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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Home industry pembuatan tempe sebuah usaha yang memproduksi 

tempe yang didirikan oleh Pak sapto Home Industry ini sudah ada lebih dari 

satu tahun yang terletak di jln Jl.Tohjoyo1 no.8a Jatisari Gedang Anak 

Ungaran Timur. Home Industry ini memiliki satu buah mesin pemotong 

kedelai,dalam pembuatannya dilakukan sendiri oleh Pak Sapto sehingga 

tidak memiliki karyawan semua dikerjakan sendiri bersama keluarga Pak 

Sapto. Home Indusrty tempe Pak Sapto dalam sehari dapat memproduksi 59 

bungkus tempe dengan berat perbungkus 6 ons. 

Penjualan tempe dilakukan di pasar gunung pati pada pagi hari yang 

dilakukan oleh ibu dari Pak Sapto bersama Istrinya. Di dalam pembuatan 

tempe terdapat 4 tahap yang harus dilakukan yang pertama Pencucian dan 

pengkukusan kacang kedelai, pemotongan dan pembersihan cangkang 

kacang kedelai, pengkukusan kacang kedelai yang sudah terpotong, 

pencampuran ragi dan pembungkusan tempe. Proses produksi ini dilakukan 

pada pagi hari setelah Pak Sapto mengantar ibu serta istrinya ke pasar 

gunung pati untuk menjual tempe yang sudah jadi. Pada proses pembuatan 

tempe membutuhkan waktu 4 hari dari bahan baku sampai produk jadi dan 

siap untuk di jual. Dalam pembuatan tempe terdapat limbah proses 

pembuatan tempe yang dimana limbah-limbah tersebut sudah ada yang 

mengambil dan dijadikan pakan ternak. 
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4.2 Tahap pembuatan tempe 

a. Pencucian dan pengkukusan kacang kedelai 

Pada tahap pertama ini kedalai di ambil dari tempat 

penyimpanan bahan baku, pengambilan kedelai dalam sehari 30kg 

kacang kedelai. Kacang kedelai yang sudah di ambil dari tempat 

bahan baku di cuci hingga bersih dan membuang kotoran seperti biji 

jagung yang tercampur pada kacang kedelai dan serabut kayu. 

setelah dilakukan pencucian dilakukan proses pengkukusan 

kacang kedelai pengkukusan ini tidak dilakukan secara bersamaan 

tetapi setiap 10kg kacang kedelai sehingga terdapat tiga kali proses 

pengkukusan yang rata-rata waktu pengkukusan 30 menit. Pada saat 

proses pengkukusan selesai kacang kedelai di taruh pada tong/ ember 

yang tiap tong/ ember berisikan 10kg kacang kedelai berserta air 

kukusan dan diamkan selama sehari. 

b. Pemotongan dan pembersihan cangkang kacang kedelai 

Tahap kedua ini dilakukan pemotongan kacang kedelai 

menggunakan mesin pemotong, pemotongan ini berfungsi untuk 

memcahkan kacang kedelai dan memisahkan cangkang kacang 

kedelai. 

Setelah proses pemotongan selesai dilakukan proses pencucian 

yang bertujuan untuk memisahkan kacang kedelai dengan cangkang 

kedelai, pencucian ini menggunakan saringan/ ayakan untuk 

memisahkan cangkang dengan kacang kedelai. Limbah yang 
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dihasilkan pada proses ini adalah cangkang dan air rendaman yang di 

taruh pada tong/ ember yang akan di ambil oleh pihak ketiga. 

c. pengkukusan kacang kedelai yang sudah terpotong 

tahap ketiga ini dilakukan proses pengkukusan kacang kedelai 

yang sudah terpotong dan sudah di cuci hingga bersih. Proses 

pengkukusan ini dilakukan setiap 10kg kacang kedelai sehingga 

pada proses ini terdapat tiga kali pengkukusan yang rata-rata waktu 

pengkukusan 20menit setelah selesai pengkukusan kacang kedelai 

diangkat dan didiamkan hingga dingin atau tidak panas. 

d. Pencampuran ragi dan pembungkusan tempe 

Tahap terakhir proses pembuatan tempe yaitu pencampuran 

ragi dengan kacang kedelai pencampuran ini harus menunggu 

kacang kedelai yang sebelumnya dikukus hingga dingin dengan  

waktu 30 menit karena apabila masih panas dan di campur dengan 

ragi maka tempe tersebut tidak matang dengan rata. Pembungkusan 

tempe dilakukan setelah proses pencampuran ragi, setiap 

pembungkusan berisikan 6ons lalu di diamkan pada rak selama 

sehari untuk di jual pagi harinya. 
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4.3 Kondisi 5S pada Home Industry pembuatan tempe Pak Sapto 

a. Seiri  

Pada tahap pertama 5S yaitu seiri (pemilahan), sehingga untuk 

memulai tahap ini maka diperlukan pengamatan terlebih dahulu untuk 

mengetahui kondisi awal pada Home Industry pembuatan tempe Pak 

Sapto. 

1. Area penyimpanan bahan baku 

 
Gambar 4.1 Area penyimpanan bahan baku. 

Sumber Data:  Data Primer (2016) 

Pada gambar 4.1 Area penyimpanan bahan baku terdapat barang-

barang yang tidak diperlukan seperti galon, tiker, kayu dan karung bekas 

penyimpanan kedela. 
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2. Area pemotongan dan pencucian kacang kedelai 

 
Gambar 4.2  Area pemotongan dan pencucian kacang kedelai. 

Sumber Data:  Data Primer (2016) 

Pada gambar 4.2 diatas merupakan area pemotongan dan pencucian 

kacang kedelai. Gambar 4.2 ini menunjukan proses produksi yaitu 

memotong kacang kedelai menggunakan mesin pemotong.   
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Gambar 4.3 Area pemotongan dan pencucian kacang kedelai. 

Sumber Data:  Data Primer (2016) 

Gambar 4.3 merupakan pintu masuk pada area pemotongan dan 

pencucian kacang kedelai, yang dapat dilihat terdapat barang yang tidak 

diperlukan seperti meja kayu, kain bekas dan sampah plastik. 
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Gambar 4.4 Area pemotongan dan pencucian kacang kedelai. 

Sumber Data:  Data Primer (2016) 

Gambar 4.4 merupakan tempat mesin pemotong kacang kedelai 

yang sering digunakan dalam proses produksi. Terdapat barang yang 

tidak di perlukan, barang yang tidak dibutuhkan pada proses produksi 

seperti papan kayu yang sudah tidak terpakai, peralatan bangunan yang 

tidak diperlukan, drijen yang sudah tidak digunakan.  
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4. Area pencampuran ragi dan pembungkusan tempe 

Pada area ini terdapat meja kayu yang berada dekat 

penyimpanan tempe yang berisikan dispanser, galon air minum, 

gelas minum yang sudah tidak digunakan, yang terlihat pada 

gambar 4.5. 

 
Gambar 4.5 Area pencampuran ragi dan pembungkusan tempe. 

Sumber Data:  Data Primer (2016) 

b. Seiton  

1. Area pemotongan dan pencucian kacang kedelai 

Pada saat proses pemotongan dimana penataan tong atau ember 

diletakan seadanya tempat sehingga saat berjalan akan kesulitan 

karena tong atau ember yang tidak tertata dengan rapi sehingga tempat 
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pemotongan dan pencucian kacang kedelai terasa sempit yang 

ditunjukan pada gambar 4.6. 

 
Gambar 4.6 Area pemotongan dan pencucian kacang kedelai. 

Sumber Data:  Data Primer (2016) 
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2. Area pencampuran ragi dan pembungkusan tempe 

 
Gambar 4.7 Area pencampuran ragi dan pembungkusan tempe. 

Sumber Data:  Data Primer (2016) 

Gambar 4.7 ini merupakan area pencampuran ragi dan 

pembungkusan tempe yang terdapat rak penyimpanan tempe dan alat-

alat produksi dalam proses pencampuran ragi seperti timbangan yang 

berfungsi sebagai menimbang berat tempe hanya di letakan pada 

lantai begitu juga pada plastik pembungkus hanya diletakan pada rak , 

kursi kecil, lilin/ alat pres, papan kayu yang tidak di tata dengan rapi. 
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Gambar 4.8 Area pencampuran ragi dan pembungkusan tempe. 

Sumber Data:  Data Primer (2016) 

Pada gambar 4.8 merupakan proses pencampuran ragi dimana 

kacang kedelai ini di dinginkan supaya pada saat pencampuran ragi 

tidak cepat matang. 
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c. Seiso 

1. Area pengkukusan kacang kedelai 

 
Gambar 4.9 Area pengkukusan kacang kedelai. 

Sumber Data:  Data Primer (2016) 

Dari gambar 4.9 yaitu area pengkukusan kacang kedelai yang 

menunjukan proses pengkukusan kacang kedelai yang menunjukan 

bahwa pada area pengkukusan kedelai ini terdapat sampah atau 

kotoran yang tidak langsung di buang, kertas koran untuk menutup 

bekas kacang kedelai dan sebagai tatakan apabila kacang kedelai yang 

diambil jatuh tidak langsung ke lantai, bila kacang kedelai yang jatuh 
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ke lantai dan terinjak tidak segera di bersihkan maka menyebabkan 

kacang kedelai menempel pada lantai.  

 
Gambar 4.10 Area pengkukusan kacang kedelai. 

Sumber Data:  Data Primer (2016). 

Pada gambar 4.10 ini menunjukan proses pengambilan kacang 

kedelai yang sudah dikukus. Dilihat gambar diatas bawah pemilik 

memakai sepatu bots, dimana sepatu bots ini hanya digunakan pada 

saat berada di area pemotongan dan pencucian kacang kedelai.  
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2. Area pemotongan dan pencucian kacang kedelai 

Pada area ini pemilik sebenarnya sudah melakukan pembersihan 

secara rutin seperti setiap tong atau ember, saringan (ayakan) yang 

sudah di gunakan di cuci hingga bersih tetapi area sekitar tidak ikut di 

bersihkan sehingga ada sampah plastik tidak di buang melainkan di 

biarkan saja yang ditunjukan pada gambar 4.11. 

 
Gambar 4.11 Area pemotongan dan pencucian kacang kedelai. 

Sumber Data:  Data Primer (2016) 
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d. Seiketu  

Pada tahapan Seiketsu ini baik area penyimpanan bahan baku, area 

pengkukusan kacang kedelai, area pemotongan dan pencucian kacang 

kedelai dan area pencampuran ragi dan pembungkusan tempe masih 

berantakan dan kotor. Pemilik masih melakukan kesalahan berulang dari 

seiri, seiton, seiso secara tidak tuntas yang ditunjukan pada gambar 4.12, 

4.13, 4.14 dan 4.15. 

 
Gambar 4.12 Area penyimpanan bahan baku. 

Sumber Data:  Data Primer (2016) 
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Gambar 4.13 Area pengkukusan kacang kedelai. 

Sumber Data:  Data Primer (2016) 
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Gambar 4.14 Area pemotongan dan pencucian kacang kedelai. 

Sumber Data:  Data Primer (2016) 
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Gambar 4.15 Area pencampuran ragi dan pembungkusan tempe. 

Sumber Data:  Data Primer (2016) 

e. Shitsuke 

Pada tahapan Seiketsu ini baik area penyimpanan bahan baku, area 

pengkukusan kacang kedelai, area pemotongan dan pencucian kacang 

kedelai dan area pencampuran ragi dan pembungkusan tempe pada Home 

Indusrty dalam melakukan pemilahan, penataan, pembersihan secara 

tidak benar sehingga masih terdapat peralatan yang tidak digunakan 

berada pada area produksi, penataan yang kurang baik dan kebersihan 

yang kurang dijaga yang terlihat pada gambar 4.16, 417, 4.18, 4.19. 
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Gambar 4.16 Area penyimpanan bahan baku. 

Sumber Data:  Data Primer (2016) 
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Gambar 4.17 Area pengkukusan kacang kedelai. 

Sumber Data:  Data Primer (2016) 
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Gambar 4.18 Area pemotongan dan pencucian kacang kedelai. 

Sumber Data:  Data Primer (2016) 
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Gambar 4.19 Area pencampuran ragi dan pembungkusan tempe. 

Sumber Data:  Data Primer (2016) 

4.4 Perancangan 5S Home Industry pembuatan tempe Pak Sapto 

Setelah mengetahui kondisi 5S pada Home Industry pembuatan tempe 

Pak Sapto maka perencangan 5S yang sebaiknya di lakukan Home Industry 

pembuatan tempe Pak Sapto. 
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a. Seiri  

Pada seiri ini dilakukan memisahkan barang yang diperlukan 

dan barang yang tidak diperlukan dengan cara membuat keputusan 

frekuensi pemakaian (merupakan cara lain untuk mengatakan 

tingkat kepentingannya) untuk memastikan bahwa barang berada di 

tempatnya. 

Tabel  4.1 Azaz Pemilahan 

Frekuensi (per hari) Jenis barang Metode 

penyimpanan 

Rendah 

(barang yang 

digunakan 0-1 kali 

dalam sehari) 

Lilin, korek Diletakan pada 

tempat yang mudah 

untuk dicari. 

Rata-Rata 

(barang yang 

digunakan 2-3 kali 

dalam sehari) 

 

Piring plastik, alat kebersihan, 

tampah khusus pencampuran ragi 

tempe, kursi kecil, kayu-kayu. 

Diletakan pada 

tempat yang sudah di 

sediakan pada area 

yang sudah di 

tentukan. 

Tinggi 

(barang yang 

digunakan lebih 

dari 3 kali dalam 

sehari) 

Tong/ember, dandang/panci, 

saringan/ayakan, gayung, 

timbangan,alat pres, plastik 

pembungkus tempe, pompa air, 

selarang air, mesin pemotong 

kacang kedelai ,kompor, gas, 

tampah. 

Diletakan dekat pada 

area kerja yang sudah 

di tentukan. 

Sumber Data: Data Primer 2016. 

Pada tabel 4.1 menjelaskan pemilahan berdasarkan pada 

frekuensi penggunaan agar memudahkan dalam mengambil dan 
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menggunakan fasilitas yang ada. Frekuensi rendah tergolong 

barang yang dipergunakan 0-1 kali dalam sehari yaitu lilin, korek 

diletakan pada rak kayu di area pencampuran ragi dan 

pembungkusan tempe, barang ini sangat jarang dipakai karena 

barang ini dipakai bila dalam keadaan daurat saja seperti mati 

lampu sehingga alat pres tidak dapat digunakan. 

Frekuensi rata-rata tergolong frekuensi barang yang 

dipergunakan 2-3 kali dalam sehari seperti piring plastik, alat 

kebersihan, tampah khusus pencampuran ragi tempe, kursi kecil, 

kayu-kayu. 

Piring plastik, kursi kecil dan tampah khusus pencampuran 

ragi tempe diletakan pada rak kayu yang ada pada area 

pencampuran ragi, kayu-kayu akan diletakan di tempat yang sudah 

sediakan. Sedangkan alat kebersihan diletakan pada area 

pengkukusan kacang kedelai di tempat yang sudah di sediakan.  

 Frekuensi tinggi tergolong barang yang dipergunakan lebih 

dari 3 kali dalam sehari seperti Tong/ember, dandang/panci, 

saringan/ayakan, gayung, timbangan, alat pres, plastik pembungkus 

tempe, pompa air, selarang air, mesin pemotong kacang kedelai, 

kompor, gas, tampah. Barang-barang tersebut merupakan barang 

utama (wajib) pada saat proses produksi. 

Untuk tong/ember, saringan/ayakan, tampah, gayung, pompa 

air, selarang air, mesin pemotong diletakan pada area pemotongan 



 

58 
 

kacang kedelai yang sudah di sediakan tempatnya, timbangan, alat 

pres, plastik pembungkus tempe diletakan pada rak kayu. Peletakan 

tong/ember dengan cara ditumpuk dengan penumpukan dalam 

keadaan kosong, dandang/panci, kompor, gas, tampah diletakan 

pada area pengkukusan kacang kedelai. 

b. Seiton 

1. Menentukan kelompok barang yang diperlukan, penentuan 

kelompok berdasarkan frekuensi pemakaian barang atau fungsi 

barang. 

Pengelompokan barang di area Home Industry dilakukan 

untuk mendukung dalam perancangan tempat penyimpanan 

barang. Hasil dari pengelompokan barang berfungsi untuk 

perancangan tempat penyimpanan alat-alat kerja. 

Pengelompokan barang berdasarkan dari frekuensi penggunaan 

barang. Kriteria frekuensi digunakan untuk merancang tempat 

penyimpanan dan lokasi tempat penyimpanan. 

Tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk 

mempermudah menemukan barang yang dibutuhkan. 

Pengelompokan ini juga di bagi menjadi dua sebagai berikut: 

a. Peralatan kerja 

Yang termasuk dalam peralatan kerja adalah peralatan 

yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas kerja sehari-

hari dan mendukung proses pengerjaan agar dapat berjalan 



 

59 
 

dengan baik. Dalam Home Industry pembuatan tempe alat-

alat yang dipergunakan dalam sehari-hari adalah Tong/ember, 

dandang/panci, saringan/ayakan, gayung, timbangan, korek, 

lilin/alat pres, plastik pembungkus tempe, pompa air, 

selarang air, mesin pemotong kacang kedelai ,kompor, gas, 

tampah, Piring plastik, tampah khusus pencampuran ragi 

tempe, kursi kecil, kayu-kayu.  

b. Peralatan kebersihan  

Yang termasuk dalam peralatan kebersihan adalah 

peralatan yang dipergunakan untuk menjaga kebersihan dan 

melakukan kegiatan kebersihan apabila sedang dibutuhkan 

seperti Sapu ijuk, Sapu lidi,lap, cikrak, Tempat sampah. 

2. Penentuan tempat penyimpanan barang/ alat berdasarkan 

kriteria-kriteria tertentu agar tempat penyimpanan berada pada 

tempatnya. 

Fungsi dari penentuan tempat penyimpanan ini 

memberikan tempat khusus untuk menempatkan alat-alat kerja 

dan alat-alat kebersihan 

Tujuan dari penentuan tempat penyimpanan alat-alat kerja 

ini untuk mempermudah mengetahui dimana alat-alat tersebut 

berada. 
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a) Perancangan rak besi siku berlubang pada area pengkukusan 

kacang kedelai 

 
Gambar 4.20 Perancangan rak besi siku berlubang 2 susun 

Perancangan rak besi siku dengan ukuran 

100x60x130cm memiliki 2 susun tinggi susun pertama 30cm 

dan tinggi susun kedua 75cm ini digunakan untuk meletakan 

alat-alat produksi yang berada pada area pengkukusan kacang 

kedelai dan pemotongan dan pencucian kacang kedelai. 

Berikut klasifikasi jenis peralatan kerja yang akan di 

kategorikan pada penataan rak besi siku: 

1. Dandang/panci. 

2. Tampah. 

3. Gayung. 

4. Saringan/ ayakan. 

5. Selang air. 
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Peralatan-peralatan kerja tersebut akan ditempatkan pada 

rak besi siku dalam keadaan sudah bersih dan sudah selesai 

digunakan. 

Setelah melakukan Perancangan rak besi siku dan 

pengisian perlatan kerja pada rak besi siku ada 1 hal yang 

kurang yaitu pemberian label pada rak besi siku agar penataan 

berjalan dengan baik. Dasar pemberian label pada sekat rak 

besi siku sebagai berikut: 

1. Label tulisan “Area pengkukusan kacang kedelai” dengan 

rak besi yang diberi label ini merupakan tempat 

penyimpanan perlatan kerja yang digunakan pada area 

pengkukusan kacang kedelai seperti dandang/panci, tampah. 

2. Label tulisan “Area pemotongan dan pencucian kacang 

kedelai” rak besi yang diberi label ini merupakan tempat 

penyimpanan peralatan kerja yang digunakan pada area 

pemotongan dan pencucian kacang kedelai seperti gayung, 

saringan/ayakan, selang air.  
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b) Perancangan Rak besi siku berlubang pada area pencampuran 

ragi dan pembungkusan tempe 

 
Gambar 4.21 Perancangan Rak besi siku berlubang 3 susun 

Perancangan ini sama dengan perancangan rak besi siku 

berlubang yang ada pada area pengkukusan kacang kedelai 

hanya saja memiliki 3 susun dengan ukuran 75x50x170cm 

dan tinggi tiap susun 50cm. Rak besi ini sebagai tempat 

penyimpanan peralatan kerja yang digunakan pada area 

pencampuran dan pembungkusan kacang kedelai. Penataan 

peralatan kerja ini berdasarkan frekuensi pemakaian (rendah, 

rata-rata, tinggi) dengan pemberian label warna supaya lebih 
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memudahkan untuk mengetahui, menyimpan dan menata 

peralatan kerja. berikut klasifikasi warna label dan penataan 

peralatan kerja: 

1. Biru muda = Peralatan kerja dengan frekuensi rendah 

seperti lilin, korek. 

2. Kuning =  Peralatan kerja dengan frekuensi rata-rata 

seperti piring plastik, kursi kecil, kayu, tampah khusus 

pencampuran ragi tempe. 

3. Hijau = Peralatan kerja dengan frekuensi tinggi seperti 

timbangan, alat pres, plastik pembungkus tempe. 

Selain penataan isi dan perancangan rak besi siku 

berlubang, ada penataan rak besi siku berlubang yang akan 

digambarkan melalui layout yang ada pada Home Industry 

pembuatan tempe Pak Sapto (gambar 4.22). 
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Gambar 4.22 Layout Home Industry pembuatan tempe 

Pak Sapto. 

 

Dari gambar 4.22 merupakan layout yang ada pada 

Home Industry pembuatan tempe Pak Sapto, peletakan rak 

besi siku berlubang yang terlihat pada gambar 4.22 terletak 

pada area pengkukusan kacang kedelai, pencampuran ragi 

dan pembungkusan tempe. 
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c. Seiso 

1. Melakukan pembersihan tempat kerja 

Dalam melakukan pembersihan tempat kerja hal yang 

perlu di perhatikan yaitu pembersihan debu, pembersihan 

sawang pada langit-langit, pembersihan alat kerja dan sampah 

lainnya. 

a. Debu  

Debu yang merupakan persolan yang utama bukan 

berarti Home Industry ini terdapat banyak debu melainkan 

karena proses produksi dilakukan setiap hari sehingga semua 

area kerja harus bersih dari debu supaya pada saat proses 

pembuatan tempe kacang kedelai tidak tercampur dengan 

debu. Untuk menjaga kebersihan kompor, mesin pemotong 

kacang kedelai dengan mengelap supaya kompor, mesin 

pemotong kacang kedelai juga menyapu lantai hingga bersih 

dan terbebas dari debu. 

b. Sawang pada langit-langit 

Sawang yang ada pada langit-langit muncul karena 

terdapat kotoran yang menumpuk yang berada di langit-

langit. Kemunculan sawang ini tidak dapat di perkirakan. 

Untuk mencegahnya munculnya sawang dilakukan 

pengecekan setiap saat apabila terdapat sawang segera di 

bersihkan supaya tidak semakin banyak. 
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c. Pembersihan alat kerja 

Alat-alat kerja yang di bersihkan disini yaitu 

dandang/panci, tong/ember, gayung, saringan/ ayakan 

pembersihan dilakukan sesudah peralatan tersebut selesai 

dipergunakan. Pembersihan ini bertujuan supaya pada saat 

peralatan tersebut akan dipakai lagi sudah dalam kondisi 

bersih. 

d. Sampah lainnya 

Sampah lainnya yang dimaksud adalah sampah-sampah 

bungkus plastik, botol dll segera dibersihkan. Dibersihkan ini 

berarti membuang ke tempat sampah yang sudah di sediakan 

bukan dibuang tidak pada tempatnya. Sampah-sampah ini 

bila tidak dibuang pada tempat sampah dapat memberi kesan 

kotor pada Home Industry.  

2. Peremajaan tempat kerja 

Peremajaan tempat kerja yaitu pemberian garis pembatas 

yang berfungsi sebagai  batas tanggung jawab antar area kerja. 

Batas tanggung jawab antar area kerja berupa kebersihan yang 

dilakukan oleh 1 atau 2 orang. Untuk memperjelas pembagian 

tanggung jawab kebersihan maka akan digunakan satu metode 

yaitu melakukan Perancangan jadwal kebersihan pada tabel 4.3 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 Perancangan Jadwal Kebersihan  
Nama Penganggung Jawab : Bapak Sapto 

Apa yang 

dibersihkan 

Bagaimana 

membersih

kan 

Alat Standart Jadwal 

    Pagi Sesudah 

proses 

produksi 

3 Bulan 

Lantai Menyapu Sapu  Bersih 

dari debu 

dan 

kotoran 

√ √  

kompor, mesin 

pemotong kedelai 

dandang/panci, 

tong/ember, 

gayung, saringan/ 

ayakan 

lap, 

mencuci 

lap Bersih 

dari debu 

dan 

kotoran 

 √  

Sawang pada 

langit-langit 

Menyapu 

langit-

langit 

Tongk

at sapu 

panjan

g 

Bersih 

dari debu 

dan 

kotoran 

  √ 

Sumber : Data Primer 2016 

Dengan adanya jadwal kebersihan seperti ini akan lebih 

memberi tanggung jawab kepada pekerja  untuk  bisa 
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menjalankan kegiatan kebersihan di Home Industry pembuatan 

tempe Pak Sapto.  

Apabila tempat kerja bersih dan bebas dari kotoran 

berbagai keausan pada tempat kerja akan tampak, maka 

peremajaan perlu dilakukan di tempat kerja misalnya perawatan 

mesin pemotong, saringan/ayakan, tampah bila sudah tidak 

layak pakai harus di buang dan di ganti dengan yang baru. 

d. Seiketsu 

Inti dasar dari perancangan seiketsu adalah bagaimana 

memelihara area kerja selalu dalam kondisi rapi dan bersih. Salah 

satu cara yang dapat dilakukan dalam perancangan Seiketsu pada 

area Home Industry pembuatan tempe Pak Sapto adalah melakukan 

manajemen visual seperti : 

1. Perancangan kontrol visual label 

Dalam perancangan ini supaya terdapat proses pembiasaan 

pada area Home Industry maka perlu dilakukan kontrol visual 

agar  setiap bagian dapat mengetahui dengan jelas. Contoh 

perancangan  kontrol visual dapat di lihat pada gambar 4.23. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Label perancangan kontrol visual. 

 

Limbah 

produksi 

 

Limbah 

non 

produksi 
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Label perancangan kontrol visual ini mengenai limbah 

produksi dan limbah non produksi agar memudahkan dalam 

memisahkan kategori limbah pada tempat yang telah disediakan.  

Label limbah produksi digunakan untuk limbah produksi 

dalam pembuatan tempe seperti cangkang dari kacang kedelai, 

air rendaman kacang kedelai. Sedangkan label limbahnon 

produksi digunakan untuk limbah yang bukan dari hasil proses 

produksi seperti plastik, botol minum dll. 

2. Perancangan visualisasi dengan sugesti tulisan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Perancangan visual dengan tulisan. 

Gambar 4.24 Perancangan visual dengan tulisan. 

 
Gambar 4.25 Perancangan visual dengan tulisan. 

Seperti yang ada pada gambar 4.24 dan 4.25 dengan 

sugesti tulisan: “setelah menggunakan barang harap 

dikembalikan dan di rapikan pada tempatnya” dan “Stop buang 

sampah semabarangan”. Bertujuan supaya orang yang melihat 

Setelah menggunakan barang 

harap dikembalikan dan di 

rapikan pada tempatnya 
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tulisan ini akan mengembalikan dan merapikan barang yang 

sudah dipergunakan juga orang akan membuang sampah pada 

tempatnya. 

Perancangan ini akan di pasang pada setiap area yang 

berada pada Home Industry pembuatan tempe Pak Sapto. 

e. Shitsuke 

Prinsip utama dari shitsuke ini adalah secara rutin dan 

terus menerus melakukan prosedur dan semua aktivitas 4S yang 

telah ditetapkan dengan benar dan penuh kedisiplin sebagai 

budaya kerja yang baik.  

Perancangan ini sebenarnya bermaksud mengubah 

kebiasaan seseorang untuk dapat mengikuti prosedur 5S yang 

telah dijalankan. Jalan atau tidaknya perancangan ini tergantung 

dari kemauan dan kesadaran setiap orang akan pentingnya 5S 

ini. Berikut adalah langkah praktis menjalankan rajin ini: 

1. Pembiasaan Prosedur 5S dalam aktivitas sehari-hari 

Prosedur yang dimaksudkan disini adalah tugas dan 

tanggung jawab dalam perancangan 5S. Tugas dan tanggung 

jawab masing-masing personel berhubungan dengan 

pelaksanaan 5S harus dipatuhi dan dilaksanakan. 

Tujuan dari prosedur ini adalah membuat semua orang 

untuk tidak malas dalam melaksanakan program dan 
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perancangan 5S berjalan dengan lebih terstruktur. Pembuatan 

prosedur telah dilakukan pada tahap persiapan. 

2. Melaksanakan kegiatan “10 menit 5S” 

Perancangan “10 menit 5S” bertujuan untuk membantu 

menanamkan budaya 5S dalam aktivitas kerja sehari-hari. 

Aktivitas ini tidak menuntut tanggung jawab yang 

berlebih tetapi akan memberikan dampak yang positif apabila 

dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pelaksanaan dilakukan 

selama 10 menit sebelum mengakhiri aktivitas kerja. 

Aktivitas yang dilakukan berkenaan dengan kegiatan “10 

menit 5S” adalah 

a) Mengembalikan peralatan kerja pada tempatnya 

apabila sudah tidak dipergunakan lagi. 

b) Membuang segala sesuatu yang tidak diperlukan. 

c) Memeriksa kebersihan pada setiap area home 

industry. 

Berikut ini adalah petunjuk pelaksanaan “10 menit 5S”: 

a) Pelaksanaan diawali dengan melakukan inspeksi 

terdahap kondisi setiap area kerja secara global. 

b) Apabila melihat barang yang tidak diperlukan, maka 

harus mengambil tindakan untuk membuang barang 

tersebut. Untuk mengetahui barang apa yang 

diperlukan atau tidak, maka harus menggunakan 
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daftar periksa. Barang yang tidak diperlukan harus 

dikeluarkan dari area kerja. 

c) Mengembalikan barang yang diperlukan ke tempat 

penyimpanan semula. Pengembalian ke lokasi 

penyimpanan dapat dilakukan menggunakan 

bantuan kode pada barang. 

d) Melakukan inspeksi terhadap kebersihan pada area 

kerja. Kebersihan area kerja ini menititik beratkan 

pada kebersihan lantai dan alat kerja kerja dimana 

lantai  dan alat kerja harus bersih. Bersih yang 

dimaksudkan disini adalah tidak ada debu dan 

sampah yang berserakan di lantai. 

Dalam perancangan “10 menit 5S” diharapkan dapat 

menumbuhkan motivasi pada setiap orang bahwa apa yang 

mereka lakukan memberikan dampak yang positif dalam 

aktivitas sehari-hari. Tumbuhnya motivasi akan mendorong 

setiap orang untuk terus melaksanakan 5S dalam aktivitas 

sehari-hari sehingga akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. 

3. Poster 5S 

Pembuatan poster ini diharapkan dapat memotivasi 

orang untuk senantiasa melakukan budaya kerja 5S dalam 

aktivitas sehari-hari. Berikut rancangan poster 5S: 
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Gambar 4.26 Perancangan poster 5S. 

 

 


