
 

BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada tugas besar ini di PT. 

AKRI, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut Kesimpulan menjawab 

dari tujuan penulisan yang telah dibuat dan menyajikan hasil pengolahan data. 

Berikut ini merupakan beberapa kesimpulan yang didapat. 

1. Hasil perhitungan nilai UCL untuk peta X adalah sebesar 20,66 dan nilai LCL 

sebesar 18,82 Nilai CL yang didapat adalah sebesar  sebesar 20,52. 

2. Hasil perhitungan nilai UCL untuk peta R adalah 0,967932 sebesar dan nilai 

LCL sebesar 0. Nilai CL yang didapat adalah sebesar  sebesar 0,483. 

3. Hasil perhitungan nilai UCL untuk peta x perbaikan adalah sebesar 23,30 dan 

nilai LCL sebesar 23,47, nilai CL yang didapat adalah sebesar 23,12. 

4. Hasil perhitungan nilai UCL untuk peta R adalah 0,72 sebesar dan nilai LCL 

sebesar 0. Nilai CL yang didapat adalah sebesar  sebesar 0,36. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada tugas besar ini 

bertempat di PT AKRI, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Sebaiknya dibuat peta kontrol X-bar dan R agar dapat diketahui apakah terjadi 

perubahan pada rata-rata dari suatu proses dan dapat diketahui apakah 

perubahan telah terjadi pada ukuran variansinya. 

2. Sebaiknya check sheet diisi dengan lebih jelas untuk setiap departemen 

produksi mengenai data cacat yang lebih lengkap untuk setiap selisih lubang 

per yang jauh dari batas toleransi, agar dapat diketahui secara jelas dan 

terperinci mengenai jumlah maupun jenis cacat dari setiap produk yang cacat. 

3. Lebih ditingkatkan kedisiplinan para operator dalam bekerja agar dapat 

mencegah banyaknya kerusakan atau cacat yang terjadi selama proses 

produksi berlangsung. 



  

4. Dilakukan pengawasan dan pengecekan yang lebih ketat lagi terhadap 

jalannya proses produksi, khususnya dibagian pembentukan baja pada saat 

dijadikan per agar dapat meminimasi kerusakan atau cacat yang terjadi pada 

produk.  

5. Lakukan perawatan secara teratur terhadap mesin dan peralatan untuk 

mengurangi variasi akibat mesin dan peralatan. 

 


