruh karyawan.

 Meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan karyawan, hal ini dilakukan

dengan pemberian bonus dan fasilitas kerja, dan insentif yang cukup.

 Meningkatkan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), hal ini

dilakukan dengan menetapkan standar K3 untuk karyawan dan

memberikan fasilitas K3 kepada karyawan. Adapun permasalah yang

bisa terjadi dari peningkatan kualitas ini adalah sikap karyawan yang

tidak terlalu peduli terhadap keselamatan dirinya. Solusinya adalah

selalu mengingatkan pentingnya K3 kepada semua karyawan dan

mengajak karyawan untuk memperhatikan kesehatannya,

memberikan fasilitas K3 (penutup hidung dan penutup telinga)

kepada karyawan dan memberikan sanksi tegas kepada karyawan

yang tidak menggunakan peralatan K3.
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b. Meningkatkan kualitas mesin produksi, hal ini bisa dilakukan dengan 2

cara yakni:

 Melakukan peremajaan mesin, hal ini dilakukan dengan menganti

mesin dan menganti suku cadang yang rusak. Adapun permasalah

yang bisa terjadi dari peningkatan kualitas ini adalah biaya pembelian

mesin yang mahal, untuk mengantisipasi hal ini bisa dilakukan dengan

pengantian suku cadang yang sudah rusak dan perawatan mesin secara

berkala.

 Perawatan secara berkala, hal ini dilakukan dengan pengecekan mesin

sebelum proses produksi dan membersihkan mesin sebelum proses

produksi.

c. Meningkatkan kualitas bahan baku, hal ini bisa dilakukan dengan 2 cara

yakni:

 Mencari suplier tetap dan terjamin kualitasnya, hal ini dilakukan

dengan membeli tinta dan plat yang berkualitas.

 Pengontrolan terhadap bahan baku, hal ini dilakukan dengan

melakukan penyimpanan bahan baku dengan baik, melakukan

pengecekan terhadap bahan baku yang baru datang, dan mengontrol

ketersediaan bahan baku.

6.2 Saran

1. Saran yang diberikan untuk perusahaan adalah agar pihak perusahaan dapat

melakukan perbaikan-perbaikan yang diusulkan pada penelitian ini dan selalu

melakukan pengawasan terhadap karyawan , mesin, dan material.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang peningkatan

kualitas produk dengan menggunakam metode 7 tools dan new 7 tools. Untuk

penelitian selanjutnya agar lebih mengembangkan faktor-faktor yang

mungkin menjadi penyebab dari permasalahan yang terjadi dari peningkatan

kualitas.


