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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Perancangan 5S pada Home Industry pembuatan tempe Pak Sapto 

dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan area kerja yang bersih dan rapi. 

Area kerja yang bersih dan rapi akan dicapai menggunakan 5S masing-

masing sebagai berikut: 

1. Perancangan seiri 

Perancangan seiri dilakukan dengan manajemen stratifikasi (Azaz 

Pemilahan) berdasarkan frekuensi pemakain (rendah, rata-rata, tinggi) 

yang masing-masing frekuensi memiliki kriteria dan jenis barang sebaga 

berikut: 

a. Frekuensi Rendah 

Barang yang digunakan 0-1 kali dalam sehari seperti lilin, korek. 

b. Frekuensi Rata-rata 

Barang yang digunakan 2-3 kali dalam sehari seperti piring plasrik, 

alat kebersihan, tampah khusus pencampur ragi tempe, kursi kecil-

kecil, kayu-kayu. 

c. Frekuensi Tinggi 

Barang yang digunakan lebih dari 3 kali dalam sehari seperti 

tong/ember, dandang/panci, saringan/ayakan, gayung, timbangan, alat 

pres, plastik pembungkus tempe, pompa air, selarang air, mesin 

pemotong kacang kedelai, kompor, gas, tampah. 
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2. Perancangan seiton 

Perancangan seiton ini bertujuan untuk membuat Home Industry rapi 

dengan  beberapa perancangan: 

1) Pengelompokan barang seperti peralatan kerja dan perlatan 

kebersihan. 

2) Perancangan rak besi siku berlubang pada area pengkukusan kacang 

kedelai, area pemotongan dan pencucian kacang kedelai. 

3. Perancangan seiso 

Perancangan aktivitas kebersihan seperti pembersihan debu, 

sawang pada langit-langit, pembersihan alat kerja dan sampah lainnya 

(bungkus plastik, botol dll). Untuk mempertahankan tanggungjawab 

kebersihan maka dibentuk jadwal kebersihan setiap hari yang harus 

dilakukan di area kerja.  

4. Perancangan seiketsu 

Perancangan seiketsu bertujuan untuk menjaga pelaksanaan seiri, 

seiton dan seiso berjalan dengan baik. Perancangan seiketsu dilakukan 

dengan membuat manajemen visual seperti perancangan kontrol visual, 

perancangan sugesti tulisan-tulisan untuk meningkatkan kebersihan dan 

rapi. 

5. Perancangan shitsuke 

Perancangan shitsuke bertujuan untuk membuat 5S menjadi budaya 

kerja dalam aktivitas sehari-hari. Perancangan dilakukan dengan 

membiasakan prosedur kerja 5S dilakukan dan ditaati di area kerja. 
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Pembuatan konsep ”10 menit 5S” diharapkan dapat digunakan untuk 

membiasakan 5S menjadi budaya kerja dalam aktivitas sehari-hari dan 

pembuatan poster 5S. 

5.2 Saran 

Berikut adalah saran yang dapat diberikan kepada Home Indusrty 

pembuatan tempe Pak Sapto dalam mendukung terciptanya 5S: 

1) Membuat rak besi siku berlubang supaya memastikan barang 

berada pada tempatnya.  

2) Sebaiknya mulai membuat jadwal kebersihan. 

3) Pemilik harus membiasakan sikap yang positif seperti 

mengembalikan barang yang sudah di pakai, membuang sampah 

pada tempatnya dan menjaga kebersihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


