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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka kesimpulan pada 

penelitian ini adalah: 

1. Pengendalian kualitas PT. Anugerah Mulia Indobel sebelum melakukan 

analisis dengan menggunakan metode statistik SQC (Statistical Quality 

Control) hanya menggunakan lembar pemeriksaan/ check sheet dan sistem 

kerja yang sudah diterapkan oleh perusahaan saja, sehingga perusahaan 

tidak dapat mengantisipasi potensi kecacatan produk yang akan terjadi 

setiap hari, bukan, atau tahun yang akan mendatang. Oleh karena itu 

metode SQC bisa diterapkan untuk mengendalikan kualitas untuk 

meminimumkan produk cacat. 

2. Hasil Pengendalian Kualitas PT. Anugerah Mulia Indobel menggunakan 

alat analisis SQC sebagai berikut: 

a.  Pelaksanaan pengendalian kualitas bahan baku PT. Anugerah Mulia 

Indobel pada bulan Januari 2017 diketahui hasil analisis menggunakan 

peta kendali P masih dalam batas kendali perushaan. 

b. Pelaksanaan pengendalian kualitas packaging Chocolate Monggo PT. 

Anugerah Mulia Indobel pada 6 – 11 Febuari 2017 berada dalam batas 
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kendali perusahaan, karena diketahui dari hasil analisis P chart tidak 

ada titik-titik yang berada di luar batas kendali perusahaan. 

3. Jenis – jenis kerusakan dominan yang terjadi pada pengendalian kualitas 

PT. Anugerah Mulia Indobel dengan alat analisis SQC: 

a. Jenis kerusakan yang paling dominan pada proses inbound biji kakao 

PT. Anugerah Mulia Indobel pada bulan Januari 2017 yaitu tingginya 

kadar biji kakao berjamur sebanyak 119,55 kg. 

b. Jenis kerusakan packaging Chocolate Monggo PT, Anugerah Mulia 

Indobel pada 6 – 11 Fubuari 2017 yaitu tingginya kerusakan 

aluminium foil sebesar 33 unit. 

4. Faktor penyebab tingkat kerusakan pengendalian kualitas pada PT. 

Anugerah Mulia Indobel dengan alat analisis SQC: 

a. Penyebab tingginya tingkat kerusakann inbound biji kakao PT. 

Anugerah Mulia Indobel pada bulan Januari 2017 disebabkan oleh 

beberapa faktor antara lain: faktor metode, faktor manusia, faktor 

penyimpanan, dan faktor lingkungan. Faktor utama penyebab 

tingginya kerusakan inbound biji kakao adalah faktor manusia, karena 

supplier yang ingin mendapatkan keuntungan maksimal dengan 

sengaja mencampurkan biji kakao yang berjamur. 

b. Penyebab tingginya kerusakan produksi Chocolate Monggo diketahui 

ada beberapa faktor yaitu faktor manusia, faktor mesin, faktor bahan 

baku, dan faktor metode. Faktor utama penyebab kerusakan produk 
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Chocolate Monggo adalah faktor mesin, karena mesin press dengan 

usia yang cukup lama dan perawatan mesin yang kurang baik akan 

berdampak pada hasil lemak cokelat yang diolah oleh mesin press.  

c. Faktor penyebab tingginya kerusakan packaging Chocolate Monggo 

PT. Anugerah Mulia Indobel pada 6 – 11 Febuari disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu faktor manusia, faktor metode, faktor bahan 

baku, dan faktor lingkungan. Faktor utama penyebab tingginya 

kerusakan packaging adalah faktor manusia. 

5. Tindakan korektif yang dilakukan perushaan untuk mencegah dan 

memperbaiki kerusakan: 

a. Pada  bahan baku perusahaan harus memperketat sortasi penerimaan 

biji kakao agar kualitas biji kakao sesuai dengan mutu perusahaan dan 

dapat mengurangi kerusakan yang kemungkinan terjadi. 

b. Pada proses produksi Chocolate Monggo mesin press yang bekerja 

kurang maksimal akhirnya akan diganti dan mesin yang lama tetap 

digunakan tetapi dilakukan perawatan sesuai dengan standar 

perusahaan. 

c. Pada produk akhir/ packaging tenaga kerja yang kurang terampil 

dalam melakukan pengemasan diberikan pelatihan  khusus untuk bisa 

lebih baik lagi. 

 

 



100 
 

 
 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang diberikan dari penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

a. Bahan Baku 

1) Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pelaksanaan 

pengendalian kualitas inbound biji kakao PT. Anugerah Mulia 

Indobel pada bulan Januari 2017 berada dalam batas kendali. 

Melihat dari hasil tersebut PT. Anugerah Mulia Indobel harus 

tetap meningkatkan mutu pengawasan terhadap proses sortasi 

inbound biji kakao khususnya pada kerusakan kadar biji kakao 

yang berjamur. 

2) Secara umum faktor utama yang mempengaruhi kecacatan 

produk yaitu faktor manusia atau supplier yang sering 

melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang 

maksimal, maka dari itu sebaiknya perusahaan menindak tegas 

supplier yang curang dan melakukan sosialisasi terhadap para 

supplier agar sejalan dengan standar mutu biji kakao 

perusahaan dan juga sebaiknya PT. Anugerah Mulia Indobel 

melakukan kegitan lingkungan untuk peremajaan dan 

penanaman buah kakao. 
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b. Proses Produksi 

1) Salah satu aset PT. Anugerah Mulia Indobel adalah banyaknya 

mesin sebagai bagian utama dalam proses produksi 

perusahaan, maka dari itu kewajiban perusahaan untuk 

melakukan perawatan pada  mesin harus mendapat perhatian 

lebih.  

2) Kondisi mesin press PT. Anugerah Mulia Indobel yang sudah 

tidak stabil dianjurkan untuk membeli mesin press yang baru 

agar proses produksi perusahaan dapat menghasilkan produk 

yang tetap sesuai mutu perusahaan. 

c. Produk Akhir/ Packaging 

1) Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan  pelaksanaan 

pengendalian kualitas Packaging Chocolate Monggo PT. 

Anugerah Mulia Indobel pada 6 – 11 Febuari 2017 berada 

dalam batas kendali perusahaan. Melihat hal tersebut 

tentuntunya perusahaan harus meningkatkan mutu material/ 

bahan baku yang digunakan untuk mengemas produk guna 

meningkatkan kualitas produk secara terus-menerus. 

2) Pengemasan produk Chocolate Monggo memerlukan 

keterampilan/ skill bagi para tenaga kerja yang ada. Secara 

umum tenaga kerja terliihat jenuh, dan sering mengalami 

kelelahan karena jumlah produksi yang banyak, maka dari itu 
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perusahaan diharapkan menambah karyawan atau memberikan 

bonus, menaikan gaji dan memberikan pelatihan kembali utuk 

para tenaga kerja yang masih kurang terampil agar merka 

nyaman dan bersemangat pada saat bekerja. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat lebih berkembang khususnya pada 

bagian proses produksi dimana fokus penelitian tidak hanya pada 

kerusakan yang terjadi pada produk Chocolate Monggo, tetapi lebih 

meluas pada setiap proses yang terjadi pada proses produksi misalnya 

kerusakan pada proses pembuatan pasta cokelat, proses penyangraian, 

proses pencampuran bahan baku cokelat, dan proses produksi lainnya. 

Sehingga akan memungkinkan semua masalah dan jenis-jenis 

kerusakan dapat diketahui penyebab utama dalam proses produksi 

Chocolate Monggo. 

 

 


