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6.1 Kesimpulan

Dari perancangan 6S yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat

diambil adalah sebagai berikut:

1. Usulan perancangan yang dilakukan pada area Gudang Peralatan PT. P & P

Bangkinang dilakukan dengan melakukan sort atau pemilahan pada setiap

item. Item yang rusak dibuang, item yang cacat diberi red tag dan item yang

masih bagus disimpan. Stabilize atau penataan dilakukan dengan

memperhatikan frekuensi pemakaian item, untuk item dengan frekuensi

pemakaian sering disimpan dilokasi 1, item frekuensi pemakaian sedang

disimpan dilokasi 2 dan item frekuensi pemakaian jarang disimpan di lokasi 3.

Shine atau pembersihan dilakukan dengan memberikan jadwal pembersihan

dan lokasi pemebersihan. Untuk lokasi pembersihan, operator 1 bertanggung

jawab untuk membersihkan area lantai warna merah, operator 2 bertanggung

jawab untuk membersihkan area lantai warna kuning dan operator 3

bertanggung jawab untuk membersihkan area lantai warna hijau. Perancangan

Stndardize dilakukan dengan memberi label warna, tanda batas, Standard

Operational Procedure (SOP) dan memberikan inspeksi harian. Sustain

dilakukan dengan mengaudit aktifitas 6S. Sedangkan safety dapat di

implementasikan setelah pelaksanaan sort, stabilize, shine, standardize dan

sustain.

2. Standard Operational Procedure (SOP) yang diciptakan untuk area Gudang

Peralatan PT. P & P Bangkinang terbagi dua, yaitu SOP untuk operator area

gudang dan SOP untuk Supervisor. SOP operator dilakukan untuk memastikan

semua peralatan berada pada tempatnya sedangkan SOP Supervisor dilakukan

untuk memastikan apakah aktivitas 6S sudah dilaksanakan atau tidak.
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6.2 Saran

Adapun saran dari hasil rancangan 6S di area PT. P & P Bangkinang adalah

sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Perusahaan

Bagi pihak perusahaan, sebaiknya laporan akhir ini dapat dipertimbangkan

untuk dapat di aplikasikan di area gudang dalam menciptakan budaya kerja 6S

yang rapi, bersih serta aman. Karena dengan mengaplikasikan budaya kerja

6S, sikap kerja yang rapi, bersih serta aman akan mudah dihasilkan.

2. Bagi Peneliti Pihak Lain

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 faktor-

faktor penempatan barang. Selain itu, peneliti lain juga dapat memperbaiki

area kerja lainnya di PT. P & P Bangkinang.


