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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pada saat ini pertumbuhan industri sangatlah pesat. Mudahnya mendapatkan 

pinjaman dan tersedianya tenaga kerja yang banyak membuat orang ingin membuka 

suatu usaha. Dalam membuka sebuah usaha para pelaku usaha dituntut untuk 

melakukan suatu inovasi produk agar usaha mereka dapat terus berkesinambungan. 

Proses operasional atau produksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan 

bagian penting di dalam suatu usaha agar usaha tersebut dapat terus berjalan. Selain 

proses operasional atau produksi terdapat hal penting lainnya yaitu budaya 

perusahaan.   

Budaya perusahaan adalah salah satu faktor pendukung agar proses produksi 

berjalan dengan efektif dan optimal. Salah satu contoh budaya perusahaan adalah 5S 

(seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke) yang berasal dari Jepang. 5S ini 

dikemukakan oleh Takashi Osada (2004), beliau mengartikan bahwa 5S adalah 

rangkaian aktivitas berupa pemilahan, penataan, pembersihan, pemantapan, dan 

pembiasaan untuk optimalisasi kerja di tempat kerja (pabrik/tempat produksi). 

Tempat kerja yang tertata dengan rapi membuat para karyawan merasa nyaman dan 

betah, selain itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas suatu perusahaan. Budaya 
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5S ini memilikin manfaat antara lain memperbaiki kualitas kerja, produktivitas kerja, 

lingkungan kerja, dan keselamatan kerja para karyawan.  

Dari observasi terhadap  UKM Dian Rubber menunjukkan informasi bahwa sikap 

kerja pada 5S sangat diperlukan karena lingkungan kerja di  UKM Dian Rubber 

tidak tertata dengan rapi, hal itu dibuktikan seperti keterangan gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar  1.1 Keadaan Lokasi  UKM Dian Rubber  

Gambar diatas menerangkan keadaan lokasi  UKM Dian Rubber yang berantakan. 

Barang diletakkan di sembarang tempat, sehingga kondisi pabrik tidak rapi, 

khususnya dibagian sebelah kanan. Di dalam foto tersebut terdapat 3 buah mesin 

yang digunakan untuk mencetak karet yang dipesan oleh konsumen, terdapat 

beberapa meja yang digunakan untuk memotong karet, lalu ada juga rak disebelah 

kanan yang penuh dengan tumpukan barang. 
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  Gambar  1.2 Keadaan Lokasi  UKM Dian Rubber 

Gambar di atas adalah posisi sebelah kanan dari pabrik  UKM Dian Rubber 

dimana terdapat banyak sekali barang yang diletakkan begitu saja di sana. Barang 

yang diletakkan disana sangat beragam, diantaranya seperti kompresor, bor mesin, 

sampah plastik bekas pembungkus karet, cetakan karet, tabung gas elpiji, dan lain 

lain. Selain itu juga terlihat sampah plastik pembungkus karet yang tidak dibuang 

langsung, tetapi diletakkan di antara tumpukan peralatan di rak sebelah kanan. 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.3 Bahan Baku Utama yang diletakkan di lantai 

Bahan baku utama (gulungan) juga diletakkan di sembarang tempat dan 

diletakkan di depan pintu keluar masuk pabrik sehingga menghalangi masuknya 
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orang dan barang. Bahkan karena penempatan bahan baku yang sembarangan, bahan 

baku tersebut diinjak injak oleh pemilik ataupun para pekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.4 Bahan Baku Utama yang diletakkan di lantai  

Bahan baku utama yang sudah dilembarkan juga diletakkan di sembarang tempat 

dan mengganggu lalu lintas pekerja, karena diletakkan di tengah. Bahkan karena 

penempatan bahan baku yang sembarangan, bahan baku tersebut diinjak injak oleh 

pemilik ataupun para pekerja. 
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Gambar 1.5 Barang setengah jadi yang diletakkan di lantai 

Barang setengah jadi yang di produksi juga diletakkan di bawah, lalu ditumpuk 

menjadi satu. Dan tidak ada tempat khusus untuk meletakkan barang jadi, sehingga 

barang jadi hanya diletakkan di bawah lantai dan setelah terkumpul banyak 

diletakkan di dalam sebuah ember besar.  

Lalu pada saat melakukan observasi, pemilik mengatakan bahwa alat alat cetak 

dan peralatan lainnya tidak tersusun dengan baik dan rapi dikarenakan para pekerja 

yang meletakkan sembarangan dan tidak beraturan. Selain itu para karyawan juga 

terkadang merasa kesulitan apabila harus mencari peralatan peralatan yang 

dibutuhkan pada saat itu, dikarenakan peralatan letaknya dijadikan satu di sudut 

kanan, sehingga menghambat pekerjaan. Selain itu sampah hasil produksi juga 

berada di sekitar area produksi dan terlihat tidak rapi.  
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul “PERANCANGAN SIKAP KERJA 5S ( SEIRI, SEITON, SEISO, 

SEIKETSU, DAN SHITSUKE ) PADA  UKM DIAN RUBBER SEMARANG 

JAWA TENGAH “. 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana usulan perancangan penerapan 5S pada  UKM Dian Rubber Semarang 

Jawa Tengah ? 

1.3 Batasan Masalah 

Penerapan 5S hanya dilakukan pada ruang produksi  UKM Dian Rubber 

Semarang Jawa Tengah. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui usulan rancangan penerapan 5S dalam usaha untuk 

mengoptimalkan proses produksi pada  UKM Dian Rubber. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Bagi Peneliti 

Menerapkan ilmu-ilmu yang didapat selama proses perkuliahan 

berlangsung dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 



7 

 

dunia wirausaha, khususnya tekait dengan sikap kerja 5S(seiri, seiton, seiso, 

seiketsu, dan shitsuke) 

b. Bagi Perusahaan atau  UKM 

Memberikan masukan kepada  UKM sebagai informasi sehingga dapat 

memperbaiki kekurangan kekurangan yang terkait dengan 5S. Sebagai acuan 

bagi  UKM agar melakukan aktivitas yang eferktif dan efisien,  khususnya 

yang terkait tentang sikap kerja 5S (seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke) 

c. Bagi kalangan akademik 

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dan referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang sejenis dan menambah wawasan bagi pembaca mengenai 

rancangan penerapan 5S pada industry kecil/  UKM,  khususnya terkait 

dengan sikap kerja 5S (seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke) 

  

 

 

 

 

 

 


