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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini peneliti menguraikan simpulan dan saran yang disusun 

berdasarkan seluruh kegiatan penelitian mengenai penerapan seiri, seiton, seiso, 

seiketsu dan shitsuke (5S) di PT. Jamu Borobudur Semarang.  

 

1.1 Kesimpulan 

Penerapan 5S memberi peran serta manfaat untuk memperbaiki penerapan 

yang ada didalam lingkungan kerja PT. Jamu Borobudur Semarang. Untuk 

menyuplai bahan produksi dengan mutu terbaik, penataan hasil barang produksi, 

kebersihan area kerja, dan pemeliharaan alat produksi. Dalam mengevaluasi 

penerapan 5S maka terdapat persentase ketercapaian penerapan 5S di PT. Jamu 

Borobudur Semarang meliputi penerapan seiri (pemilahan) sebesar 75% dengan 

kata lain “cukup efektif”, penerapanseiton (penataan) sebesar 100% “efektif”, 

penerapan seiso (pembersihan) sebesar 100% “efektif”, penerapan seiketsu 

(pemantapan) sebesar 75% “cukup efektif”, dan penerapanshitsuke (pembiasaan) 

sebesar 50% “kurang efektif”. Dari hasil prosentase tersebut menunjukkan bahwa 

ada 3 aspek dari 5S yang belum diterapkan secara keseluruhan yaitu seiri, 

seiketsu, dan shitsuke. Sehingga bisa disimpulkan penerapan 5S di PT. Jamu 

Borobudur Semarang belum berjalan secara maksimal. 
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1. Seiri  

Terdapat penumpukan sampah diluar area kerja di PT. Jamu Borobudur 

Semarang yang mengakibatkan tingkat persentase hanya mencapai 75% 

“cukup efektif” 

2. Seiton 

Pada tahap seiton sudah memenuhi tingkat presentase yaitu 100% 

“efektif”. 

3. Seiso  

Pada tahap seiso dilakukan dengan cara kegiatan kebersihan yang sudah 

memenuhi tingkat presentase yaitu 100% dapat dikatakan “efektif”. 

4. Seiketsu  

Pada tahap seiketsu dilakukan dengan cara kegiatan pemantapan. 

Terdapat ketidak jelasan warna pada garis line di area kerja PT. Jamu 

Borobudur Semarang sehingga persentase yang didapat hanya 75% “cukup 

efektif”. 

5. Shitsuke  

Pada tahap shitsuke terdapat kesalahan komunikasi antar karyawan dan 

atasan. Dan terdapat beberapa karyawan yang tidak memenuhi peraturan 

sehingga persentase pada tahap shitsuke hanya mencapai 50% “kurang 

efektif”. 

Penerapan prinsip 5S di PT. Jamu Borobudur sudah terstruktur dan 

memiliki SOP yang mengatur prinsip kerja di PT. Jamu Borobudur Semarang. 
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1.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisa data serta untuk 

meningkatkan penerapan 5S dan produktivitas karyawan di PT. Jamu Borobudur 

Semarang, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Seiri  

a. Sebaiknya membuat poster pengingat “Membuang sampah pada 

tempatnya”, pada area kerja PT. Jamu Borobudur semarang. 

b. Memberi peringatan yang tegas bagi karyawan PT. Jamu borobudur 

Semarang. 

2. Seiton  

a. Mengingatkan kembali penataan peralatan kerja kepada karyawan 

sebelum bekerja dan sesudah bekerja di PT. jamu Borobudur 

Semarang. 

3. Seiso  

a. Apabila terdapat karyawan yang tidak dapat masuk karena sakit maka 

penanggug jawab bisa melimpahkan tanggung jawab sementara pada 

karyawan yang dipercayai di PT. Jamu Borobudur Semarang. 

4. Seiketsu  

a. Sebaiknya dilakukan pengecekan kepudaran warna pada setiap area 

kerja secara berkala di PT. Jamu Borobudur Semarang.  
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5. Shitsuke  

a. Agar adanya komunikasi yang lebih baik sebaiknya diadakan evaluasi 

setiap sebulan sekali kepada seluruh karyawan di PT. Jamu Borobudur 

Semarang. 

b. Apabila terdapat karyawan yang melakukan kebiasaan buruk maka 

dilakukan peneguran pada pihak yang bersangkutan di PT. Jamu 

Borobudur Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


