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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan  

Setelah peneliti melakukan penelitian di PT.Tunas Bahana Sparta dan 

melakukan analisis dengan menggunakan 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, 

dan Shitsuke) maka dibuatlah rancangan yang akan memperbaiki kondisi 

pabrik, membuat karyawan semakin nyaman bekerja, dan mengurangi 

pemborosan yang dapat terjadi. Berikut ini adalah rancangan yang sudah 

dibuat untuk PT.Tunas Bahana Sparta : 

1. Seiri (Pemilahan) 

Pada tahap ini dilakukan pemilahan terhadap peralatan-peralatan produksi 

yang akan digunakan sebagai analisis untuk melakukan rancangan penataan 

pada tahap selanjutnya. Pemilahan dibedakan menjadi tiga kategori yaitu 

Tinggi , Sedang, dan Rendah. Peralatan yang tergolong dalam kategori 

penggunaan tinggi yaitu kunci pas, palu, obeng dan bor. Lalu yang terglong 

dalam kategori penggunaan sedang yaitu tang, kunci T, gerinda. Sedangkan 

yang tergolong dalam kategori penggunaan rendah yaitu waterpass, spray 

gun, kunci inggris, kunci L, dan polisher.  
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2. Seiton (Penataan) 

Pada tahap ini dilakukan perancangan untuk menata dan menyimpan bahan 

baku ataupun peralatan produksi. Sesuai dengan analisis dari tahap Seiri, 

maka dibuatlah rancangan rak penyimpanan peralatan, rak penyimpanan 

cat, rak penyimpanan mesin portabel, wadah limbah, fallet untuk bahan 

baku plat, dan rak penyimpanan kaca. Rancangan yang dibuat sudah 

disesuaikan dengan frekuensi pemakaian peralatan, peralatan yang lebih 

sering digunakan akan disimpan pada tempat yang lebih mudah dijangkau 

dibandingkan dengan peralatan yang lebih jarang digunakan. Dengan 

demikian maka aktivitas produksi yang dilakukan oleh karyawan akan lebih 

optimal. 

3. Seiso (Pembersihan) 

Pada tahap ini dibuat rancangan untuk penjadwalan pembersihan area 

pabrik. Pada PT. Tunas Bahana Sparta belum ada jadwal pembersihan 

secara rutin baik untuk skala makro, individual, ataupun mikro. Maka 

dibuatlah jadwal pembersihan untuk skala makro, individual, dan mikro 

yang disesuaikan dengan area-area yang ada pada PT.Tunas Bahana Sparta 

beserta metode-metode pembersihannya.  

Pembersihan makro dilakukan pembersihan seluruh area produksi setiap 

satu minggu sekali yang dikerjakan oleh lima orang karyawan dan Bapak 

Absori sebagai penanggungjawabnya.  



92 

 

Pembersihan individual dilakukan pembersihan peralatan produksi setiap 

hari setelah selesai digunakan, sedangkan untuk membersihkan rak – rak 

peralatan produksi dilakukan setiap satu minggu sekali yang dilakukan oleh 

tiga orang karyawan dan Bapak Heri sebagai penanggungjawab, untuk area 

bahan baku dilakukan pembersihan setiap sore hari yang dilakukan oleh 

tiga orang karyawan dan Bapak Absori sebagai penanggungjawab, untuk 

membersihkan limbah dilakukan setiap satu minggu sekali yang dilakukan 

oleh dua orang karyawan dan Bapak Agus sebagai penanggungjawab. 

Pembersihan mikro dilakukan pembersihan area disekitar mesin produksi 

setiap sore hari dan membersihkan mesin portabel serta melumasi mesin 

lainnya dilakukan setiap satu minggu sekali yang dikerjakan oleh tiga orang 

karyawan dan Bapak Heri sebagai penanggungjawab. 

4. Seiketsu (Pemantapan) 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan rancangan label-label yang akan 

memudahkan para karyawan saat melakukan pengontrolan, pengendalian, 

dan juga pembersihan. Dengan jelasnya area-araea yang ada PT.Tunas 

Bahana Sparta maka aktivitas produksi juga semakin berjalan dengan baik 

dan optimal. Harapannya adalah angka pemborosan dan kecelakaan kerja 

yang semakin menurun. 
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5. Shitsuke (Pembiasaan) 

Pada tahap ini dilakukan kampanye kepada para karyawan PT.Tunas 

Bahana Sparta agar menaati rancangan 5S yang sudah dibuat. Untuk 

melakukan kampanye tersebut dibuatlah MMT yang akan selalu dapat 

dilihat dan sebagai pengingat para karyawan untuk selalu melakukan 5S 

(Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke) agar kondisi pabrik dapat 

semakin baik dan produktivitas pabrik meningkat. 

5.2 Saran  

Setelah semua rancangan dibuat untun PT.Tunas Bahana Sparta maka 

peneliti juga memberikan saran-saran yang semakin mendukung rancangan 

tersebut agar dapat berjalan dengan baik :  

1. Dilakukan evaluasi minimal 6 bulan setelah diterapkannya rancangan 5S 

pada PT.Tunas Bahana Sparta agar dapat dilihat rancangan mana yang 

sudah sesuai dan dapat menyelesaika masalah yang ada, dan rancangan 

mana yang perlu diperbaiki lagi agar dapat bermanfaat untuk PT.Tunas 

Bahana Sparta. 

2. Rancangan yang sudah dibuat dapat diubah sewaktu-waktu menyesuaikan 

kondisi terbaru PT.Tunas Bahana Sparta. Prinsip dan kriterianya sama 

namun disesuaikan pada penerapannya saja.  

 

 




