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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab terakhir ini diberikan beberapa kesimpulan dan saran terhaadap 

penelitian yang dilakukan. Kesimpulan hasil penelitian merupakan jawaban dari tujuan 

penelitian yang dicapai. Sedangkan saran berisi hal yang di pertembimbangkan untuk 

penelitian selanjutnya. 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan seluruh tahap penelitian yang telah dilaksankan , maka ditarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Perancangan 5S 

Mengingat efek samping penanganan dan pemeriksaan informasi di segmen 

sebelumnya, cenderung beralasan bahwa rencana 5S (seiri, seiso, seiton, seiketsu 

dan shitsuke) di ruang contoh adalah sebagai berikut:  

a. Hasil rancangan seiri pada ruangan pola dengan cara mengeliminasi produk  

yang tidak diperlukan,  

b. Hasil rancangan seiton pada ruangan penyimpanan pola adalah menentukan 

jumlah tiang rak pola yang seharusnya ,menetapkan tempat penyimpanan 

pola pada tiang rak pola dan membuat gambar rancangan ruang 

penyimpanan pola dengan webite google sketchup dengan merapihkan 

peralatan akan meningkatkan produktivitas dengan menghilangkan waktu 

yang dibutuhkan untuk mencari sesuatu.  

c. Hasil merancang seiso pada ruang penyimpanan pola adalah membuat 

jadwal pembersihan ruang penyimpan pola, dan juga perawatan pola.  
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d.  Desain yang dibuat Sehitsuke untuk ruang penyimpanan pola mengarah pada 

penciptaan mekanisme pemantauan. Mekanisme ini memberi pengguna kontrol 

visual, peta lokasi rak pola, dan instruksi untuk meminjam dan mengembalikan 

pola.  

e.  Hasil desain shitsuke di ruang penyimpanan pola setelah dibiasakan dengan 

prosedur 5S dan menempel poster 5S dengan undangan di 

dalamnya.Perancangan standar oprasional prosedur (SOP) 

standar oprasional prosedur dengan mempelajari dan memahami setap aktivitas 

dalam peminjaman dan pengembalian pola. perancangan SOP usulkan untuk 

mengetahui alur penggunaan suatu sistem yang lebih terprosedur, dibuat terdiri  

dari 2 SOP ,yaitu proses peminjaman dan proses pengembalian. 

2. Rancangan  sistem informasi manajemen (SIM)  

Rancangan  sistem informasi manajemen pada penyimpanan ruangan pola yaitu 

memiliki sistem yang mudah di pahami dalam melaksanakan pencarian 

pola,pencarian letak pola,melihat status pola,dan juga melihat riwayat pola. 

sehingga para staff pada saat peminjaman ataupun pengembalian pola tidak sulit 

dalam hal mencari pola-pola tersebut dan juga menjadi lebih tertata rapih. 

6.2 Saran  

Saran yang dapat diberikan untuk langkah pengembangan atau penelitian 

selanjutnya,sebagai berikut: 

1. Perancangan 5S 

Penulis memberikan saran kepada perusaha untuk dapat menerapkan kegiatan 5S 

yang sudah diusulkan secara berkesinambungan. Hal ini bertujuan agar budaya 
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5S dapat terus terpelihara sehingga tercipta lingkungan kerja yang bersih, rapi dan 

nyaman dan mendukung proses kerja pekerja. 

2. Perancangan standar oprasional prosedur (SOP) 

Perlu adanya pengimplementasikan SOP terhadap penyimpanan ruang pola 

sehingga dalam peminjaman ataupun pengembalian pola terprosedur.  

3. Perancangan sistem informasi manajemen (SIM) 

Perlu adanya dalam ruang penyimpanan pola peminjaman dan pengembalian pola 

memiliki sistem informasi manajemen . sehingga dalam melakukan tranksaksi 

tersebut bisa terdata di sistem informasi manajemen dan juga mempermudahkan 

para pekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


