
V.   KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis data yang diperoleh dari CV Intan Bakery

di Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi standar dan

pengendalian mutu produksi CV Intan Bakery belum benar-benar dilaksanakan

sebagaimana mestinya sehingga tujuan dari pengendalian mutu produksi belum

sepenuhnya terwujud, hal ini dapat diketahui dari:

1. Realisasi produksi belum sepenuhnya sesuai dengan standar perencanaan mutu,

hal ini terlihat dari penggunaan bahan baku terigu, lemak nabati, ragi, dan susu

yang tidak sesuai standar. Beberapa pengadukan adonan dirubah dari ketentuan

metode standar. Kurangnya jumlah dan kelayakan pada oven, lemari fermentasi,

mesin pengemas, dan rak pendingin, juga pada jumlah dan kemahiran tenaga

kerja.

2. Pengendalian mutu proses produksi belum dilaksanakan dengan baik sehingga

mutu yang dihasilkan tidak standar dan kerusakan yang terjadi melebihi batas

toleransi. Hal ini disebabkan belum tepatnya pengendalian terhadap mutu bahan

baku yang diganti karena bahan pengganti tersebut mutunya tidak sebaik mutu

bahan standar, tidak semua barang setengah jadi yang mengalami kerusakan
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disortir dan pengendaliannya ternyata membuat rasa produk menjadi asam, tidak

adanya fungsi pengawas yang khusus untuk mengendalikan tenaga kerja, serta

masih digunakannya oven gas yang kondisinya kurang layak pakai sehingga

menyebabkan produk mengalami kerusakan.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan serta analisis yang telah

dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mutu bahan baku terigu sebaiknya sesuai sengan perencanaan standar mutu yang

ada karena mutu terigu merupakan kunci sukses bagi keberhasilan usaha ini.

2. Hendaknya keseluruhan metode pengadukan dilakukan dengan menggunakan

metode tidak langsung, sehingga roti yang dihasilkan mutu kelembutan dan

aromanya dapat terjaga.

3. Pemilik perusahaan sebaiknya menambah satu unit oven listrik dan satu unit

lemari fermentasi.
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