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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan tujuan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data klaim internal Quality Control PT. Fast Moving 

Consumer Goods pada Gambar 1.1 bahwa unit proses produksi yang 

paling tinggi adalah pada unit proses burner yaitu warna biskuit tidak 

standar. Faktor penyebab yang paling dominan adalah Mesin burner 

tidak effective dan sulit dalam penyetingannya yang hanya menggunakan 

3 unit burner, ukuran partikel bahan baku yaitu kismis tidak standar dan 

suhu adonan yang tidak standar. Dari hasil improvement diperoleh: 

a. Penambahan 3 unit burner yang semulah berjumlah 3, setelah 

improvement berjumlah 6 unit burner. 

b. Memperkecil ukuran partikel bahan baku dan temperatur adonan  

pada standar kerja atau SOP. 

c. Penambahan man power pada unit proses sebelumnya yaitu pada 

proses moulder. 

 

2. Berdasarkan hasil perbaikan (Improvement) dengan 5W+1H dapat 

menurunkan jumlah reject warna tidak strandar pada produk biscuit 

dannissa currant. Ini berarti metode DMAIC pada industry makanan 

berhasil diterapkan dan menjadi pedoman yang dapat digunakan untuk 

penelitian mendatang pada industry lainnya terutama industry yang 

sejenis. 
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6.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas untuk penelitian selanjutnya dalam 

menentukan penyebab dominan dengan NGT dan analisa rencana tindakan 

perbaikan dengan metode 5W IH hasil penelitian ini dapat dikembangkan 

dengan menggunakan dengan melakukan beberapa hal diantaranay: 

1. Melakukan perawatan pada mesin-mesin secara berkala, dan jika perlu 

dilakukan peremajaan pada mesin-mesin yang sudah tua dan melakukan 

perobahan tataletak fabrik yang lebih efisien dan efektif. 

2. Manajemen harus melakukan perbaikan terus-menerus hingga mencapai 

kesempurnaan, yaitu Zero Defect, Zero inventory, Zero Set up, Zero 

breakdown, Zero handling, dan Zero Accident. 

3. Melakukan pelatihan Six Sigma, karena Six Sigma dapat memberikan 

kontribusi tidak hanya pada bagaimana perusahaan mengukur dan 

menganalisis kinerja, tapi juga untuk memperbaiki pendekatan dasar 

untuk mengelola bisnis. 

4. Dalam pencarian data, data yang diperoleh agar lebih spesifik 
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