
 

BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN  

DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara ketiga responden 

dari PT. Aseli Dagadu Djokdja peneliti dapat mengambil kesimpulan 

bahwa PT. Aseli Dagadu Djokdja telah mengimplementasikan 5S 

(seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke) ini dengan istilah 5R (ringkas, 

rapi, resik, rawat, rajin). Dibawah ini adalah penjelasan secara singkat 

tentang implementasi 5S/5R di Dagadu dengan mengacu pada 5W1H 

what, where, who, when, why, how.   

a. What/apa yang diimplementasikan: metode 5S, akan tetapi 

Dagadu menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia yaitu 

5R. 

b. Where/dimana 5S/5R ini diimplementasikan: Dagadu 

mengimplementasikan 5S/5R ini di perusahaan dibagian 

kantor, gudang dan produksi. 

c. Who/siapa saja yang mengimplementasikan 5S/5R ini: 

seluruh karyawan perusahaan yang bekerja di Dagadu  

d. When/kapan 5S/5R ini diimplementaasikan: setiap hari 5S/5R 

ini di implementasikan di Dagadu dan setiap 2 bulan sekali 

yaitu cleaning day 

e. Why/mengapa perusahaan mengimplementasikan 5S/5R: 

karena dengan mengimplementasikan 5S/5R ini perusahaan 



dapat menjaga kebersihan, kerapian tempat kerja dan 

mempermudah alur proses produksi 

f. How/bagaimana perusahaan mengimplementasikan 5S/5R: 

cara implementasi 5S/5R di Dagadu 

1) Seiri/ringkas: memilah-milah barang yang digunakan 

dan tidak digunakan 

2) Seiton/rapi: merapikan tempat kerja sebelum dana 

selesai bekerja dan memberi kode/penanda pada setiap 

barang 

3) Seiso/resik: membersihkan tempat kerja sebelum dan 

setelah bekerja  

4) Seiketsu/rawat: melakukan 3S (seiri, seiton, seiso) 

atau 3R (ringkas, rapi, resik) setiap hari sebelum dan 

sesudah bekerja 

5) Shitsuke/rajin: dengan melakukan 4S (seiri, seiton, 

seiso, seiketsu) atau 4R (ringkas, rapi, resik, rawat) 

setiap hari dan menjadikan kebiasaan 

2. Kendala dalam implementasi 5S/5R di Dagadu dikelompokkan 

menjadi 2 yaitu kendala umum dan kendala spesifik 

a. Kendala umum 

1) Karyawan kurang mematuhi pelaksanaan program 5S/5R 

yang ada di perusahaan. 

2) Belum ada peraturan tertulis tentang penerapan 5S/5R. 



3) Kendala lain apabila kain bekas atau kain perca terlambat 

diambil oleh pembeli membuat tempat kerja terlihat 

sempit dan berantakan. 

4) Kurangnya tempat yang memadai apabila barang datang 

secara tiba-tiba dalam jumlah banyak. 

b. Kendala spesifik 

1) Ringkas: tidak ada 

2) Rapi: masih ada karyawan yang tidak menempatkan 

barang (gunting) sesuai tempatnya dan masih ada 

karyawan kantor yang meminjam outner di bagian 

administrasi dan mengembalikannya tidak pada 

tempatnya, sehingga saat akan digunakan sulit untuk 

menemukannya 

3) Resik: masih ada karyawan yang tidak mengumpulkan 

kain bekas potongan atau kain perca dan membiarkan 

berserakan di tempat kerja dan masih ada karyawan yang 

membuang sampah (bekas wadah makanan) tidak pada 

tempatnya padahal sudah disediakan tempat sampat 

4) Rawat: masih ada pegawai yang belum melakukan 3R/3S 

setiap hari dan masih ada karyawan yang kurang menjaga 

tempat kerjanya 

5) Rajin: karyawan masih belum bisa menerapkan 5S/5R 

secara menyeluruh dan menjadikan kebiasaan 



3. Solusi untuk mengrangi kendala yang dihadapi 

a. Membuat peraturan-peraturan tertulis tentang implementasi 

5R/5S 

b. Memberikan reward atau hadiah bagi karyawan yang rajin 

dan sanksi bagi karyawan yang melanggar 

c. Membuat jadwal buat pembeli kain perca agar teratur 

d. Menambah space gudang untuk menyimpan kain bekas atau 

kain perca dan barang-barang yang datang agar tidak menjadi 

satu dengan tempat produksi 

e. Memberikan sosialisasi tentang penerapan atau implementasi 

5R/5S untuk menambah wawasan karyawan dan untuk 

memajukan perusahaan 

B. Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini,peneliti menyadari masih banyak terdapat keterbatasan 

pada penelitian ini, yang meiputi: 

  Pada penelitian ini, peneliti hanya mewawancari 3 responden yaitu 

HRD (Human Resources Development), karyawan produksi dan staf 

administrasi, mungkin untuk penelitian selanjutnya bisa mewawancarai 

lebih banyak pegawai sehingga setiap divisi bisa terwakili dan dapat 

memperoleh hasil yang lebih baik lagi. 

C. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian,  saran dan masukan yang dapat peneliti 

berikan adalah sebagai berikut:  



1. PT. Aseli Dagadu Djokdja 

Bagi pihak Dagadu sebaiknya berusaha melakukan kegiatan-kegiatan 

sesuai dengan yang disarankan pada solusi (pada sub babkesimpulan 

nomor 3) dengan harapan implementasi metode 5S/5R dapat 

terlaksana dengan baik, teratur dan tersistem sehingga dapat 

mencapai perbaikan berkesinambungan (continous improvement). 

2. Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, peneliti memberikan saran sebaiknya dalam 

melakukan penelitian bisa menambah responden lagi seperti 

karyawan gudang dan karyawan store Dagadu. 


