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V   PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 

Analisis pengendalian kualitas proses produksi susu bubuk 
dengan metode Lean Six Sigma di PT. Tigaraksa Satria Tbk 
Yogyakarta memperlihatkan untuk identifikasi aktivitas proses 
produksi susu bubuk sebesar 58,62% merupakan aktivitas yang 
memberikan nilai tambah atau Value Adding Activity (VAA), 
12,07% merupakan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah 
atau Non Value Added Activity (NVAA), dan 29,31% merupakan 
aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah tetapi diperlukan 
atau Necessary but Non Value Activity (NNVAA). Waste 
(pemborosan) terjadi pada kategori (E), (D), (W), (T), (I), (M), dan 
(E). 

Nilai DPMO untuk proses produksi susu bubuk sebesar 
7511,06% dengan nilai sigma sebesar 3,93. Kapabilitas proses 
produksi susu bubuk sebesar 99,25% dan indeks kapabilitas 
proses (Cp) sebesar 1,31. Gaspersz (2012) menyatakan jika nilai 
indeks kapabilitas proses lebih kecil daripada dua (Cp < 2), maka 
menunjukkan bahwa proses produksi masih harus terus- 
menerus ditingkatkan menuju perusahaan kelas dunia yang telah 
mencapai tingkat six sigma. Faktor-faktor yang menyebabkan 
adanya penyimpangan produk yang dihasilkan antara lain 
manusia (perbedaan ketrampilan, kurang memahami IM 
produksi, serta kurang teliti dan konsentrasi), mesin (kondisi 
mesin kotor dan setting mesin tidak sesuai), metode (metode 
setting mesin kurang baik), dan material (material kemasan 
kurang baik). 
 
5.2 Saran 

Adapun saran yang perlu diperhatikan oleh PT. Tigaraksa 
Satria Tbk Yogyakarta dalam pengendalian proses produksi susu 
bubuk yaitu kurang pahamnya operator terhadap IM produksi 
menjadi prioritas pertama perbaikan yang harus segera dilakukan 
oleh perusahaan. Perusahaan perlu melakukan adanya 
sosialisasi serta training off the job yang membahas mengenai IM 
produksi agar para pekerja mengetahui instruksi kerja yang 
berlaku dengan baik dan jelas sehingga resiko dan kesalahan 
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dapat diminimalisir. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah 
dilakukan penelitian untuk identifikasi pemborosan (waste) palig 
kritis dan perhitungan biaya kegagalan kualitas (cost poor of 
quality) sehingga perusahaan dapat mengetahui prioritas waste 
dan Non Value Added Activity (NVAA) yang harus segera 
dihilangkan untuk peningkatan kapabilitas proses produksi.  

 

 


