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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan perancangan metode 5S pada gudang 

Sumber Sejahtera Pratama maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

5.1.1 Seiri (Pemilahan) 

Tahap seiri dilakukan pemilahan terhadap barang yang digunakan 

dan barang yang tidak digunakan. Pemilahan dilakukan dengan 

menggunakan tabel frekuensi barang (rendah, rata-rata, tinggi). 

1. Pemilahan untuk barang persediaan 

a. Rendah 

Barang yang tidak laku 6-12 bulan tetapi masih bisa dijual 

yaitu tempat plat nomer, sirine rotary, head lamp, wiper yang akan 

disimpan di gudang lantai 2 dan barang yang tidak dapat dijual atau 

rusak yaitu karet kaca depan, karet channel bludru, lampu stop, horn 

dengan metode penyimpanan buang atau retur. 

b. Rata-Rata 

Barang yang bersifat umum yaitu tempat plat nomer, lampu 

kota, body cover, talang air dan barang yang hanya laku sekali 

dalam seminggu yaitu wiper, pelipit, karet pintu tengah kanan, karet 

pintu tengah kiri dengan metode penyimpanan simpan di gudang 

belakang. 
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c. Tinggi 

Barang dengan jumlah permintaan paling besar yaitu selang 

bensin 7mm, selang bensin 6mm, selang solar 8mm, selang vakum, 

karet pintu depan kanan, karet pintu depan kiri, karet kaca depan, 

karet cabin dengan metode penyimpanan simpan di dekat area 

pengemasan. 

2.  Pemilahan untuk barang diluar persediaan 

a. Rendah  

Frekuensi rendah (1-5 kali) yaitu gunting yang akan diletakan pada 

baris paling bawah pada rak.  

b. Rata-rata 

Frekuensi rata-rata (6-10 kali) yaitu tali plastik dan kunci tali plastik 

yang akan diletakan pada baris paling kedua pada rak. 

c. Tinggi  

Frekuensi tinggi (>10 kali) yaitu kardus disimpan di atas rak. 

Karung dan tali rafia disimpan di baris paling atas pada rak. Spidol, 

lakban, cutter, jarum, staples, plastik disimpan di baris pertama pada 

rak dengan metode penyimpanan digantung pada samping-samping 

rak. 

5.1.2 Seiton (Penataan) 

Tahap seiton atau penataan pada gudang Sumber Sejahtera Pratama 

dengan tujuan gudang menjadi rapi. Pertama dilakukan penambahan rak 

peralatan dan perlengkapan. Kedua dilakukan penataan pada rak baja 
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untuk barang jenis accesories dan spare part dan juga penataan barang 

jenis karet. Ketiga penataan ulang terhadap layout gudang. Penataan 

ulang yaitu terhadap meja, rak baja, penambahan tempat sampah, 

penambahan rak peralatan dan perlengkapan.  

5.1.3 Seiso (Pembersihan) 

Tahap seiso dilakukan pembersihan pada gudang Sumber 

Sejahtera Pratama dengan menentukan skala pembersihan (makro, 

invidual, mikro), menyarankan tempat kerja lebih bersih yaitu dengan 

membersihkan debu, pasir, sarang laba-laba, dan sampah lainnya 

(potongan kertas, potongan kardus, potongan tali rafia, potongan lakban, 

plastik). Untuk dapat menjaga gudang dari kotoran dan sampah dibentuk 

jadwal piket pembersihan tiap area agar dapat mengetahui tanggung 

jawab masing-masing karyawan. 

5.1.4 Seiketsu (Pemantapan) 

Pada tahap seiketsu atau pemantapan menggunakan manajemen 

visual diartikan sebagai pengingat bagi karyawan pada saat melakukan 

kegiatan proses kerja. Manajemen visual bisa berupa gambar atau 

tulisan yang diletakan dibagian tertentu dan pastinya dapat dilihat oleh 

semua orang. Manajemen visual mampu menjaga dan meningkatkan 

kebersihan dan kerapian gudang.  
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5.1.5 Shitsuke (Pembiasaan) 

Tahap shitsuke atau pembiasaan. Pembiasan dilakukan dengan 

penempelan poster 5S di tiap sudut ruangan, pemilik memberikan 

contoh dengan menerapkan metode 5S dan berani untuk menegur dan 

menasihati karyawan bila kedapatan tidak menerapkan 5S, melakukan 

briefing atau pertemuan setiap bulan.  

Semua rancangan ini tidak ada hasilnya jika tidak adanya kesadaran 

dan komitmen bersama baik dari pemilik maupun karyawan. Rancangan ini 

dirancang dengan bertujuan untuk memajukan usaha Sumber Sejahtera 

Pratama Semarang. Diharapkan rancangan ini dapat digunakan semaksimal 

mungkin dan dapat berguna bagi Sumber Sejahtera Pratama Semarang.  

 

5.2 Saran 

Bagi Perusahaan Sumber Sejahtera Pratama Semarang : 

1. Segera melakukan penataan barang, peralatan, dan perlengkapan 

pada tempat yang sudah dirancangkan agar proses kerja lebih 

optimal. 

2. Berikan lampu penerangan pada gudang lantai 2 agar ruangan 

menjadi lebih terang. 

3. Menjaga kebersihan seluruh area gudang agar proses kerja menjadi 

lebih optimal. 

4. Melakukan penggantian tanggung jawab area kepada karyawan lain 

apabila karyawan bersangkutan sedang sibuk atau tidak masuk. 
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5. Melakukan pembuangan sampah jika wadah limbah sudah penuh. 

6. Segera mengganti manajemen visual apabila sudah rusak agar 

karyawan terus menjaga kebersihan gudang. 

7. Memberikan penambahan manajemen visual berupa gambar atau 

tulisan apabila ada kebutuhan atau peraturan di masa yang akan 

datang. 

8. Sebaiknya pemilik sebagai pemimpin memberikan contoh untuk 

dapat melakukan kegiatan seperti membuang sampah ke tempatnya, 

menata barang dengan rapi. 

9. Pemilik berani menegur apabila karyawan tidak menjaga kebersihan 

dan kerapian gudang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


