
HAH VI

KF.SIMPl PAN DAN SARAN

6.1 kesimpulan

Dar. hash analisis data dan pembahasan dan bab sebehimnva dapat diambil

kesimpulan sebagai benkut :

1. Peiaksanaan elemen ISO 9002 yang berkaitau dengan tingkat kecacatan produk

tekih berjalan cukup baik namun masili pcrlu untuk dilingkatkan agar efekt.f.tas

dan sasaran vang diharapkan dan penerapan ISO 9002 dapat tercapai. Skoring

hasii peuehuan adalah sebaga, benkut : <)..V7> untuk Piemen Keneana Mutu,

0.500 untuk Piemen Pengendalian Proses. 9,0% untuk Piemen Pengendalian

Penvimpangan Produk (Iabel 4.3. 4.5. 4.6. 4,7. 4,8. 4.11.4.1')

2. Tingkat kecacatan produk baik keseluruhan maupun tiap-tiap produk telah
memenuh. standar. Standar sasaran mutu PT WIKA BETON tentang kecacatan

produk adalah 1,2% tiap tahun dan kecacatan yang terjadi adalah 0,01% lerhitung

muiai Januan 2001 sampai dengan Desember 2001.

T Dan identifikas, produk cacat dapat dikelahui bahwa kecacatan yang terjadi tidak

pernah dalam saui kategon atau penyebab kecacatan produk sclalu berbeda dan
setiap ditemukan produk cacat telah dilakukan oeiba.kan sesuai dengan prosedur
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yang berlaku. Hal ini telah membukiTan bahwa metode pengawasan telah

berlungsi dengan baik, dar, aspek vang lebil, luas menunjukkan bahwa

peiaksanaan ISO 9002 pada PT Wijava Karya Beton Bovola!, Jawa lengali telah
berjalan cukup baik.

6.2 Saran

Dar, hasil penelitian vang telah dilakukan. saran-saran yang dapat dibenkan
adalah sebagai berikut :

1. fngas akhir mi dapat dikembangkan dengan meneliti penerapan ISO 9002

terhadap penyimpangan produk seeara keselurulian baik vang bcs.lat kritis

imuipun yang tidak kritis (produk cacat dan gagal).

2. Perlunva dilakukan penelitian lebih lanjul tentang kajia.i penerapan ISO

9000 terhadap tingkat produkhhtas keija bidang konstruksi, agar dapat

dibandingkan laktor-taktor apa saja vang menjad, penentu dan peril,

diperhatikan dalam menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9000 pada
proyek konstruksi.

-v Agar penelitian selaiijutnya lebih komprehensif dan valid sebaiknya
penelitian ini dilanjutkan dengan meneliti seluruh elemen mutu yang ada

dalam ISO 9002, Dengan meneliti keselurulian elemen ISO 9002 akan

memngkatkan ketaiaman anahsa penyarul. penerapannya d, la|)angan dan

akau mcuiperielns hasil dan kesimpulan yang akan ditank peneliti tersebut.
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4. Instruksi kerja yang kurang len; i.ap harus dijabarkan seeara nnci agar

kesalahan prosedural dapat dihind Tan dan bermuara pada perbaikan mutu

produk yang dihasilkan.

5. Untuk mempertahankau kualitas pada proses produksi BJR yang sering

mengalami fluktuasijumlr.fi produsi periu digunakan sistem rotasi atau sift

sehingga pcnainbahan jam kerja dapat dilaksanakan taiipa i,iengurangi

kualitas hasii produksi.


