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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan pengamatan mengenai kondisis awal percetakan 

Agung Lestari, lalu melakukan analisis mengenai masalah-masalah yang 

ada, dan membuat rancangan untuk memperbaiki menggunakan metode 5S 

(Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke)  penjelasan yang dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Seiri ( Pemilahan ) 

a. Pemilahan Sesuai Dengan Frekuensi (Rendah, Sedang, dan Tinggi)  

1. Frekuensi Rendah 

Pemilahan frekuensi rendah ini dikategorikan rendah jika hanya 

digunakan 1-5 kali perminggu, dan barang-barang yang memiliki 

frekuensi rendah tersebut adalah buku laporan produksi, bahan baku 

kertas Duplex, NCR, dan Artpaper. 

2. Frekuensi Sedang 

Pemilahan frekuensi sedang ini dikategorikan rendah jika hanya 

digunakan 6-10 kali perminggu, dan barang-barang yang memiliki 

frekuensi sedang tersebut adalah nota, bahan baku kertas BC, buku 

laporan transaksi, dan cap. 

 



151 
 

 
 
 

 

3. Frekuensi Tinggi 

Pemilahan frekuensi sedang ini dikategorikan rendah jika 

digunakan lebih dari 10 kali perminggu, dan barang-barang yang 

memiliki frekuensi tinggi tersebut adalah alat tulis, buku coretan, 

gunting, straples, bahan baku HVS, CD, Ivory, film, tinta hitam, ember, 

karung, dan plat 

b. Pemilahan Penyimpanan Barang 

1. Mesin Produksi 

 Barang-barang yang sudah tidak terpakai masih tergeletak di dekat 

mesin produksi dan bahkan diatas mesin tersebut. Botol minuman dan 

piring makanan yang tidak seharusnya ada di atas mesin, harus diletakan 

didapur. Lalu, untuk barang-barang yang sudah tidak terpakai segera 

dibuang atau dikembalikan lagi pada tempatnya. 

2. Meja Kerja 

 Terdapat meja kerja dan loker kerja yang dapat digunakan untuk 

menyimpan berbagai barang-barang dan peralatan. Pada bagian atas meja 

digunakan untuk meletakan berbagai barang dan peralatan yang memiliki 

frekuensi pergerakan tinggi. Lalu untuk laci meja kerja dan loker bagian 

tengah digunakan untuk menyimpan berbagai peralatan yang memiliki 

frekuensi pergerakan sedang. Dan yang terakhir untuk loker bagian atas 

dan bawah untuk meletakan berbagai macam peralatan dan barang yang 

memiliki frekuensi pergerakan rendah.  
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3. Bahan Baku 

 Bahan baku diletakan pada area bahan baku yang terdapat dibagian 

tengah pabrik dan diletakan sesuai dengan frekuensi pergerakan bahan 

baku tersebut. Dimana bahan baku yang memiliki frekuensi pergerakan 

semakin tinggi, diletakan semakin berdekatan dengan mesin produksi. 

4. Peralatan 

   Peralatan diletakan pada rak peralatan yang dibagi sesuai dengan 

frekuensi pergerakan dimana rak tersebut memiliki 4 tingkatan, dan pada 

bagian tengah atau tingkat ke 3 dari bawah digunakan untuk meletakan 

peralatan yang memiliki frekuensi pergerakan tinggi. Lalu bagian ke 2 

dari bawah digunakan untuk meletakan peralatan yang memiliki 

frekuensi pergerakan sedang dan rak paling atas digunakan untuk 

peralatan yang memiliki frekuensi rendah. 

5. Limbah 

   Limbah diletakan pada area limbah yang terdapat pada bagian 

belakang pabrik, dibagi menjadi 3 jenis limbah yang berbeda, dan 

diletakan sesuai denga jenis limbah-limbah tersebut. 

c. Membuang yang tidak diperlukan  

Pemilahan untuk barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi 

membuat percetakan Agung Lestari menjadi bersih dan rapi. Seperti halnya 

membuang film-film yang sudah tidak digunakan lagi dan hampir rusak, 
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sobekan-sobekan kertas, bungkus-bungkus makanan, kardus bekas, kain lap 

yang kotor, ember bekas tinta yang pecah, dan potongan tali. 

5.1.2. Seiton (Penataan) 

a. Menentukan Lokasi Penyimpanan Barang 

1. Mesin Produksi 

  Tata letak mesin di percetakan Agung Lestari tampak sudah bagus 

dan tidak perlu untuk diubah dan dipindah, yang terletak saling 

berdekatan membentuk segitiga yang memudahkan para karyawan 

memantau dan melakukan pergantian mesin. Lalu, yang perlu 

diperhatikan adalah peletaan peralatan dan barang-barang yang 

berdekatan dengan mesin tersebut. Dimana barang yang dapat diletakan 

berdekatan dengan mesin adalah bahan baku kertas yang akan digunakan, 

film yang akan digunakan, ember tinta, gunting dan tali yang diperlukan. 

2. Meja Kerja 

  Alat tulis, straples, dan gunting diletakkan dibagian kanan meja, 

karena keempat peralatan tersebut memiliki frekuensi tinggi melebihi 

peralatan lain. Lalu, nota dan cap diletakkan didalam loker bagian atas 

dan buku catatan transaksi diletakkan dalam loker bagian tengah karena 

memiliki frekuensi sedang. Dan yang terakhir untuk buku catatan 

produksi yang memiliki frekuensi rendah diletakkan pada loker bagian 

bawah. 
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3. Bahan Baku 

  Bahan baku HVS, CD, dan Ivory diletakkan pada lokasi yang 

berdekatan dengan mesin produksi, karena memiliki frekuensi tinggi. 

Selanjutnya bahan baku BC yang memiliki frekuensi pergerakan sedang 

diletakkan pada bagian tengah, namun tetap mudah untuk dijangkau. 

Lalu yang terakhir untuk bahan baku kertas yang memiliki frekuensi 

pergerakan lambat atau rendah diletakkan jauh dari mesin produksi yaitu 

bahan baku Duplek, NCR, dan Art Paper. 

4. Peralatan 

  Frekuensi penggunaan yang tinggi yaitu gunting, bolpoin, dan 

buku diletakkan pada rak bagian tengah sisi kiri, lalu untuk frekuensi 

pergerakan tinggi lainnya yaitu film,  diletakkan pada rak bagian tengah 

dan atas pada sisi kanan. Selanjutnya adalah tali dan karung diletakan 

bagian atas sisi kiri karena tali hanya memiliki pergerakan yang sedang. 

Lalu yang terakhir ember dan plat besi diletakan pada bagian bawah 

karena memiliki baban yang berat. 

5. Limbah 

  Limbah plastik atau limbah bungkus makanan yang tidak 

berhubungan dengan aktivitas produsksi diletakan dilokasi paling mudah 

dijangkau, pada bagian belakang pabrik. Lalu untuk limbah kertas berada 

di samping limbah plastik yang disatukan didalam karung yang ditumpuk 
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dipojokan dengan rapi dan terikat dan untuk limbah tinta di letakkan pada 

pojok kanan ruangan limbah. 

b. Menentukan Aturan Penyimpanan Barang 

1. Mesin Produksi 

Mesin produksi diletakan tetap pada posisi semula, yang harus 

diperhatikan adalah aturan dimana peralatan dan barang yang boleh di 

letakkan di dekat mesin adalah barang atau peralatan yang berhubungan 

dengan aktivitas produsksi pada hari itu juga. Mesin produksi juga harus 

selalu dilakukan pembersihan mesin setiap 3 bulan sekali, meliputi 

pembersihan suku cadang seperti gripper, silinder, tromol dan pelumasan 

oli 

2. Meja Kerja 

Alat tulis, gunting, straples, dan buku coretan atau catatan yang 

memiliki frekuensi tinggi, khususnya untuk peralatan yang mudah jatuh 

atau hilang dari atas meja seperti halnya alat tulis harus segera 

dikembalikan pada tempatnya setelah menggunakannya lagi. Lalu untuk 

buku-buku transaksi dan produksi yang harus dikembalikan dan ditata 

dengan rapi sesuai dengan tahun buku tersebut ke dalam loker yang 

berada di samping meja kerja dan dikunci lagi agar tetap aman dan 

terjaga. 
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3. Bahan Baku 

Penataan bahan baku sesuai dengan frekuensi pergerakan bahan 

baku tersebut, lalu juga sesuai dengan jenis bahan baku kertas tersebut, 

dan ditata sesuai dengan tanggal pembelian bahan baku tersebut. 

4. Peralatan 

Peralatan disimpan sesuai dengan jenis peralatan dan frekuensi 

penggunaannya yang diletakkan di satu rak yang sama, khususnya untuk 

peletakan film yang diletakan sesuai dengan tanggal pembuatan. 

Sehingga film yang sudah tidak digunakan lagi diletakan pada bagian 

atas rak. 

5. Limbah 

Limbah plastik bekas bungkus-bungkus makanan diletakan di dalam 

tempat sampah didalam pabrik dan harus dibuang setiap hari pada akhir 

jam kerja. Limbah potongan-potongan kertas yang dimasukan kedalam 

karung diikat dan ditata pada pojok kiri ruangan. Lalu untuk limbah tinta 

yang diletakan di pojok kanan ruangan yang sama dan di jadikan satu 

pada satu tong yang tingginya 1 meter dan berdiameter 60 cm, dan 

dibuang setiap satu bulan sekali agar tidak melebihi kapasitas tong. 

5.1.3. Seiso (Pembersihan) 

a. Menentukan Skala Pembersihan (Makro, Individual, dan Mikro) 

1. Makro 
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   Menjaga seluruh area kerja dari tempat penyimpanan bahan baku 

kertas, tempat peralatan, tempat produksi, meja kerja, kamar mandi, 

gudang (limbah), dan lorong-lorong diarea pabrik. Pada meja kerja yang 

harus bersih dari peralatan yang tidak berhubungan dengan aktivitas 

kerja, lalu pada bagian penyimpanan peralatan dan bahan baku harus 

bersih dari berbagai debu dan noda. Selanjutnya bagian gudang dan 

kamar mandi harus bersih dari noda tinta dan lumut-lumut yang 

membeka. 

2. Individual  

  Tanggung jawab karyawan kepada area-area yang telah di 

percayakan kepada mereka, bagian produksi dan penyimpanan bahan 

baku ataupun peralatan yang menjadi tanggung jawab karyawan 

produksi, harus bersih dari noda-noda tinta, debu-debu. Pada bagian 

pengiriman, dimana harus memastikan kebersihan bahan jadi yang akan 

dikirimkan, harus terikat dan tertata dengan rapi dan kencang. Pada 

bagian meja kerja dan ruang pertemuan harus bersih dari berbagi macam 

kotoran debu, sobekan kertas, bungkus makan, dan barang pribadi. 

3. Mikro  

  Berfokus pada kebersihan mesin, peralatan, dan bahan baku yang 

telah digunakan, seperti peralatan yang setelah digunakan selain 

dikembalikan pada tempat semula harus dibersihkan lagi. Selanjutnya 

pada mesin harus melakukan perawatan kebersihan secara rutin 
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khususnya pada bagian gripper, silinder, dan tromol. Lalu yang terakhir 

pada bagian penyimpan bahan baku yang harus diberikan alas kayu agar 

menghindari dari kelembapan kertas dan memastikan agar bahan baku 

kertas terhindar dari dabu dan tinta-tinta yang sering menetes. 

b. Memberikan saran untuk tempat kerja yang lebih bersih 

1. Pembagian Tanggung Jawab 

I. Bagian produksi dan penyimpanan (bahan baku dan peralatan) yang 

menjadi tanggung jawab kepada karyawan bagian produksi. Dimana 

beliau harus memperhatikan kebersihan bahan baku yang digunakan 

dari debu, noda tinta, sarang laba-laba, dan lumut yang dibersihkan 

menggunakan sapu, sulak, dan lap. Selanjutnya, untuk mesin produksi 

juga diperhatikan pada bagian gripper, silinder, dan tromol agar rajin 

dioles dengan pelumas seperti oli 

II. Bagian pengiriman dan pengemasan menjadi tanggung jawab 

karyawan bagian pengiriman, bertugas memperhatikan kebersihan 

barang jadi yang akan dikirim kepada konsumen agar tetap bersih, 

dari pengemasan hingga pengiriman. Terlebih dari bekas tinta yang 

tertetes dan sobekan-sobekan kertas yang tercampur kedalam 

tumpukan barang jadi dan tali pengikat yang masih terlalu panjang. 

III. Bagian meja kerja dan ruang pertemuan yang menjadi tanggung jawab 

pemilik usaha yang sekarang, bertugas memastikan bahwa seluruh 

ruangan pertemuan dan meja kerja bersih dari debu, sobekan kertas, 
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sarang laba-laba, dan barang-barang pribadi yang sering tergeletak 

diruangan tersebut. Dan dibersihkan menggunukan peralatan yang 

sama yaitu sapu, sulak, dan lap. 

2. Usulan Wadah Limbah 

I. Limbah Kertas 

 Wadah yang tepat adalah karung, dimana karung memiliki 

bentuk yang fleksibel, mudah ditata, dibawa, kuat dan mudah dicari, 

II. Limbah Tinta 

 Wadah yang cocok adalah tong, dimana tong merupakan tempat 

yang kuat, terbuat dari besi tidak mudah bocor, dan dapat digunakan 

berulang kali. Sehingga cocok untuk jenis limbah seperti tinta yang 

selalu dibuang 1-2 minggu sekali. 

III. Limbah Plastik 

 Wadah yang tepat adalah tempat sampah yang dapat digunakan 

berulang kali, karena limbah ini setiap harinya ada dan harus  dibuang 

setiap hari. 

3. Sistem Perbaikan Pebersihan dan Jadwal Pembersihan 

 Sistem perbaikan pembersihan yang dilakukan setiap hari dengan 

menggunakan jadwal pembersihan, diawali dari area penyimpanan bahan 

baku dan peralatan yang di bersihkan setiap hari dengan disapu, dilap, 

dan dipel dengan bersih. Lalu meja kerja dan pertemuan yang 

dibersihkan pada hari senin, rabu, jumat, dengan disapu, dilap, dan dipel. 
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Selanjutnya untuk area penyimpanan limbah yang dibersihkan pada hari 

sabtu, lalu pada area produksi yang sering mengalami tetesan-tetesan 

tinta dan sobekan kertas yang dibersihakan pada hari selasa, kamis dan 

sabtu. Pada bagian lorong percetakan Agung Lestari ini sangat jarang 

untuk dibersihkan, walaupun lorong adalah area dimana kayawan selalu 

melewati area tersebut, dan pembersihannya pada awal minggu dan akhir 

minggu dengan dipel, disapu, dan lap. Lalu yang terakhir area kamar 

mandi dan saluran air yang dibersihkan pada hari sabtu. 

5.1.4.   Seiketsu (Pemantapan) 

a. Menggunakan Kontrol visual 

  Proses pemantapan harus didukung dengan kontrol visual harus dapat 

dikenali dengan mudah dan  dapat dilihat dengan mata telanjang. 

b. Membuat rencana yang dapat membantu untuk menunjang kontrol visual 

dipercetakan Agung Lestari. 

I. Memberikan label warna  atau papan nama untuk membedakan jenis 

bahan baku kertas. 

 Pembedakan satu area dengan yang lain, dimana warna biru untuk 

area penyimpanan bahan baku kertas, kuning untuk area penyimpanan 

peralatan, merah untuk area barang jadi, dan hijau untuk area limbah. 

II. Membuat petunjuk pemeliharaan dan penggunaan alat. 

 Agar karyawan lebih paham mengenai bagaimana cara menyimpan 

dan menggunakan barang-barang yang ada di percetakan Agung Lestari, 
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digunakan sebuah poster petunjuk yang di letakan di dinding setiap area 

sesuai dengan jenis area dan pastinya sesuai warna yang telah ditetapkan 

untuk area tersebut. Poster petunjuk tersebut berisikan peraturan dan tata 

cara untuk menggunakan dan merawat berbagai macam barang yang ada 

di percetakan Agung Lestari. 

c. Jadwal pemeriksaan kertas masuk dan keluar dipercetakan Agung Lestari. 

  Jadwal pemeriksaan yang berisikan mengenai rancangan catatan 

keluar masuk bahan baku dan barang jadi yang dilengkapi tanggal hari 

bulan kertas masuk dan keluar, jumlah kertas, tujuan ataupun asal kiriman. 

Sehingga barang jadi yang keluar dan bahan baku yang masuk dapat dicatat 

dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh para karyawannya. 

5.1.5.   Shitsuke (Pembiasaan) 

a.  Pembiasaan untuk mengubah kebiasaan 

I. Seluruh karyawan percetakan Agung Lestari harus saling 

bekerjasama, menaati peraturan yang telah ditetapkan dipercetakan 

Agung Lestari, dan memiliki rasa tanggung mengenai tugas yang 

diberikan pada hari itu juga. 

II. Setiap karyawan percetakan Agung Lestari harus memperhatikan 

kesalahan yang pernah mereka lakukan  kecil ataupun besar dan 

berusaha untuk tidak mengulangnya lagi. 

III. Selalu membiasakan untuk melakukan hal yang benar, karena jika 

karyawan percetakan Agung Lestari selalu melakukan hal yang benar 
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mereka akan selalu melakukan hal tersebut dan sebaliknya, itulah inti 

dari kebiasaan. 

b.  Kampanye ketaatan pada peraturan  

I. Pemilik usaha atau pemimpin percetakan (bapak Prapto) harus selalu 

memberikan breafing  dan mengingatkan untuk selalu melakukan 

konsep 5S setiap hari kepada para karyawan dipercetakan Agung 

Lestari sebelum melakukan kegiatan percetakan. 

II. Memberikan sanksi untuk setiap karyawan Agung Lestari yang 

melakukan pelanggaran atau kesalahan, dan sanksi yang diberikan 

sesuai dengan point yang mereka dapat. Jika point yang mereka dapat 

semakin tinggi, sanksi yang mereka dapat juga akan semakin tinggi 

menyesuaikan dengan point kesalahan mereka. 

III. Memberian penghargaan atau reward bagi karyawan yang melakukan 

perbuatan yang baik atau melakukan sesuatu yang dapat 

menguntungkan percetakan. Dan penghargan tersebut langsung 

diberikan kepada para karyawan Agung Lestari saat itu juga sesuai 

dengan tindakan baik yang mereka lakukan, agar mereka selalu 

bersemangat untuk melakukan hal yang baik. 

IV. Melakukan atau melaksanaan pelaksanaan program 5S (Seiri, Seiton, 

Seiso, Seiketsu dan Shitsuke) dengan jadwal pelaksanaan 5S yang telah 

ditetapkan, yang dimulai pada bulan pertaman di minggu pertama 

melakukan sosialisasi mengenai 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan 
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Shitsuke). Lalu disusul pendataan barang dari bahan baku, peralatan, 

hingga mesin dan setelah ini didokumentasikan pada 2 minggu 

selanjutnya. Setelah itu perencanaan layout yang dilakukan 2 minggu 

disusul dengan penyediaan alat kebersihan dan tempat barang-barang 

disimpan pada minggu selanjutnya. Dan, pada minggu yang sama 

dengan penyediaan alat, dilakukan juga pemberian label atau simbol-

simbol. Sehingga, terakhir pada akhir bulan  hingga bulan-bulan 

berikutnya percetaan Agung Lestari sudah dapat melaksanakan 10 

menit 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke) yang dilakukan 10 

menit sebelum jam kerja selesai.  

 Hal yang dilakukan pada 10 menit 5S dimulai dari, Melakukan 

inspeksi awal terhadap kondisi diarea kerja, Membersihkan area 

penyimpanan peralatan dan bahan baku kertas dari sampah, 

Mengembalikan peralatan dan bahan baku kertas yang sudah digunakan 

ketempat penyimpanan semula, dan Melakukan inspeksi akhir terhadap 

kebersihan area kerja apakah sudah sesuai dengan konsep 5S (Seiri, 

Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke)  yang sudah ditetapkan atau belum. 

 

5.2. Saran 

  Setelah melakukan analisis dengan menggunakan konsep 5S di 

peretakan Agung Lestari dan menghasilkan rancangan yang dapat 

digunakan oleh percetakan Agung Lestari, maka peneliti perlu memberikan 
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beberapa saran yang berguna dan bermanfaat bagi pihak percetakan Agung 

Lestari untuk kedepannya : 

1. Rancangan 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke) yang telah 

dirancang untuk percetakan Agung Lestari ini sebaiknya dilaksanakan 

secara rutin dan berkesinambungan dengan selalu memperhatikan jadwal 

pelaksanaan 5S yang telah dirancang agar lebih terbiasa dan membuat 

percetakan Agung Lestari menjadi lebih rapi dan tertata dengan baik. 

Khususnya perhatian lebih pada bagian area-area yang sering kali jarang 

untuk tersentuh kerapiannya dan mulai melakukan pembersihan secara 

makro secepat mungkin, dikarenakan keadaan seluruh area pabrik yang 

tidak rapi dan jauh dari kata bersih. Selanjutnya bagi pihak perusahan 

mulai menyusun SOP, terkait pelaksanaan konsep kerja 5S di percetakan 

Agung Lestari. Lalu bagi pemilik percetakan sebaiknya, segera 

menyediakan berbagai tempat kebersihan dan berbagai tempat 

penyimpanan peralatan kebersiahan, dan selalu memberikan breafing 

mengenai 5S terhadap para karyawannya saat akan memulai aktivitas 

percetakan. 

2. Jika nanti rancangan 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke) saat 

ini tidak lagi optimal bagi kondisi percetakan yang baru, sebaiknya 

pemilik percetakan segera membuat dan memberikan rancangan yang baru 

sesuai dengan kondisi percetakan saat itu. Karena perkembangan ataupun 

perubahan kondisis internal dan eksternal percetakan dapat mempengaruhi 
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sistem penyimpanan dan penataan barang-barang yang ada didalam 

percetakan. Agar tau rancangan 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan 

Shitsuke)  itu masih optimal atau tidak, sebaiknya selalu melakukan 

evaluasi paling tidak 3 bulan sekali, terhadap apapun yang berhubungan 

dengan aktivitas percetakan di percetakan Agung Lestari.  

3. Seiri  

Pada bagian seiri (pemilahan) ini lebih memperhatikan frekuensi 

pergerakan barang-barang yang ada di percetakan Agung Lestari, 

khususnya untuk bahan baku, dimana frekensi pergerakan bahan baku 

akan sering berubah seiring keinginan pesanan konsumen. Sehingga jika 

frekuensi pergerakan berubah, pemilahan juga akan berubah berhubungan 

dengan penempatan bahan baku itu sendiri.  

4. Seiton 

Jika pesanan konsumen meningkat dan adanya penambahan peralatan 

atau mesin di percetakan Agung Lestari, pastinya harus membuat sistem 

penataan yang baru ,sesuai dengan frekuensi pergerakan barang-barang 

tersebut. Sehingga penataan itu bersifat lebih fleksibel, dapat diubah dan 

dipindah sesuai dengan frekuensi pergerakan yang terbaru. 

5. Seiso 

Tanggung jawab kebersihan area yang bersangkutan bagi beberapa 

karyawan harus lebih dipertegas, agar para karyawan lebih memiliki rasa 

tanggung jawab terhadap area tersebut. Sehingga tidak ada lagi sifat acuh 
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terhadap kebersihan di area yang menjadi tanggung jawab karyawan 

tersebut, dan jika ada karyawan yang tidak masuk atau ijin, sebaiknya 

memberi tahu agar tanggung jawab area tersebut dapat dikendalikan oleh 

karyawan lain. 

6. Seiketsu 

Kontrol-kontrol visual yang telah terapkan dengan berbagai macam 

label dan warna harus sering di perhatikan, sehingga saat ada sobekan 

ataupun bekas tinta yang menutupi warna atau kontrol visual yang lain 

dapat segera di ganti atau diperbaharui. Lalu kontrol visual akan selalu 

berubah dan berkembang mengikuti kebutuhan percetakan Agung Lestari. 

7. Shitsuke 

Pemilik usaha harus selalu mengingatakan kepada para karyawan agar 

selalu tetap melakukan 5S pada awal jam kerja dengan breafing dan akhir 

jam kerja dengan 10 menit 5S. Sehingga para karyawan akan mulai 

terbiasa pada bulan-bulan berikutnya tanpa ada perintah ataupun dorongan 

untuk menerapkan konsep 5S. Lalu untuk penegasan sanksi harus 

diperharikan dengan membuatkan poster atau peringatan yang di letakan di 

dinding area kerja yang berisikan sanksi dari kesalahan dan point yang 

akan didapat jika melakukan kesalahan tersebut.  

 

 

 


