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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari analisis dan pembahasan tentang penerapan Total Quality Management pada 

PT. Indokom Samudra Persda, penulis mengambil kesimpulan PT. Indokom 

Samudra Persada telah menerapkan Total Quality Management dengan memadai. 

Hal ini dapat dibuktikan dari 2 indikator yang mendukung penilitian ini yaitu 

manajemen mutu dan sistem kualitas. Adapun indikator-indikator yang terdapat 

pada manajemen mutu,  dan sistem kualitas yaitu: 

1. Manajemen mutu 

Manajemen mutu merupakan salah satu peranan penting dalam menjalan 

proses produksi. PT. Indokom Samudra Persada sudah memiliki manajemen 

mutu yang memadai. Hal ini dapat dibuktikan dari indikator-indikator sebagai 

berikut: 

a. Kepemimpinan 

Kepemimpinan di PT. Indokom Samudra persada telah memenuhi unsur-

unsur kepemimpinan yang baik dalam kesuksesan perusahaan, yaitu 

manajemen puncak yang selalu berpartisipasi dalam proses produksi dan 

mampu mempengaruhi karyawan dengan memberikan motivasi kepada 

karyawan untuk mendapatkan mutu yang baik pada hasil akhir produksi. 

 



130 
 

 

b. Pengendalian dan perbaikan mutu proses produksi 

PT. Indokom Samudra Persada sudah melakukan langkah-langkah yang 

tepat dalam melakukan pengendalian dan perbaikan mutu proses produksi, 

yang sudah menghasilkan produk akhir dengan mutu yang memiliki 

standarisasi yang diterapkan perusahaan. 

c. Distribusi produk 

PT. Indokom Samudra Persada sudah melakukan tahapan distribusi sesuai 

dengan langkah-langkah yang baik dan benar. Tahap distribusi yang 

dilakukan di PT. Indokom Samudra Persada adalah pemasok bahan baku, 

kemudian ke perushaan untuk melakukan pengolahan menjadi barang jadi, 

setelah itu logistik untuk mengirimkan produk tersebut kepada konsumen. 

d. Kerja sama tim 

PT. Indokom Samudra Persada sangat mengutamakan kerja sama tim 

dalam mencapai tujuan organisasi terutama pelaksanaan aktivitas yang 

mendukung penerapan Total Quality Management. 

 

2. Sistem Kualitas 

PT. Indokom Samudra Persada telah memiliki sertifikasi ISO-9001 yang 

menjadi pedoman kualitas produk yang dihasilkan. Adapun indikator-

indikator yang mendukung dan membuktikan sebagai berikut: 

 

a. Perbaikan sistem  

PT. Indokom Samudra Persada melakukan perbaikan sistem secara terus 

menerus terhadap sumber daya manusia (tenaga kerja), mesin-mesin 
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produksi, serta metode produksi yang digunakan untuk menghasilkan nilai 

tambah bagi produk yang dihasilkan. 

b. Pendidikan dan pelatihan 

PT. Indokom Samudra Persada memperhatikan kualitas sumber daya 

manusia yang ada dalam perusahaan untuk meningkatkan kemampuan 

para karyawan. 

c. Kebebasan terkendali 

PT. Indokom Samudra Persada memberikan kebebasan seluas-luasnya 

kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah 

selama masih dalam koridor peraturan yang telah ditetapkan. 

d. Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan 

PT. Indokom Samudra Persada dalam menerapkan Total Quality 

Management, partisipasi penuh dari karyawan dan atasan menjadi kunci 

utama dalam pencapaian produktivitas, efisiensi, dan efektifitas mutu 

produk 

e. Fokus pelanggan 

PT. Indokom Samudra Persada telah melakukan langkah-langkah yang 

tepat dan sesuai dengan permintaan pasar.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, maka penulis mencoba 

memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

perusahaan, yaitu : 

1. Sebaiknya PT. Indokom Samudra Persada mengadakan berbagai pelatihan 

secara berkala bagi karyawan-karyawannya untuk melatih keterampilan, 
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kemampuan, serta sikap tanggung jawab para karyawan secara lebih 

optimal. Tindakan ini akan berguna dalam mendukung peningkatan 

kualitas, baik kualitas produk yang dihasilkan maupun kualitas sumber 

daya manusia yang dimiliki oleh PT. Indokom Samudra Persada. 

2. Manajer diharapkan dapat memberikan informasi sebanyak mungkin 

mengenai setiap perubahan yang timbul dari penerapan Total Quality 

Management kepada para karyawannya, menyampaikan alasan atau dasar 

pemikiran perlunya dilakukan perubahan, melakukan pertemuan dengan 

karyawan untuk membahas setiap perubahan dan kemungkinan 

pengaruhnya terhadap mereka. 


