
 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada dasarnya, setiap perusahaan dalam bidang apapun harus rapi dan 

bersih, terutama area produksi pada perusahaan manufaktur. Sikap rapi dan 

bersih muncul dari pribadi masing-masing, sehingga kerapian dan kebersihan 

bisa muncul berdasarkan kemauan untuk membiasakan diri bersifat bersih dan 

rapi. Berdasarkan hasil rancangan 5S pada Centro Production Semarang maka 

dapat disimpulkan bahwa ada beberapa langkah dan metode dalam rancangan 

5S, yaitu : 

A. Seiri 

a) Pemilahan berdasarkan frekuensi pemakaian (rendah, sedang, tinggi) 

(a) Rendah 

Frekuensi penggunaan rendah adalah peralatan dan perlengkapan 

yang digunakan 1-5 kali dalam sehari. Peralatan dan perlengkapan di 

Centro Production yang masuk dalam kategori frekuensi pemakaian 

rendah adalah setrika, setrika uap, printer, mesin sublim, dan juga 

mesin cutting. 

(b) Sedang 

Frekuensi penggunaan sedang adalah peralatan dan perlengkapan 

yang digunakan 6-10 kali dalam sehari. Peralatan dan perlengkapan 



 
 

 

di Centro Production yang masuk dalam kategori frekuensi 

pemakaian sedang adalah buku catatan order, buku catatan belanja 

bahan baku, buku telepon, katalog bahan baku kain, nota, staples, 

dan paper clip. 

(c) Tinggi 

Frekuensi penggunaan tinggi adalah peralatan dan perlengkapan 

yang digunakan lebih dari 10 kali dalam sehari. Peralatan dan 

perlengkapan di Centro Production yang masuk dalam kategori 

frekuensi pemakaian tinggi adalah penggaris, gunting, jarum pentul, 

pensil, mesin jahit high speed dan PC untuk desain. 

b) Pemilahan penyimpanan barang 

Barang yang berada di laci dipilah berdasarkan frekuensi 

penggunaan masing-masing barang. Barang dengan frekuensi 

penggunaan tertinggi diletakkan pada laci A (laci paling atas) dan 

barang dengan frekuensi penggunaan rendah diletakkan di laci D 

(laci paling bawah). 

Limbah yang ada di Centro Production dipilah menjadi 

limbah produksi dan limbah lain-lain. Wadah limbah yang digunakan 

terdiri dari 2 bagian yaitu bagian kiri (untuk limbah produksi) dan 

bagian kanan (untuk limbah lain-lain). 

Bahan baku kain diletakkan di loker besar dan ditata 

berdasarkan bahan dan warna yang senada. Tinta printing dan kertas 

sublim diletakan di ruang desain dan printing. Untuk bahan baku 



 
 

 

benang diletakan di rak benang dan diletakan di mesin jahit yang 

berada di rumah produksi 2 Centro Production. 

Peralatan dan perlengkapan yang ada di Centro Production 

(rumah produksi 1 dan 2) diletakan di loker 3 susun. Barang yang 

disimpan di container box adalah alat tulis, setrika biasa, jarum 

pentul, gunting. 

c) Membuang dan menyingkirkan yang tidak diperlukan 

Limbah seperti kertas, plastik, botol bekas minuman, sisa potongan 

kain, dan sisa potongan benang yang tidak dapat dimanfaatkan 

langsung dibuang pada wadah limbah yang sudah disediakan. Kardus 

dan sisa kain yang masih bisa dimanfaatkan disimpan di dalam gudang 

supaya dapat digunakan apabila sewaktu dibutuhkan. 

B. Seiton 

a) Menentukan lokasi penyimpanan barang 

(a) Laci (filling cabinet) 

Barang yang ada di laci ditata berdasarkan frekuensi penggunaan 

tertinggi (di laci pertama) sampai frekuensi penggunaan terendah (di 

laci keempat). 

 

 

 

 



 
 

 

Berikut adalah tingkat frekuensi penggunaan barang yang 

ada di laci Centro Production Semarang : 

Tabel 4.5 Frekuensi Pemakaian Perlengkapan di Laci 

Nama Peralatan Frekuensi Pemakaian (Perhari) 

Buku Catatan Belanja 8 kali 

Buku Telepon 8 kali 

Nota 8 kali 

Staples, paper clip 7 kali 

Katalog Bahan Baku 6 kali 

Buku Catatan Order 6 kali 

Buku Keuangan Perusahaan 6 kali 

 

(b) Limbah produksi dan lain-lain 

Limbah yang tergolong limbah produksi seperti potongan kain, sisa 

kertas sublim, botol bekas tinta akan diletakan pada wadah limbah 

sebelah kiri. Sedangkan limbah lain seperti plastik bekas, kertas 

bekas, botol bekas minuman, akan diletakan di wadah limbah 

sebelah kanan. 

(c) Bahan baku 

Bahan baku berupa kain ditata dan diletakan di loker besar rumah 

produksi 1 Centro Production, tinta printing dan kertas sublim 

diletakan pada divisi desain dan printing rumah produksi 1 Centro 



 
 

 

Production. Bahan baku benang ditata berdasarkan jenis warna yang 

senada dan ditata di loker 3 susun kemudian diletakan di samping 

mesin jahit pada divisi penjahitan yang berada di rumah produksi 2 

Centro Procuction. 

(d) Peralatan dan perlengkapan 

Peralatan dan perlengkapan kecil seperti alat tulis, jarum pentul, 

gunting dimasukan dalam loker 3 susun dan diletakan pada rumah 

produksi 1 dan rumah produksi 2. 

b) Menentukan cara dan aturan penyimpanan barang 

(a) Laci (filling cabinet) 

Perlengkapan yang memiliki frekuensi tertinggi (diantara 6-10 

frekuensi pemakaian) diletakan pada laci. Barang yang berada di laci 

pertama adalah buku catatan belanja bahan baku dan buku telepon. 

Kemudian barang yang ada di laci kedua adalah nota, staples, dan 

paper clip. Barang yang ada di laci ketiga adalah katalog bahan baku 

dan barang yang ada di laci terakhir adalah buku catatan order dan 

buku keuangan perusahaan. 

(b) Limbah produksi dan lain-lain 

Limbah yang tergolong limbah produksi seperti potongan kain, sisa 

kertas sublim, botol bekas tinta akan diletakan pada wadah limbah 

sebelah kiri. Sedangkan limbah lain seperti plastik bekas, kertas 

bekas, botol bekas minuman, akan diletakan di wadah limbah 

sebelah kanan. Membuang limbah yang sudah tidak bermanfaat dan 



 
 

 

menyimpan limbah yang masih bermanfaat harus dilakukan setelah 

proses produksi selesai. 

(c) Bahan baku 

Bahan baku kain diletakan di rumah produksi 1 yang merupakan 

rumah produksi utama Centro Production. Bahan baku seperti kertas 

sublim dan tinta printing berada diletakan di divisi desain dan 

printing yang berada di rumah produksi 1. Untuk bahan baku benang 

diletakan di samping mesin jahit pada divisi penjahitan di rumah 

produksi 2. 

(d) Perlengkapan dan peralatan 

Peralatan dan perlengkapan kecil seperti alat tulis, setrika biasa, 

jarum pentul, gunting dimasukan dalam laci (rumah produksi 1) dan 

loker 3 susun (rumah produksi 2). Laci dan loker 3 susun diletakan 

pada area utama rumah produksi.  

C. Seiso 

a) Menentukan skala pembersihan (makro, individual, mikro) 

(a) Makro 

Dalam area kerja di rumah produksi 1 maupun rumah produksi 2 

Centro production harus diperhatikan kebersihannya. Kebersihan 

pada laci, area penjahitan, area bahan baku, area finishing, area 

cutting, maupun area desain dan printing harus selalu bebas debu. 

Pada area mesin (mesin jahit, mesin printing, mesin pemotongan) 

harus bersih dari bekas oli, bekas tinta, dan juga barang lain (botol 



 
 

 

minuman, bungkus makanan). Area penyimpanan bahan baku kain 

juga harus selalu terpantau kebersihannya untuk mengurangi 

penurunan kualitas bahan baku. 

(b) Individual 

Lokasi kerja pada tiap divisi dan rumah produksi Centro Production 

tentu saja harus diperhatikan kebersihannya, barang yang ada di area 

produksi hanya barang yang menunjang proses produksi saja. Barang 

pribadi  karyawan seperti tas, handphone, makanan dan minuman 

harus berada di luar area produksi. Hal ini dilakukan supaya area 

produksi tampak bersih dan juga konsentrasi karyawan tidak 

terpecah dengan barang pribadi miliknya. 

(c) Mikro 

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan kebersihannya adalah setiap 

peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk proses produksi di 

Centro Production. Pembersihan harus dilakukan terhadap alat-alat 

produksi juga, alat-alat produksi harus dibersihkan setelah proses 

produksi telah selesai. Kebersihan alat-alat ini harus dijaga demi 

kenyamanan dan kualitas produksi yang baik.  

b) Menyarankan tempat kerja yang lebih bersih 

(a) Kebersihan di setiap ruang produksi Centro Production (rumah 

produksi 1 maupun rumah produksi 2) menjadi tanggung jawab 

karyawan tiap divisi, dan kebersihan area kerja produksi secara 

keseluruhan menjadi tanggung jawab bersama. 



 
 

 

(b) Pada area produksi di tiap divisi Centro Prodcution yang perlu 

diperhatikan adalah kebersihan tiap mesin, peralatan dan juga bahan 

baku. 

D. Seiketsu 

a) Menggunakan kontrol visual 

Hal yang perlu diperhatikan dalam kontrol visual adaah beberapa 

bagian yang ada dalam perusahaan harus mampu dilihat oleh mata. Hal 

ini agar memudahkan kontrol yang dilakukan oleh perusahaan. Kontrol 

visual yang dilakukan di Centro Production ini adalah dengan memberi 

penandaan pada peralatan, memberi peringatan hati-hati pada mesin 

yang bersifat panas, kemudian poster-poster yang mengingatkan untuk 

tidak bermain handphone pada saat jam kerja, tidak merokok di area 

produksi, dan pengingat untuk selalu membuang sampah pada 

tempatnya. 

b) Alat dan metode kontrol visual 

Agar memudahkan dalam melakukan kontrol visual maka perlu adanya 

penandaan pada keseluruhan area di Centro Production. Area pertama 

yang diberi label adalah laci, penandaan pada laci digunakan untuk 

membedakan Laci A, Laci B, Laci C, dan juga Laci D. laci ini 

merupakan fasilitas yang menunjang aktivitas dan berisi perlengkapan 

yang dibedakan berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Pemberian 

penandaan juga dilakukan pada setiap area (area bahan baku, area 

limbah, area desain dan printing, area finishing, area pemotongan, dan 



 
 

 

area penjahitan). Penandaan ini dilakukan agar karyawan lebih mudah 

untuk mengetahui area pada pabrik dan barang yang sudah selesai 

digunakan dapat dikembalikan ke area masing-masing. Pada area 

limbah penandaan dilakukan pada wadah limbah, yaitu sebelah kiri 

diberi label “Limbah Produksi” dan sebelah kanan diberi label 

“Limbah Lain-lain”. Hal ini dilakukan untuk memudahkan karyawan 

untuk memisahkan antara limbah produksi dan limbah lain-lain. 

Penandaan juga dilakukan pada mesin yang bersifat panas seperti 

printer, mesin sublim, setrika dan setrika uap. Penandaan dilakukan 

dengan memberikan peringatan “Hati-hati Mesin Panas” pada mesin. 

Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. 

E. Shitsuke 

a) Menerapkan kebiasaan yang akan dilakukan 

(a) Karyawan Centro Production harus dapat membedakan barang yang 

masih terpakai dan tidak terpakai, bermanfaat dan tidak bermanfaat. 

Barang yang masih bisa dipakai dan dimanfaatkan dibedakan 

berdasarkan frekuensi pemakaiannya.  

(b) Karyawan Centro Production harus menata barang-barang baik yang 

ada di laci, area desain dan printing, area pemotongan, area 

penjahitan, area finishing, dan juga peralatan-peralatan produksi. 

(c) Karyawan Centro Production harus membiasakan area produksi 

secara kesuluruhan (rumah produksi 1 maupun rumah produksi 2) 



 
 

 

dalam keadaan bersih, rapi, dan nyaman. Proses pembersihan harus 

sesuai dengan rancangan agar hasilnya maksimal dan optimal. 

(d) Karyawan Centro Production harus terbiasa dengan penandaan yang 

ada pada setiap area. Penandaan yang ada diharapkan mampu 

mempermudah proses pembersihan dan pengembalian peralatan 

produksi.  

(e) Karyawan dan pemilik Centro Production harus selalu membiasakan 

diri untuk menaati rancangan 5S yang telah dibuat.  

b) Kampanye ketaatan pada peraturan 

(a) Dilakukan briefing atau pembekalan tiap 15 menit sebelum aktifitas 

produksi dimulai. 

(b) Poster 5S dipasang pada area utama tiap rumah produksi agar selalu 

terbaca oleh karyawan sehingga karyawan bisa selalu taat. 

(c) Reward atau penghargaan akan diberikan kepada karyawan yang 

memiliki kinerja baik dan menjalankan 5S dengan baik pula. Untuk 

karyawan dengan kinerja yang kurang dan tidak menjalankan 5S 

dengan baik akan diberi peringatan dan sanksi jika diperlukan. 

5.2 Saran 

Sebaiknya dilakukan evaluasi setelah rancangan 5S diterapkan 

(minimal 4 bulan) pada Centro Production Semarang. Evaluasi dilakukan 4 

bulan setelah rancangan 5S diterapkan karena ada aktivitas pembersihan yang 

dilakukan seminggu sekali saja, sehingga dengan diberi waktu 4 bulan 



 
 

 

aktivitas pembersihan tersebut sudah bisa dilakukan beberapa kali dan dapat 

terlihat perbedaan dari setiap pelaksanaannya. 

Rancangan 5S pada Centro Production harus dilakukan secara terus 

menerus agar dapat memiliki hasil yang optimal. Apabila pada penerapan 

rancangan 5S terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi terbaru Centro 

Production maka perlu dilakukan perbaikan pada rancangan dan disesuaikan 

dengan kondisi terbaru dari Centro Production. 

Apabila pada Centro Production terjadi perubahan frekuensi 

pemakaian sesuai dengan kondisi terbaru Centro Production, maka pemilahan 

peralatan, perlengkapan, dan barang yang ada di laci perlu diulang kembali 

agar penataannya dapat disesuaikan dengan kondisi terbaru Centro Production. 


