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BABV 

PENUTUP 

Charcoal Japanese Grill Restaurant adalah sebuah restoran Jepang 

yang berada di Jakarta, dalam menjalankan praktek kerjanya mereka 

mengadopsi dan mengadaptasi budaya kerja Jepang yang terkenal yaitu 

5S. Sangat unik karena pada umurnnya penerapan budaya kerja 5S ini 

di pakai oleh perusahaan Jepang besar yang memiliki karyawan cukup 

banyak dan mempunyai pabrik dalam bidang industri . 

Namun Charcoal Restaurant mempunyai keinginan yang besar 

untuk dapat memajukan restaurantnya degan menjalankan budaya 

kerja 5S yang telah disesuaikan untuk restoran. Masih dapat terdapat 

kelemahan yang oleh penulis diberikan saran yang semoga dapat 

membangun dan melengkapi kelemahan itu. 

Penerapan budaya kerja 5 S tidak lepas dari pola pikir 

karyawannya. Para karyawan harus melepaskan pola pikir dasar 

mereka yang telah mereka bawa dalam diri masing-masing. Oleh 

karena itu menerapkan budaya kerja 5S butuh perjuangan yang tidak 

mundah. Namun perlahan tapi pasti Charcoal pada permulaannya telah 

dapat menciptakan pola pikir dasar yang nantinya akan berpengaruh 



61 

pada proses penerapan 5S. Pola pikir itu adalah rasa memiliki terhadap 

perusahaan. 

Dengan adanya penerapan budaya kerja 5S maka keuntungan yang 

didapat dari penerapan budaya kerja 5S pada Charcoal Japanese Grill 

Restaurant yaitu dapat menghemat waktu dan menguntungkan bagi 

perusahaan dan karyawan, keselamatan kerja dapat teratasi dengan 

baik, kualitas makanan dan pelayanan yang dihasilkan menjadi lebih 

baik, tempat kerja yang nyarnan akan tercipta, dan dapat dirasakan oleh 

karyawan dan para pelanggan. Apabila pelayanan memuaskan bagi 

para pelanggan maka citra restoran menjadi baik dan dengan 

sendirinya akan menghasilka keuntungan yang lebik baik.. 

Dapat dikatakan bahwa penerapan budaya kerja 5S diperlukan bagi 

perusahaan untuk dapat meningkatkan kualitas kerja kryawan dan 

kemajuan perusahaan. Dan tidak hanya perusahaan besar Jepang saja 

yang menerapkannya, narnun sebuah terobosan baru dari dunia 

restoran mulai mengadopsi budaya kerja 5S tersebut. Dan terbukti 

dapat meningkatkan kinerja karyawan menjadi lebih baik dan 

perusahaan mendapat keuntungan yang lebih. 



Arnae 

Kaizen 
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Seiton 

Seiso 

Seiketsu 
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GLOSARI 

Salah satu ungkapan dalam tata nilai tradisional 

masyarakat Jepang yang bermakna kasih sayiang 

yang tulus atau bergantung pada kebaikan orang. 

Perbaikan Berkesinambungan dan dilakukan 

secara bertahap yang dapat meningkatkan 

produktifitas maupun kualitas kerja. 

Memisahkan / meringkas barang atau alat yang 

terpakai dengan barang atau alat yang belum 

terpakai dan apabila tidak terpakai lagi harus 

disingkirkan. 

Menyimpan / merapikan barang di dalam tata 

letak yang benar sehingga pada saat dipergunakan 

barang atau alat tersebut mudah untuk mencarinya. 

Membersihkan segala macam kotoran yang akan 

menghambat pekerjaan. 

Memantapkan serta merawat kembali dari 

ringkas, rapi, resik agar tempat kerja dapat menjadi 

lebih baik. 
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Membiasakan diri pada ringkas, rapi, resik dan 

rawat untuk terus dipelihara di tempat kerja. 

Sense of belonging: Rasa memiliki terhadap perusahaan yang 

diaplikasikan dengan cara pengabdian kepada 

perusahaan. 

Shitsuke 
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LAMPIRAN 

Charcoal Japanese Grill Restaurant adalah sebuah restoran 

Jepang dibawah naungan PT. X Lounge Sukses Pratama, yang 

bergerak dibidang usaha entertaiment. Memiliki tiga outlet, dua outlet 

Night Club dan satu restoran Jepang. Night Club bemama X 

LOUNGE, VERTIGO, dan Restoran Jepang bernama CHARCOAL 

JAPANESE GRILL Restaurant. Perusahaan ini berdiri tanggal 18 

Oktober 2004, bertempat di Plaza Semanggi lantai 16 dan 17. Dan 

sekarang sedang mempersiapkan tempat baru di Grand Indonesia yang 

akan Grand Opening pertengahan bulan Agustus 2010. 

Charcoal Japanese Grill Restaurant memiliki 30 karyawan pada 

tahun 2010, Jumlah ini menurun sekitar 2 tahun yang lalu. Dalam 

waktu yang cukup singkat dikarenakan untuk memaksimalkan 

karyawan dalam bekerja dan untuk penghematan bagi perusahaan. 

Pengunjung restoran ini rata-rata dari kalangan menengah keatas, dan 

banyak juga pengunjung dari warga Jepang, warga negara Jepang yang 

menjadi langganan Charcoal Japanese Grill biasanya yang berkerja di 

Indonesia dalam waktu beberapa tahun. 

Struktur organisasi dikepalai oleh General Manager, dan yang 

menjalankan restoran adalah Manager Operasional beserta karyawan 
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bawahannya. Sistem managemen puncak di restoran ini dipegang oleh 

Manager Operasional, Diolah dari bawah ke atas, dirapatkan oleh 

karyawan dan di putuskan oleh Manager Operasional. 

Dalam menjalankan perusahaan ini, kebutuhan karyawan 

berupa fasilitas sudah cukup terpenuhi, menurut perusahaaan karyawan 

merupakan aset terbesar mereka, oleh karena itu karyawan diberikan 

fasilitas yang memadai, dari tunjangan kesehatan, asuransi kecelakaan, 

JAMSOSTEK, bonus target penjualan, antar jemput bagi karyawan 

perempuan. Pemenuhan fasilitas di perusahaan ini, dari hasil analisa 

sudah dapat mensejahterakan karyawan. Perusahaan telah menjalankan 

UU yang mengatur tentang fasilitas bagi karyawan. Dapat dilihat dari 

pemyataan berikut ini : 

UU tidak mengatur secara detail mengenai fasilitas bagi 

karyawan dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal JOO, hanya disebutkan: 

I .  Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja atau buruh dan 

fasilitas menyediakan pengusaha wajib keluarganya, 

kesejahteraan. 

2. Penyediaan fasilitas kesejahteraan dilaksanakan dengan 

memperhatikan kebutuhan pekerja atau buruh dan ukuran 

kemampuan perusahaan. 
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Mengenai antar jemput karyawan, yang diatur oleh UU 

ketenagakerjaan adalah: "Pengusaha wajib menyediakan angkutan 

antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang 

bekerja antara pukul 23.00 s/d 05.00." 

Jadi perusahaan diberi keleluasaan untuk mengatur fasilitas 

bagi karyawan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, tentu saja 

diharapkan makin berkembang perusahaan semakin baik pula fasilitas 

dan kesejahteraan yang diberikan pada karyawan. 

Budaya kerja di Charcoal Japanese Grill Restaurant ini, 

mengadopsi dan mengadaptasi dari budaya kerja Jepang 5S yang dapat 

menarnbah kemampuan kinerja karyawan Charcoal. Karyawan 

mendapatkan kualitas pribadi yang lebih baik. Faktor yang 

menentukan kualitas tenaga kerja yaitu kecerdasan, bakat, sifat 

kepribadian,etos kerja,dan disiplin kerja. 
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Logo Charcoal Japanese Grill Restaurant Plaza Semanggi 

Ruangan Restoran yang selalu terjaga kerapian dan kebersihannya berkat 

penerapan 5S 



Ruang Tatami Charcoal Japanese Grill Restaurant 

VIP Room Tatami Tampak dari luar 
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Lemari Yang Terletak di Setiap Sudut Ruangan 

Penerapan dari # (Seiri) dan # 4# (Seiton) 

Karyawan Charcoal Setelah Melakukan Briefing Yang Diadakan 

Setiap Hari Sabtu 
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