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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dengan judul “Evaluasi Penerapan Program 5R 

(Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) Pada Batching plant Halim PT. X 

Tahun 2022”  didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

a. Proses pekerjaan pada PT. X dalam menghasilkan beton segar siap pakai 

atau beton ready mix yang berkualitas dan bermutu diproduksi dengan 

menggunakan alat, yaitu batching plant. Beton ready mix ini diproduksi 

sesuai dengan permintaan konsumen dalam skala besar yang biasanya 

didistribusikan pada proyek konstruksi. 

b. Penerapan program 5R di PT. X sudah sejak lama diimplementasikan, 

program 5R di PT. X ini juga sudah dijadikan sistem manajeman oleh 

perusahaan dalam bentuk  pedoman program 5R yang di modifikasi serta 

mengadopsi dari program 5S di Jepang. Pedoman program 5R ini 

menjadi salah satu acuan standar dalam penerapan poin ringkas, rapi, 

resik, rawat dan rajin yang ada pada PT. X.  

c. Tahapan penerapan program 5R yang dilakukan di PT. X sudah 

terlakasana sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan, dapat dilihat 

dengan persentase sebagai berikut:  

1) Pelaksanaan poin Ringkas di PT. X dengan persentase 50% 

2) Pelaksanaan poin Rapi di PT. X dengan persentase 50% 

3) Pelaksanaan poin Resik di PT. X dengan persentase 60% 

4) Pelaksanaan poin Rawat di PT. X dengan persentase 60% 

5) Pelaksanaan poin Rajin di PT. X dengan persentase 50% 

d. Hasil tahapan pelaksanaan program 5R di PT. X sudah terlaksana sesuai 

dengan pedoman, namun secara keseluruhan yang menjadi kendala 

dalam kurang maksimalnya penerapan program 5R tersebut yaitu 

kurangnya kesadaran dari para karyawan di PT. X. 
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V.2   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan tahapan 

program 5R yang sudah terlaksana di PT. X, dapat diberikan saran sebagai 

berikut: 

a. Bagi Perusahaan 

1) Memberikan pelatihan atau training kepada setiap karyawan ataupun 

pekerja  di PT. X serta rutin melakukan evaluasi mengenai pentingnya 

menerapkan program 5R di perusahaan guna meminimalisasi terjadiya 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta meningkatkan 

efektivitas dan produktifitas kerja. 

2)  Melakukan pengawasan terkait penerapan tahapan program 5R secara 

berkelanjutan di setiap divisi guna meningkatkan kesadaran dari setiap 

karyawan dalam menerapkan program 5R  

3) Bagi pihak perusahaan maupun manajemen, hendaknya dapat 

memberi support dan dukungan dalam hal apapun guna 

memaksimalkan penerapan program 5R pada PT. X 

b. Bagi Peneliti lain  

1) Mengembangkan penelitian supaya mengetahui secara menyeluruh 

terkait pengetahuan penerapan program 5R pada perusahaan 

c. Bagi Ilmu Pengetahuan 

1) Mengintegrasikan program 5R kepada Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja supaya menjadi salah satu program 

yang harus dilaksanakan setiap perusahaan dalam upaya mencegah 

terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di lingkungan 

perusahaan 

 

 

 

 

 

 


