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BAB VI 
 
 
 
 
 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 
 

 

6.1 Kesimpulan 
 
 

 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 
 

1. Jenis-jenis pemborosan yang ada dalam proses produksi di PT Cyroplene Mulia 

Abadi dengan menggunakan VSM adalah: 
 

a. Defect 
 

Waste defect merupakan waste terjadi pada proses produksi rotan sintetis yang 

ada di PT Cyroplene Mulia Abadi. Defect merupakan masalah yang sangat 

merugikan bagi perusahaan, dimana perusahaan mengalami kegalan produksi 

atau cacat produk sebesar 13,1%. Waste defect yang terjadi disebabkan oleh 

berbagai hal seperti bahan baku, mesin dan kesalahan dari pekerjanya sendiri. 
 

b. Inventory 
 

Waste inventory yang terjadi pada proses produksi rotan sintetis disebabkan 

karena perusahaan tidak ingin mengecewakan konsumen sehingga ketika proses 

produksi berlangsung melakukan produksi melebihi batas permintaan konsumen 

sebagai penyimpanan di gudang. Pada aliran VSM aliran proses VSM terdapat 

penyimpanan (storage) sebanyak 500 kg dari bahan baku sebesar 1000 kg. 

Penyimpanan tersebut adalah dari 1000 kg bahan baku akan di simpan 500 kg 

produk jadi sebagai inventory. 
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c. Motion 
 

Waste motion yang terjadi adalah pada proses pendinginan. Pada proses 

pendinginan pekerja melakukan pengecekan produk yang masuk kedalam air 

pendingin yang dimana gerakan tersebut tidak perlu dilakukan karena pada 

proses pendinginan produk yang masuk kedalam air pendingin sudah 

disesuaikan dengan standar yang ada dan gerakan tersebut tidak memebrikan 

nilai tambah untuk produk. 

 
 

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya produk cacat pada proses produksi rotan sintetis di 

PT Cyroplene Mulia Abadi yaitu tidak melakukan maintenance secara teratur dan 

berkala kemudian pekerja tidak teliti terhadap proses pencampuran warna dan bahan 

aditif. 

 
 

3. Berdasarkan hasil pembahasan dengan menggunakan pendekatan FMEA dan TRIZ, 

maka usulan yang dapat diberikan dalam upaya mengurangi defet sebagai berikut: 
 

a. Mengubah sistem maintenance yang sudah ada yaitu breakdown maintenance 

atau melakukan perawatan mesin dilakukan ketika mesin sduah mengalami 

kerusakan diganti dengn sistem maintenance preventive atau melakukan 

perawatan mesin secara rutin dan berkala dengan membuat jadwal maintennace 

secara teratur. 
 

b. Memperbaharui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ada dengan 

menambah instruksi kerja. 

 
 
 

6.2 Saran 
 
 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, berikut merupakan beberapa saran yang diharapkan 

dapat dijadikan masukan untuk perusahaan dalam upaya mengurangi pemborosan dan produk 

cacat, sebagai beriktu: 
 

1. Melakukan perbaikan secara berkala untuk mesin extruder karena mesin tersebut 

merupakan mesin utama untuk proses produksi tetapi sering mengalami kerusakan 

dan menimbulkan cacat produk yang cukup tinggi karena tidak adanya maintennace 

yang rutin. 
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2. Saran untuk perusahaan diharapkan dapat menerapkan usulan-usulan yang telah 

diberikan agar dapat meminimasi waste yang terjadi dan meminimalkan jumlah cacat 

produk yang terjadi. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan 

seluruh pekerja untuk mendapatkan identifikasi penyebab cacat secara menyeluruh 

dari pendapat dari seluruh pekerja yang melakukannya untuk penentuan nilai RPN 

dan pemecahan masalah dengan TRIZ untuk meminimalisasi produk cacat. Selain itu 

bisa menambahkan faktor biaya setelah melakukan perbaikan sehingga perusahaan 

bisa melihat keuntungan dari keberhasilan dari usulan tersebut 


