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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan pembahasan perencanaan 5S di Toko Plastik Dua Putra 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1. Seiri (Pemilahan) 

 

Di tahap seiri dilakukan pemilahan terhadap barang yang paling sering 

dijual dan barang yang tidak laku untuk dijual. Pemilahan ini dilakukan dengan 

menggunakan tabel azas pemilahan barang (rendah, rata-rata, tinggi).  

1. Pemilahan barang persediaan 

a. Rendah 

Barang yang tidak laku dalam 1 tahun terakhir tetapi masih bisa 

dijual yaitu plastik polybag dengan metode penyimpanan, simpan 

di gudang bagian belakang. Barang yang tidak dapat dijual atau 

rusak yaitu box nasi rusak karena rayap dengan metode 

penyimpanan buang atau retur. 

b. Rata-rata 

Barang yang laku lebih dari satu kali dalam sebulan yaitu tusuk 

sate, kantong plastik PE, tissue, mangkok mie, sendok dan garpu 

plastik dengan metode penyimpanan simpan di rak bagian paling 
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atas. Barang yang hanya laku dalam waktu 2-6 bulan terakhir yaitu 

sealer gelas plastik, mika bento, jas hujan plastik, sterofoam box, 

tali rafia dengan metode penyimpanan simpan di gudang tengah. 

c. Tinggi 

Barang yang laku setiap hari yaitu plastik hd, plastik pp, kantong 

plastik jamur, sendok bebek plastik, karet gelang, kantong plastik 

los, kertas bungkus makanan, kantong plastik hdpe, kantong plastik 

bening, kantong plastik lurik, kantong plastik dop putih, sterofoam 

makanan, gelas plastik, box nasi, mika, dengan metode 

penyimpanan simpan di area rak yang mudah terlihat atau daerah 

yang mudah di jangkau. 

Barang yang laku lebih dari satu kali dalam seminggu yaitu tissue 

gulung, sedotan, tissue makan, plastik opp dengan metode 

penyimpanan simpan di area rak yang mudah terlihat atau daerah 

yang mudah di jangkau. 

2. Pemilahan barang diluar persediaan 

a. Barang yang masih bisa digunakan yaitu karung dan kardus 

kemasan, pengambilan keputusannya dengan cara digunakan 

kembali untuk pengemasan atau disimpan kemudian dijual. 

b. Barang yang tidak bisa digunakan yaitu plastik sisa kemasan dan 

rafia bekas, pengambilan keputusannya dengan cara dibuang. 

3. Pemilahan peralatan yang digunakan 

a. Rendah 
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Peralatan yang frekuensi pemakaiannya kurang dari 5 kali dalam 

sehari yaitu: isolasi kertas, lakban, tali rafia, jarum jahit karung, 

dan stapler dengan metode penyimpanannya simpan di rak bagian 

paling bawah yang berada diatas meja kerja dan simpan di dekat 

area rak barang persediaan. 

b. Rata-rata 

Peralatan yang frekuensi pemakaiannya kurang lebih 6-10 kali 

dalam sehari yaitu: gunting dan penggaris dengan metode 

penyimpanannya simpan di rak bagian tengah yang berada diatas 

meja kerja. 

c. Tinggi 

Peralatan yang frekuensi pemakaiannya lebih dari 10 kali dalam 

sehari yaitu: bolpoin, buku nota, kalkulator, kantong plastik dengan 

metode penyimpanan simpan di rak bagian paling atas yang berada 

diatas meja kerja dan digantung di dekat rak barang persediaan. 

 

5.2.1. Seiton (Penataan) 

 

Seiton (penataan) di Toko Plastik Dua Putra bertujuan agar seluruh area 

kerja mulai dari area penjualan sampai dengan area gudang menjadi lebih rapi. 

Adanya penambahan 2 rak barang persediaan yang akan diletakkan di gudang 

bagian belakang. Kemudian pemberian label jenis barang pada rak barang 
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persediaan di area gudang dan juga pada 2 rak yang telah diusulkan dan rak 

usulan untuk kardus box nasi.  

5.3.1. Seiso (Pembersihan) 

 

Pada tahap seiso dilakukan pembersihan untuk seluruh area Toko Plastik 

Dua Putra mulai dari bagian penjualan sampai dengan bagian gudang dengan 

menentukan skala pembersihan (makro, individual, mikro) kemudian juga 

menyarankan tempat kerja yang lebih bersih yaitu dengan cara membersihkan 

debu dan sampah lainnya (potongan tali rafia, plastik sisa kemasan, potongan 

kertas, kardus sisa kemasan, potongan lakban, botol minum bekas). Di Toko 

Plastik Dua Putra juga belum memiliki tempat sampat atau tempat limbah 

sehingga adanya usulan untuk tempat limbah yang akan diletakkan di luar. 

Kemudian untuk menjaga lingkungan kerja di Toko Plastik Dua Putra 

agar selalu rapi dan bersih dibentuklah jadwal piket untuk pembersihan seluruh 

area di Toko Plastik Dua Putra. 

 

5.4.1. Seiketsu (Pemantapan) 

 

Di tahap seiketsu menggunakan manajemen visual sebagai pengingat 

untuk pemilik maupun karyawan, agar dilakukan secara terus-menerus dan 

berulang-ulang dalam memelihara seiri, seiton, seiso, yang berupa gambar dan 

tulisan. Jagalah kebersihan, dilarang merokok, kembalikan barang ke tempat asal, 

rapi itu nyaman, bentuk dari manajemen visual yang di rancangkan untuk Toko 
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Plastik Dua Putra dan akan di tempel di dinding maupun di rak-rak barang 

persediaan yang ada di area penjualan maupun area gudang. Dari manajemen 

visual ini diharapkan mampu meningkatkan kebersihan dan kerapian di seluruh 

area Toko Plastik Dua Putra. 

 

5.5.1. Shitsuke (Pembiasaan) 

 

Di tahap pembiasaan pemilik harus bisa memberikan contoh penerapan 

5S dan berani menegur karyawannya jika tidak menerapkan 5S. Memberikan 

tanggung jawab dan memberikan pelatihan kepada karyawan dengan komunikasi 

yang baik. 

Semua rancangan yang telah dibuat ini tidak akan ada hasilnya jika 

pemilik dan karyawan tidak memiliki kemauan dan komitmen dalam melakukan 

perubahan. Dengan adanya rancangan ini diharapkan kinerja dari Toko Plastik 

Dua Putra lebih maksimal dan lingkungan kerja menjadi bersih dan nyaman. 

Sehingga semua pekerjaan yang dilakukan di Toko Plastik Dua Putra menjadi 

lebih optimal. 

 

5.2 Saran 

 

Bagi Toko Plastik Dua Putra Ungaran 

1. Segera lakukan penataan barang-barang persediaan dan juga peralatan 

yang digunakan pada tempat yang sudah dirancangkan. Kemudian 
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segera berikan label jenis barang pada rak-rak yang ada di area 

gudang sehingga pekerjaan lebih optimal. 

2. Segera berikan lampu tambahan di area gudang terutama gudang 

tengah, karena pencahayaan di area tersebut sangat minim. 

3. Berikan kemasan seperti plastik pembungkus untuk kardus box nasi 

sebagai salah satu pencegahan dari rayap. Dan juga bermanfaat untuk 

menjaga kebersihan produk. 

4. Jangan sampai lalai dengan kebersihan seluruh area kerja di Toko 

Plastik Dua Putra mulai dari bagian penjualan, bagian gudang, dan 

meja kerja. Dan membuang limbah-limbah pada tempat yang telah 

disediakan. 

5. Pemilik memberikan contoh yang baik dalam menerapkan 5S pada 

karyawannya. 

6. Pemilik harus berani menegur karyawannya jika kedapatan tidak 

menerapkan 5S, pemilik dan karyawan juga harus bisa saling 

mengingatkan dalam menerapkan 5S di Toko Plastik Dua Putra. 

 

 

 

 

 

 

 


