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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Setiap tahun pada sektor perindustrian di Indonesia baik pada sektor 

industry nasional maupun sektor industry regional mengalami peningkatan 

dan kemajuan yang cukup pesat. Perkembangan dan kemajuan industry 

kecilpun ikut mengalami peningkatan yang luar biasa, dapat dilihat dengan 

adanya banyak usaha-usaha kecil yang di dirikan oleh masyarakat mulai 

berkembang. Banyak masyarakat mendirikan usaha kecil dan 

mengembangkan usahanya hingga menjadi besar. 

Berbisnis sama seperti sebuah tim olah raga bola basket dimana ada 

beberapa orang sebagai seorang manajer, yang lain sebagai pemainnya dan 

semuanya melakukan tugasnya masing-masing dengan baik. Tim yang 

unggul sebenarnya tidak memiliki sebuah bintang yang kuat dalam satu tim, 

tetapi dalam sebuah tim memiliki kerja sama antarpemain misalnya pemain 

point guard yanghandal tugasnya sebagai pembawa bola dan memberikan 

passing kepada temannya serta mengatur irama permainan dalam tim 

apakah lambat/cepat bekerja sama dengan pemain shooting guard yang 

tugasnya menembak bola dari jarak yang jauh, apabila mereka saling 

bekerja sama dengan baik maka timmemperoleh kemenangan dan 

menjadikantim yang unggul. Sama dengan halnya berbisnis dengan adakerja 

sama seluruh anggota akan memperoleh kemenangan dalam bersaing 

bahkan menjadi unggul dari yang lain. Itulah sebabnya kenapa banyak 
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perusahan di Negara Jepang besar maupun kecil berusaha untuk 

mempromosikan aktivitas mutu yang melibatkan setiap orang. Disini 5S 

dapat berguna bukan saja diperlukan untuk melibatkan setiap orang tetapi 

juga aktivitas untuk meraih keberhasilan. 

5S tampaknya mudah untuk dimengerti tetapi mengapa 5S sulit 

dilakukan, karena 5S tampaknya mudah sekali sehingga orang tidak 

sungguh-sungguh melaksanakannya. 5S merupakan Indikator pertama 

apakah suatu pekerjaan berjalan dengan lancar atau tidak,  aktivitas 5S 

merupakan sebab dan akibat orang luar tidak akan melihat keadaan dalam 

perusahaan tetapi 5S selalu memberikan gambaran yang akurat. 

Menyediakan waktu untuk 5S saat ini dapat menghemat di kemudian 

harinya dalam hal mutu, pencegahan kecelakaan, produktivitas dan lain-lain. 

Secara tidak sadar kita sebenarnya sudah menerapkan 5S dalam kehidupan 

sehari-hari, misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita menyapa seseorang, 

mencuci tangan sebelum dan sesudahkan makan, menyimpan sendok dan 

garpu di tempatnya, membersihkan rumah hal ini merupakan penerapan 5S 

yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari bila kebiasaan seperti ini 

diterapkan di perusahaan akan berdampak positif. 5S adalah persiapan 

segala sesuatu dalam kondisi yang terbaik, kebiasaan yang baik akan 

terbawa ke tempat kerja, 5S juga memastikan bahwa kita mampu 

melaksanakan pekerjaan secara efesien dan sebagai penyempurna dengan 

cara memperhatikan segala sesuatu sehingga kita tidak perlu mencari-

carinya lagi misalnya saja mengetahui letak penyimpanan garpu dan sendok. 
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Negara Jepang yang sudah mengenal dan menerapkan sistem 5S (Seiri 

, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) Bila di terapkan dan di lakukan secara 

terus menerus dapat memperoleh hasil yang efesien. Dalam proses 

melaksanakan 5S, jika tidak dilakukan dengan secara terus menerus dan 

berkelanjutan serta tidak memiliki tekad maka tidak akan berhasil.  

Di Ungaran banyak Home Industry dalam pembuatan tempe. Tempe 

adalah makanan yang berbahan dasar kacang kedelai yang sudah di kenal 

oleh seluruh masyarakat indonesia, tempe merupakan makanan yang 

sederhana dan memiliki rasa yang enak sehingga banyak orang yang 

menyukai makanan tersebut, tidak jarang setiap rumah makan atau rumah 

tangga menyediakan makanan yang berupa tempe. Tempe sangat mudah 

untuk ditemukan dalam pasar-pasar tradisional maupun pasar modern. 

Di tengah persaingan yang ketat ini pastinya Home Industry 

pembuatan tempe juga meningkatkan perfomance-nya agar dapat bersaing 

bahkan dapat memenangkan persaingan. Pada Home Industry pembuatan 

tempe dalam meningkatkan perfomance bukan hanya pada bagian 

manajemennya saja melainkan pada bagian produksi. 

Peneliti meneliti salah satu Home Industry pembuatan tempe Pak 

Sapto yang berada di ungaran, dimana setiap hari memproduksi 30kg 

kacang kedelai yang dapat menghasilkan 59 bungkus tempe tiap harinya, 

per bungkus tersebut memiliki berat 6 ons. Alasan dilakukan penelitian 

karena penataan peralatan produksi pada area kerja tidak rapi dan 

kebersihan yang kurang diperhatikan. 
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Dalam melakukan penataan dan kebersihan diarea kerja ini sangatlah 

penting dan berpengaruh pada pencarian barang untuk pada saat proses 

produksi. Dalam penempatan alat produksi serta kebersihan pada Home 

Industry ini perlu diperhatikan, agar tidak mengeluarkan banyak tenaga 

dalam mencari barang yang seharusnya berada pada tempatnya menjadi 

tidak pada tempatnya. Hal ini yang membuat peneliti mengambil keputusan 

untuk meneliti Home Industry pembuatan tempe Pak Sapto. Berikut gambar 

area kerja yang ada pada Home Industry pembuatan tempe Pak Sapto: 
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Gambar 1.1 Area Penyimpanan Bahan Baku. 

Sumber Data : Data Primer (2016) 

Pada gambar 1.1 Merupakan area penyimpanan bahan baku yaitu 

kacang kedelai yang terdapat di dalam karung dan sebelah karung tersebut 

terdapat barang-barang yang tidak dibutuhkan pada saat proses produksi, 

barang-barang tersebut berupa galon, tiker, kayu dan karung bekas 

penyimpanan kedelai yang tidak disingkirkan. 
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Gambar 1.2 Area Pengkukusan kacang kedelai. 

Sumber Data : Data Primer (2016) 

Gambar 1.2 merupakan area pengkukusan kacang kedelai, pada area 

ini terdapat peralatan-peralatan untuk mengkukus kedelai seperti kompor, 

panci, tabung gas dan alat kebersihan. Dari hasil observasi yang dilakukan 

pada saat proses produksi selesai area pengkukusan kacang kedelai tidak 

langsung di bersihkan sehingga kedelai yang jatuh dan terinjak akan 

menempel pada lantai yang meninggalkan noda serta terdapat alat 

kebersihan yang tidak tertata dengan rapi pada tempatnya. 
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Gambar 1.3 Area Pemotongan kacang kedelai dan Pencucian kacang kedelai. 

Sumber Data : Data Primer (2016) 

Gambar 1.3 Area Pemotongan kacang kedelai dan Pencucian kacang 

kedelai pada area ini pemotongan kacang kedelai dilakukan dengan mesin 

pemotong, sedangkan pencucian dilakukan secara manual. 

Pencucian bertujuan untuk membersihkan kedelai dari cangkang 

kedelai hingga bersih. Pada area ini terdapat barang yang tidak di perlukan 

yang ditunjukan pada lingkaran berwarna merah yaitu barang-barang yang 

tidak terpakai atau barang-barang yang tidak termasuk dalam proses 

produksi, hal ini mengakibatkan tempat berasa tidak luas atau sempit yang 

membuat barang produksi tidak tertata dengan rapi dan sampah plastik yang 

tidak langsung dibuang. 

Dengan perancangan metode 5S (seiri, seiton, seiso, seiketsu, 

shitsuke) di Home Industry pembuatan tempe pak Sapto diharapkan dapat 
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menjaga kerbersihan dan dapat mencari peralatan produksi dengan mudah di 

area kerja. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian dengan 

perancangan 5S pada Home Industry pembuatan tempe milik Pak Sapto di 

Ungaran 

1.2 Rumusan Masalah : 

Berdasarkan permasalahan di atas maka dirumusan sebagai berikut: 

Bagaimana perancangan 5S pada Home Industry pembuatan tempe 

Pak Sapto di Ungaran? 

1.3 Tujuan penelitian dan Manfaat: 

1.3.1 Tujuan penelitian 

Tujuan dari peneltian ini adalah 

Untuk mengetahui perancangan5S pada Home Industry 

pembuatan tempe Pak Sapto di Ungaran. 

1.3.2 Manfaat penelitian 

 

1. Bagi Home Industry pembuatan tempe 

Untuk memberikan manfaat dalam perancangan 5S. 

2. Bagi peneliti  

Melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat 

mengimplementasikan ilmu mengenai 5S yang telah peneliti 

peroleh selama perkuliahaan khususnya pada program studi 

manajemen operasi. 

3. Bagi pembaca 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan informasi kepada pembaca dan dapat 

dijadikan bahan refresnsi untuk penelitian berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


