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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan perancangan 6S pada bab IV, maka 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa perancangan metode 6S pada Bandeng Juwana-

Elrina Semarang adalah sebagai berikut: 

1. Sort/Seiri/Pemilahan 

Pemilahan barang di area produksi lantai 3 dilakukan berdasarkan 

frekuensi pemakaian. Frekuensi rendah (<2 jam/hari) ada katrol, mesin packing 

(untuk cadangan), APAR, telepon, dan peralatan kebersihan. Frekuensi sedang 

(2-4 jam/hari) ada panci, freezer, showcase, telenan, alat kukus, timbangan, 

mesin peleleh coklat, trolley, kipas angin, blender, rak besi beroda, dan drum 

sampah. Sedangkan frekuensi tinggi (>4 jam/hari) ada bahan baku, oven, mesin 

mixer, mesin packing, cetakan wingko babat, loyang, alat gepuk, meja, kursi, 

kompor, penggorengan/wajan, sutil, tabung gas, multibuzz container, baskom, 

dan kemasan. 

Adapun bahan baku yang disimpan, antara lain tepung, gula, kelapa parut, 

buah-buahan (nangka, pisang dan durian), coklat, chocochip, aren, daun pisang, 

kacang, minyak, ayam, singkong, tahu, beras ketan, bandeng. Sedangkan 

kemasan untuk produk wingko babat adalah kemasan kertas pembungkus 
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satuan produk, kardus, dan besek; untuk produk enting-enting gepuk adalah 

kemasan kertas pembungkus satuan produk dan kardus; untuk produk lainnya 

kemasan plastik dan karton. 

Barang-barang di area produksi lantai 3 yang telah rusak dan tidak 

terpakai dapat diloakkan. Sedangkan sampah produksi seperti daun pisang yang 

telah terpakai, sampah kemasan, dan sampah tali rafia juga perlu dibuang 

karena tidak terpakai lagi. 

 

2. Stabilize/Seiton/Penataan 

Rancangan stabilize/seiton/penataan yang perlu dilakukan salah satunya 

adalah menentukan lokasi penyimpanan. Berikut rancangan-rancangannya: 

a. Merancang keranjang besi untuk meletakkan loyang adonan wingko babat 

sebanyak 2 buah dengan ukuran 85x40x40cm. Setiap keranjang besi akan 

memuat 50 loyang adonan. 

b. Merancang rak besi khusus untuk menyimpan baskom, cetakan adonan 

(ukuran reguler dan mini), chocochip, dan kantong plastik. Setiap barang 

(kecuali baskom) terlebih dahulu diletakkan ke dalam container atau jolly 

box, baru diletakkan di rak.  Rak besi terdiri atas 4 tingkat, dengan ukuran 

P 100cm x L 50cm x T 150cm. 

c. Merancang rak alat masak untuk menyimpan sutil, sendok, telenan, 

baskom, panci, cetakan tahu, nampan, saringan, sejumlah gelas dan piring, 

gelas blender, teko air, dan peniris minyak. Rancangan rak alat masak ini 
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terdiri atas 3 susun dengan ukuran 60cm x 40cm x 150cm dan terbuat dari 

bahan besi. 

d. Merancang rak kemasan produk untuk menyimpan kemasan singkong keju, 

kemasan bandeng teriyaki, kertas coklat/tiris, plastik, tisu, stiker kemasan, 

dan karton bandeng dalam sangkar. Rancangan rak kemasan ini berukuran 

80cm x 40cm x 180cm. 

e. Merancang penataan barang-barang di atas meja bandeng teriyaki. Posisi 

penataan barang dan peralatan mulai dari sebelah kanan adalah bumbu 

masak, wadah pisau dan gunting, timbangan, isolasi, alat tulis, kotak laci 

kecil, buku catatan bandeng teriyaki, dan buku catatan wingko babat. 

f. Merancang meja berlemari agar aktivitas proses mengocok telur dengan 

blender, mendinginkan produk, dan mengemas produk dapat dilakukan di 

atas meja. Sedangkan lemari yang ada dibawah meja dapat digunakan 

untuk menyimpan stok bahan baku. 

g. Merancang penambahan loker karyawan agar setiap karyawan memiliki 1 

kotak lokerm, serta pemindahan lokasi loker dan rak sepatu ke luar area 

produksi.  

h. Menata ulang layout area produksi lantai 3 secara menyeluruh dengan 

memindahkan lokasi mesin packing, stok kemasan, freezer, rak kemasan 

produk, stok tabung gas, loker dan rak sepatu karyawan. 
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3. Shine/Seiso/Pembersihan 

Rancangan yang dilakukan pada tahap ini, antara lain: 

a. Menempatkan peralatan kebersihan, seperti sapu ijuk, pengki, sapu lidi, 

wiper karet, kemoceng, kuas, kain microfiber, ijuk tangkai panjang dan 

sikat tangkai; pada lokasi yang memadai di masing-masing area produksi.  

b. Menyusun rancangan peremajaan tempat kerja dengan pengecatan ulang 

tembok seluruh area produksi lantai 3 dan peremajaan alat-alat kebersihan 

dengan sapu ijuk sudah rontok diganti baru, penggunaan lap kain biasa 

diganti dengan menggunakan kain microfiber, dan penambahan alat 

kebersihan ijuk tangkai panjang. 

c. Kegiatan kebersihan dilakukan dengan membagi area kebersihan menjadi 3 

serta menentukan penanggung jawab pada masing-masing area, yaitu area 

produksi enting-enting gepuk (Siswanto), area produksi wingko babat (Siti 

Karomah), dan area produksi bandeng teriyaki dan lain-lain (Bonita). 

d. Pembersihan tempat kerja dilakukan dengan merancang penyusunan jadwal 

dan prosedur pembersihan, yang dinamai “Shine Plan Sheet”, yang di 

dalamnya meliputi nama item yang akan dibersihkan, langkah 

pembersihan, alat yang digunakan, standar pembersihan, jadwal 

pelaksanaan kebersihan, dan pelaksana kegiatan kebersihan. 

e. Membuat checklist kebersihan untuk memonitor pelaksanaan rancangan 

jadwal dan prosedur kegiatan kebersihan. 
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4. Standardize/Seiketsu/Pemantapan 

Upaya yang dilakukan untuk mendukung rancangan 3S adalah dengan 

merancang manajemen visual, yaitu dengan cara: 

a. Pemberian label nama untuk ketiga area produksi, label untuk peralatan 

(pada keranjang besi, rak besi, rak kemasan produk, dan rak alat masak), 

dan label untuk lokasi barang (bertuliskan “STOK TEPUNG”, “STOK 

KEMASAN”, dan “ALAT KEBERSIHAN”). 

b. Merancang peraga kontrol visual lain, seperti simbol APAR, simbol 

jagalah kebersihan, simbol pastikan susunan barang rapi, dan poster untuk 

barang pribadi karyawan.  

c. Merancang pemberian garis pembatas untuk meja, kursi, rak, kompor, 

tabung gas, alat kebersihan, dan mesin-mesin, dengan garis siku-siku di 

setiap sudut barang tersebut dengan warna kuning. Pemberian garis 

pembatas berfungsi sebagai tanda batas maksimum item pada tempatnya. 

 

5. Sustain/Shitsuke/Pembiasaan 

Dalam proses menjadikan metode 6S menjadi kebiasaan bagi karyawan 

Bandeng Juwana-Elrina, maka diperlukan rancangan upaya dengan cara 

pembuatan dua poster 6S yang dipasang di depan lift dan tangga; mengadakan 

briefing setiap seminggu sekali sebelum pekerjaan dimulai selama 5 menit; 

kepala bagian memonitor dan mengevaluasi tanggung jawab karyawan serta 

memberikan contoh melaksanakan budaya kerja 6S; dan memberikan reward 
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kepada karyawan yang melakasanakan aktivitas 6S dengan baik secara terus-

menerus. 

 

6. Safety 

Rancangan peningkatan keselamatan kerja dilakukan dengan penambahan 

aturan terkait K3 yang mana karyawan diwajibkan mencuci tangan sebelum dan 

sesudah kerja; Penambahan Alat Pelindung Diri (APD), seperti sarung tangan 

anti panas dan sarung tangan karet, serta masker penutup mulut; Penambahan 

kotak P3K yang berisi obat-obatan untuk penyakit ringan, obat-obatan untuk 

mengatasi kecelakaan kerja, dan peralatan tambahan; Pembuatan rambu-rambu 

K3 yang berisi simbol dan tulisan, antara lain: gunakan penutup kepala, 

gunakan sarung tangan, gunakan masker, cuci tangan sebelum dan sesudah 

bekerja, jagalah kebersihan, pastikan susunan barang rapi, bahaya listrik 

tegangan tinggi, APAR, dan dilarang merokok, dalam bentuk MMT. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan adalah sebagai berikut: 

1. Bandeng Juwana-Elrina sebaiknya melakukan pembersihan secara besar-

besaran sebagai awal dalam mengimplementasikan metode 6S. Dengan tujuan 

agar nantinya budaya kerja 6S dapat berjalan optimal. 

2. Kepala bagian sebaiknya benar-benar memonitori aktivitas 6S di area kerja dan 

mampu memberikan contoh serta motivasi kepada karyawan untuk senantiasa 

mengimplementasikan metode 6S dan membudayakannya. 

3. Lakukan evaluasi kinerja metode 6S setiap setahun sekali. Kemudian lakukan 

perbaikan (jika diperlukan) dalam tahapan metode 6S berdasarkan hasil 

evaluasi dan disesuaikan dengan kondisi mendatang.  

 

 


