
BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di CV Satria Siret maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil dari pengolahan dan implementasi yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 6.1 Hasil Perhitungan Waste, Waktu, dan % Process Cycle Effeciency 

             Kondisi Sebelum Jumlah Kondisi Sesudah Jumlah 

Waste Unnecassary Motion 37 Waste Unnecassary Motion 6 

Waste Unappropriate 

Processing 

53 Waste Unappropriate 

Processing 
25 

Waste Waiting 9 Waste Waiting 4 

Waktu (menit) 1.237 Waktu (menit) 1.013 

% Process Cycle Effeciency 90,1 % % Process Cycle Effeciency 97,9% 

(Sumber: Pengolahan Data,2017) 

Dari hasil pengolahan data diatas maka didapatkan kesimpulan bahwa setelah 

dilakukan implementasi, jumlah waste yang terjadi dapat diminimalisirkan 

serta mengalami penurunan yang signifikan dan persentase Process Cycle 

Effeciency meningkat dari kondisi sebelum dan sesudah. 

2. Dari tata letak layout yang telah dirancang dan telah dilakukan implemetasi 

selama 1 minggu maka didapatlah hasil kondisi lingkungan kerja lebih 

teratur. Barang-barang yang berserakan dan bertumpuk seperti (kaleng cat 

bekas, sisa potongan ban, dan lain-lain) dipindahkan ke tempat sementara 

atau dibuang. Hal ini dikarenakan tata letak yang dirancang dihrapkan 

memberikan kenyamanan bagi pekerja saat bekerja. 
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Gambar 6.1 Layout Usulan 

Dari hasil perencanaan layout dengan menggunakan metode grafik dan 

mempertimbangkan faktor-faktor yang berlaku di lantai produksi CV. Satria 

Siret diperoleh layout area kerja yang tertata dengan rapi, tiap-tiap area 

dihubungkan sesuai keterkaitannya, dan area-area kerja yang lebih nyaman 

dan lebih efisien seperti pada gambar hasil perancangan layout departemen 

maintenance. 

 

6.2 Saran 

Adapun saran dari hasil implementasi 5S yang dilakukan pada CV Satria 

Siret, adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Perusahaan 

Bagi pihak perusahaan, sebaiknya laporan akhir ini dapat dipertimbangkan di 

CV Satria Siret dalam menciptakan budaya kerja 5S yang rapi, bersih serta 

aman. Karena dengan mengaplikasikan budaya kerja 5S, sikap kerja yang 

rapi, bersih serta aman pemborosan-pemborosan yang ada di area kerja CV 

Satria Siret dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. 

 



VI-3 
 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan bagi pihak peneliti lain dapat menjadikan laporan ini sebagai 

referensi dan menyempurnakannya untuk hasil yang lebih baik. Peneliti lain 

juga dapat menyempurnakan penelitian ini dengan mempertimbangkan 

penambahan karyawan dan mengurangi jam waktu lembur. Selain itu, peneliti 

lain juga diharapkan dapat lebih memahami budaya 5S lebih baik lagi. 

 

 


