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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan  

4.1.1 Sejarah Perusahaan  

Perusahaan Percetakan Karet  UKM Dian Rubber adalah sebuah perusahaan yang 

mencetak lembaran karet menjadi sebuah bentuk yang yang diinginkan oleh 

konsumen dengan menggunakan mesin cetak dengan bantuan tenaga manusia.  UKM 

Dian Rubber ini terbentuk mulai dari tahun 2008, yang didirikan oleh sepasang suami 

istri bernama Bapak Abdul Jafar dan Ibu Ning. Ibu Ning dahulu bekerja di sebuah 

pabrik karet dengan skala yang besar. Beliau bekerja sudah cukup lama, hampir 20 

tahun. Suatu saat beliau memutuskan untuk keluar dari pekerjaan itu, dan mendirikan 

sebuah pabrik karet dengan skala kecil. Dengan modal seadanya dan pengetahuan Ibu 

Ning selama bekerja di pabrik karet,  UKM Dian Rubber mulai terbentuk dan 

berjalan. Pada awal mulanya  UKM Dian Rubber ini menerima pesanan dari SPBE 

Ungaran untuk membuat sil tabung gas. Dari waktu ke waktu permintaan menjadi 

semakin banyak. Bentuk yang dibuat pun bermacam macam. Konsumen  UKM Dian 

Rubber juga bermacam macam ada dari pihak PLN, Viar motor, distributor sparepart 

mobil, dan lain lain. Produk yang saat ini sering diproduksi adalah karet yang 

digunakan untuk pinggiran lampu jalan atau lampu sorot. Percetakan ini pertama kali 
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hanya memiliki satu buah mesin cetak dan 2 orang karyawan. Seiring berjalannya 

waktu, permintaan semakin banyak sehingga berkembang dan memiliki 3 buah mesin 

cetak dan 5 orang karyawan. Saat ini konsumen tidak hanya datang dari Semarang 

saja, tetapi juga dari beberapa kota di luar Semarang seperti Demak, Ungaran, Kudus, 

dll.  

4.1.2 Ruang Lingkup Bidang Usaha 

Perusahaan Percetakan  UKM Dian Rubber adalah sebuah percetakan yang 

bergerak di bidang percetakan karet, dimana semua bahannya terbuat dari lembaran 

karet. Perusahaan Percetakan  UKM Dian Rubber ini tergolong perusahaan yang 

bergerak di bidang manufaktur, karena Perusahaan Percetakan  UKM Dian Rubber 

melakukan proses produksi setelah mendapat pesanan dan disesuaikan dengan 

permintaan mengenai bentuk yang diinginkan, ukuran , dan standart karet yang ingin 

digunakan atau dicetak.  

4.1.3 Tahap Percetakan 

Seperti tahapan proses percetakan pada umumnya, proses percetakan di  UKM Dian 

Rubber melalui 3 tahapan yaitu pra cetak, cetak, dan finishing : 

a) Pracetak: 

Tahapan mulai dari menerima pesan dari konsumen. Pesanan     diterima 

langsung oleh Ibu Ning selaku pemilik. Setelah melakukan pesanan sesuai 

dengan keinginan konsumen, maka bentuk pesanan karet yang diinginkan 

akan segera masuk ke pabrik. 
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b) Cetak : 

Setelah pesanan masuk maka akan langsung masuk ke tahap pencetakan. 

Karyawan di pabrik proses percetakan mengubah bahan baku gulungan karet 

lalu di press dengan menggunakan mesin cetak dengan tenaga manusia.  

Sebelum melakukan pencetakan,  Ibu Ning akan membeli karet gulungan 

dengan standar keinginan konsumen. Setelah karet gulungan yang diminta 

datang maka Bapak Abdul (pemilik) akan memberikan satu contoh kepada 

karyawan mengenai produk apa yang akan dibuat. Alat cetak yang digunakan 

pun sesuai dengan permintaan konsumen. Alat cetak yang dimiliki oleh  UKM 

Dian rubber bermacam macam, disesuaikan dengan besar ukuran, tipisnya 

karet, dan bentuk apa yang diinginkan oleh konsumen. 

c) Finishing : 

Tahapan  akhir setelah proses cetak  adalah finishing. Finishing yang 

dilakukan adalah memotong pinggiran pinggiran karet yang tidak rapi akibat 

dari proses pengepresan. Proses memotong pinggiran ini dilakukan secara 

manual menggunakan gunting. Setelah itu barang akan dikirim ke konsumen. 

4.2 Hasil dan Pembahasan 

Pada sub bab dibawah ini akan dibahas kondisi 5S pada perusahaan percetakan karet  

UKM Dian Rubber 
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4.2.1 Kondisi Awal, Analisis, dan Rancangan 5S Pada Perusahaan Percetakan 

Karet  UKM Dian Rubber 

a. Seiri  

Pada 5S tahapan pertama yaitu seiri, untuk melakukan tahapan ini maka 

diperlukan pengamatan terhadap lokasi  UKM Dian Rubber, seperti berikut 

ini:  

1. Kondisi Awal 

a. Pemilahan sesuai dengan frekuensi penggunaan (rendah, sedang, 

tinggi) 

Pemilahan berdasarkan frekuensi penggunaan dimulai dari skala 

frekuensi 1-5 kali perhari untuk kategori rendah, frekuensi sedang dengan 

skala 6-10 kali perhari, dan frekuensi tinggi dengan skala >10 kali perhari 

belum dilakukan dikarenakan semua barang diletakkan menjadi satu 

ruangan. Seperti pada gambar di bawah ini (gambar 4.1 dan gambar 4.2) 

alat cetak tidak disusun berdasarkan frekuensi pemakaian, dan barang 

apapun diletakkan di sebelah kanan pabrik yang membuat para pekerja 

kesusahan mencari peralatan atau perlengkapan ketika dibutuhkan.  
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Gambar 4.1 Lokasi Alat Cetak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Lokasi sebelah kanan ruang produksi 
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b. Pemilahan penyimpanan barang  

1. Limbah produksi dan limbah lain lain  

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 4.3 Lokasi Limbah Produksi dan Limbah Lain Lain 

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa peralatan, alat cetak, 

bercampur dengan limbah limbah plastik dan lain lain. Maka dari itu 

diperlukan pemilahan terhadap barang barang mana saja yang sering 

digunakan dan yang tidak digunakan.  

2. Bahan Baku  

 

 

  

 

Gambar 4.4 Lokasi Bahan Baku 
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Dari gambar diatas bisa dilihat bahwa peletakan bahan baku di 

sembarang tempat. Bahan baku diletakkan di depan pintu keluar 

masuk proses produksi, sehingga menghalang halangi jalan. Maka dari 

itu perlu dilakukan pemilahan mengenai bahan baku apa yang akan 

digunakan untuk proses produksi pada saat itu agar tidak tercampur 

dengan bahan baku lain. 

3. Peralatan 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Lokasi Peralatan 

Dari gambar diatas bisa dijelaskan bahwa penempatan peralatan 

tidak tersusun dengan rapi. Keadaan penataan peralatan seperti gambar 

di atas membuat para pekerja sulit untuk mencari peralatan yang 

dibutuhkan dan bisa menghambat proses kerja. Lalu dibutuhkan 

pemilahan terhadap peralatan yang tersedia antara lain berbagai macam 

cetakan karet, 2 buah alat bor listrik, beberapa buah tabung elpiji 3 kg, 1 

buah kompresor, 3 buah meja untuk memotong karet, 2 buah rak yang 
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digunakan untuk meletakkan semua barang yang ada, berbagai macam 

alat perbengkelan seperti obeng, kunci pas, tang, dan lain lain yang 

bertujuan untuk mendukung proses produksi. 

c. Membuang barang yang tidak diperlukan 

Barang barang yang tidak diperlukan seperti limbah lain lain dan 

limbah produksi masih bercampur dengan barang lain seperti bahan baku 

dan peralatan.  

2. Analisis 

a. Pemilahan sesuai dengan frekuensi penggunaan  

 Pemilahan dilakukan pada seluruh bahan baku dan peralatan yang ada 

di  UKM Dian Rubber.  

b. Pemilahan penyimpanan barang 

1. Limbah produksi dan lain lain 

 Limbah produksi dan lain lain diletakkanya masih menjadi satu 

dengan barang barang yang ada di  UKM Dian Rubber.  

2. Bahan Baku  

 Bahan baku diletakkan di sembarang tepat dan menghalangi jalan. 

3. Peralatan  

 Peralatan diletakkan di rak panjang, tetapi bercampur dengan barang 

barang lain dan limbah serta diletakkan sembarangan tanpa 

memperhatikan penggunaanya.  



54 

 

c. Membuang yang tidak diperlukan 

 Semua barang yang tidak diperlukan seperti limbah masih bercampur 

menjadi satu dengan bahan baku dan peralatan.  

3. Rancangan  

a. Pemilahan sesuai dengan frekuensi penggunaan  

Dibawah ini adalah tabel pemilahan sesuai dengan frekuensi 

penggunaan barang yang ada di  UKM Dian Rubber : 

Tabel 4.1 Tabel Pemilahan sesuai dengan frekuensi penggunaan 

Frekuensi 

pemakaian per 

hari 

Jenis barang Metode penyimpanan  

Rendah 1-5 kali 

penggunaan per 

hari 

Kompresor  Diletakkan di samping kanan 

area produksi 

Sedang 6-9 kali 

penggunaan  per 

hari 

Mesin bor, mata bor, 

oli mesin,  peralatan 

pendukung 

Disimpan di rak khusus 

peralatan pendukung yang 

berada di sebelah kanan area 

produksi sesuai dengan kategori 

masing masing peralatan. 

Tinggi >10 kali 

penggunaan per 

hari  

Bahan baku, Alat 

cetak karet, peralatan 

produksi (penggaris, 

gunting) 

Bahan baku disimpan di rak 

khusus  bahan baku yang 

letaknya di sebelah kanan area 

produksi dan di atas meja 

pemotongan karet  
 

Alat cetak diletakkan di rak 

khusus alat cetak di dekat mesin 

cetak yang berada di sebelah 

kanan dan kiri area produksi 

sesuai dengan kode masing 

masing alat cetak. 

 

Peralatan produksi diletakkan di 

laci meja pemotongan karet 

Sumber Data : Data Primer yang diolah 2017 
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Pada tabel 4.1 menjelaskan pemilihan berdasarkan pada frekuensi 

penggunaan agar memudahkan karyawan dalam mengambil dan 

menggunakan fasilitas yang ada. Frekuensi rendah tergolong 

dalam frekuensi1-5 setiap penggunaan yaitu kompresor. Frekuensi 

rata-rata yang tergolong frekuensi 6-9 dalam penggunaan yaitu 

mesin bor, mata bor, oli mesin, dan peralatan pendukung yang 

diletakkan pada sebuah rak khusus peralatan agar memudahkan 

karyawan mencari peralatan yang dibutuhkan. Sedangkan untuk 

frekuensi yang tinggi tergolong dalam frekuensi lebih dari 10 

dalam penggunaan setiap hari yaitu bahan baku, alat cetak karet, 

peralatan produksi (penggaris, gunting). Diletakan pada tempat 

yang telah disediakan yaitu di rak bahan baku, dan meja 

pemotongan karet yang bertujuan untuk lebih mudah dijangkau 

oleh para karyawan. 

b. Pemilahan penyimpanan barang 

Pemilahan penyimpanan barang dilakukan untuk barang seperti di 

bawah ini :  

1. Limbah produksi dan lain lain 

Limbah produksi seperti sisa sisa potongan karet yang tidak 

terpakai dalam proses produksi, kardus. Limbah lain lain 

meliputi sampah kertas dan plastik. Untuk wadah limbah 
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sendiri diletakkan di dekat pintu masuk pabrik. Wadah tersebut 

terdiri dari 2 kotak, wadah sebelah kiri untuk tempat limbah 

produksi, sedangkan limbah lain lain di wadah limbah bagian 

kanan. 

2. Bahan Baku  

Bahan baku yang ada di  UKM Dian Rubber adalah gulungan 

bahan baku karet. Semua bahan baku yang akan diproduksi 

diletakkan pada atas meja pemotongan karet yang letaknya 

dekat dengan mesin cetak. Dan untuk bahan baku yang 

menunggu  diletakkan pada rak khusus bahan baku. 

3. Peralatan 

Penyimpanan peralatan diletakkan pada sebuah rak susun kaca 

di sudut sebelah kanan pabrik. Rak susun tersebut memiliki 4 

sekat. Sekat pertama untuk meletakkan peralatan pendukung 

seperti palu, tang, penggaris, kunci pas, dan lain lain. Lalu 

sekat yang kedua untuk meletakkan mesin bor, dan mata mata 

bor. Sekat ke 3 untuk meletakkan bahan baku pendukung 

lainnya seperti lem, pembolong karet, oli mesin. Sekat ke 4 

untuk tempat serbaguna.  

Lalu ada rak khusus alat cetak yang dibuat khusus untuk 

meletakkan alat cetakan karet yang ditata sesuai dengan jenis, 
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ukuran, dan bentuk.  Sekat dalam rak khusus peralatan ini 

dibagi menjadi  10 sekat. Rak khusus ini  akan dibuat menjadi 

2 buah dan diletakkan di dekat mesin cetak yang berada di 

sebelah kanan dan kiri area produksi. Untuk memudahkan para 

karyawan mencari alat cetak, maka dibuat kode pada bagian 

pinggir bawah setiap sekat. 

c. Membuang yang tidak diperlukan 

Dalam proses pemilahan terdapat limbah limbah yang tidak 

termasuk kedalam limbah produksi seperti plastik bekas 

pembungkus karet, kardus, kain kain bekas, langsung dibuang ke 

wadah limbah yang telah disediakan.  

 

Rancangan seiri pada  UKM Dian Rubber dilakukan pada limbah 

lain lain dan limbah produksi, bahan baku, dan peralatan. 

Pemilahan dimulai pertama kali pada saat melakukan pengamatan 

langsung, setelah itu dilakukan rancangan untuk dilakukan 

pembenahan agar proses produksi dapat berjalan lancar dengan 

optimal.  

Setelah melakukan tahapan seiri, tahapan selanjutnya adalah seiton 

(penataan) 
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b.  Seiton (Penataan) 

Setelah tahapan seiri, tahapan selanjutnya adalah seiton. Agar dapat 

memiliki rancangan pada seiton maka diperlukan dilakukan : 

1. Rancangan  

a) Menetukan lokasi penyimpanan barang 

1. Limbah lain lain dan Limbah produksi 

Kondisi wadah limbah produksi dan lain lain saat ini masih 

menggunakan tong tong bekas dan tidak ada pembedaan antara 

limbah produksi dan limbah lain lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.6 Perancangan Wadah Limbah  

Gambar 4.6 adalah gambar wadah limbah untuk limbah lain 

lain dan limbah produksi. Dengan adanya wadah tersebut para 
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karyawan bisa membedakan mana yang limbah lain lain dan 

mana yang bukan, sehingga kondisi di pabrik menjadi lebih 

bersih. Wadah limbah tersebut dibagi menjadi 2 bagian. 

Sebelah kiri adalah wadah untuk membuang limbah produksi, 

sedangkan sebelah kanan adalah wadah limbah lain lain. 

Wadah limbah tersebut diletakkan di depan pabrik. Di wadah 

limbah tersebut, bagian depannya akan diberi tulisan limbah 

lain lain dengan disertai gambar contoh seperti plastik, kardus. 

Sedangkan di wadah limbah produksi diberikan gambar contoh 

berupa sisa potongan karet. Diharapkan dengan adanya gambar 

bisa memudahkan karyawan untuk membedakan limbah yang 

ada.  

 

2. Bahan baku 

Penempatan bahan baku karet gulungan, saat ini masih 

diletakkan di sembarang tempat dan tidak ada tempat khusus 

untuk meletakkan bahan baku tersebut. Di bawah ini adalah 

rancangan untuk wadah bahan baku :  
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Gambar 4.7 Perancangan Meja Pemotongan Karet 

Pada gambar 4.7 terdapat gambar meja khusus yang nantinya 

peletakkannya diletakkan di setiap sudut area produksi dekat 

dengan mesin cetak karet. Meja khusus tersebut memiliki 

fungsi utama sebagai tempat meletakkan bahan baku yang akan 

diproses dalam bentuk awal gulungan yang langsung 

dilembarkan di atas meja pemotongan karet. Lalu pada bagian 

bawah meja terdapat 2 laci. Kedua laci tersebut adalah tempat 

untuk meletakkan perkakas yang digunakan untuk memotong 

karet dan sebagai laci multifungsi. Sedangkan di atas meja,  

meja dibagi menjadi 2 fungsi. Fungsi yang pertama adalah 

tempat untuk meletakkan bahan baku berupa lembaran karet. 
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Lalu disebelahnya adalah tempat untuk melakukan 

pemotongan karet.  Meja tersebut peletakkannya di sebelah 

atau didekat mesin pencetak karet. 

Karyawan sering mengeluhkan bahwa dalam pengambilan 

bahan baku mereka perlu berjalan untuk mengambil bahan 

baku, dikarenakan peletakkannya sembarangan. Maka dari itu 

bahan baku diletakkan langsung di meja pemotongan karet. 

Selain itu mereka terkadang lupa meletakkan peralatan yang 

digunakan untuk memotong karet seperti pisau dan penggaris 

(meteran). Dengan adanya laci khusus yang terdapat di meja, 

mereka dapat meletakkan peralatannya di laci tersebut. 
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Gambar dibawah ini menerangkan tentang wadah untuk 

peletakan bahan baku yang datang dari pemasok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Perancangan Wadah untuk meletakkan bahan baku 

Gambar 4.8 adalah sebuah wadah yang digunakan untuk 

meletakkan bahan baku karet gulungan yang belum akan di 

produksi (bahan baku dalam antrian). Wadah tersebut 

berbentuk sebuah persegi panjang. Wadah atau box bahan baku 

tersebut memiliki sebuah tutup yang terbuat dari ram kawat 

yang berfungsi untuk menjaga suhu karet agar tidak panas dan 

agar kualitas karet tetap terjaga. Wadah tersebut diletakkan di 

bagian samping kanan area produksi. Bagian dalam wadah 
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bahan baku dibagi menjadi 5 sekat, yang berfungsi untuk 

mempermudah peletakkan bahan baku sesuai dengan waktu 

pengirimannya. Bahan baku yang pertama kali datang akan 

vcdiletakkan di sekat pertama, begitu seterusnya. Sehingga 

para karyawan akan mengambil bahan baku dari yang pertama 

kali datang, untuk segera di produksi. 

 

Setelah proses pencetakan selesai, maka barang akan dibawa 

ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan finishing. Tahapan 

finishing dilakukan di luar ruang produksi, maka dari itu 

diperlukan suatu wadah untuk meletakkan barang setengah 

jadi. Rancangan wadah tersebut adalah  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Perancangan Wadah untuk barang setengah jadi 
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Gambar 4.9 adalah wadah yang digunakan untuk meletakkan  

barang setengah jadi. Wadah tersebut memiliki roda yang 

berfungsi untuk mempermudah barang setengah jadi dibawa ke 

tempat finishing yang letaknya berbeda dengan ruang produksi. 

Apabila wadah barang setengah jadi tidak digunakan maka 

akan diletakkan di sebelah kiri loker karyawan. 

3. Peralatan  

Kondisi di  UKM Dian Rubber yang berantakan, menyulitkan 

para pekerja untuk mencari peralatan yang dibutuhkan. Di 

bawah ini adalah rancangan untuk peletakkan peralatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Perancangan Rak Peralatan 
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Gambar 4.10 menjelaskan tentang penyimpanan peralatan yang 

diletakkan pada sebuah rak kaca peralatan yang nantinya 

diletakkan sebelah kanan pabrik. Pada gambar diatas rak kaca 

peralatan tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Rak susun tersebut 

memiliki 4 sekat. Sekat pertama untuk meletakkan peralatan 

pendukung seperti palu, tang, penggaris, kunci pas, tang, palu, 

dan lain lain. Lalu sekat yang kedua untuk meletakkan mesin 

bor, dan mata mata bor. Sekat ke 3 dan ke 4 berbentuk laci.   

Sekat ke 3 untuk meletakkan bahan baku pendukung lainnya 

seperti lem, pembolong karet, oli mesin. Sekat ke 4 untuk 

tempat serbaguna. Barang barang yang ada di rak peralatan 

disusun sesuai dengan ukuran panjang pendek dan besar 

kecilnya barang. Rak peralatan tersebut dibuat dikarenakan 

karyawan sering kali mengeluhkan, bahwa mereka kesulitan 

untuk mencari perkakas kecil kecil, dikarenakan letaknya 

bertindihan dan tidak tertata dengan rapi. Maka dari itu 

dibuatlah sebuah rak khusus yang digunakan untuk meletakkan 

berbagai macam peralatan. Rak tersebut bagian depannya 

terbuat dari kaca (khusus sekat 1 dan 2) berguna untuk 

memudahkan para karyawan untuk melihat dimana peralatan 

yang karyawan butuhkan berada, sedangkan sekat 3 dan 4  
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penutup laci terbuat dari kayu. 

 

Selain peeletakkan peralatan yang berantakan, peletakkan alat 

cetak juga belum mempunyai tempat khusus dan belum 

disusun sesuai dengan jenis, bentuk, dan ukurannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 4.11 Perancangan Rak Alat Cetak 

Gambar rak khusus alat cetak ini  yang dibuat khusus untuk 

meletakkan alat cetakan karet yang ditata sesuai dengan jenis, 

ukuran, dan bentuk. Sekat dalam rak khusus peralatan ini 

dibagi menjadi 10 bagian. Rak khusus ini nantinya akan dibuat 

menjadi 2 buah dan diletakkan di dekat mesin cetak yang 
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berada di sebelah kanan dan kiri area produksi. Untuk 

memudahkan para karyawan mencari alat cetak, maka dibuat 

kode pada bagian pinggir bawah setiap sekat. Kode tersebut 

bertuliskan jenis alat cetak dan ukuran alat cetak. Setiap jenis 

alat cetak memiliki 8 jenis ukuran. Ukuran tersebut 

berdasarkan ketebalan karet yang akan diproduksi. 

4. Loker karyawan 

Setiap karyawan saat masuk kerja meletakan barang pribadi 

nya seperti helm, tas, dan baju disembarang tempat seperti di 

atas meja pemotongan karet, di lantai, di atas bahan baku, dan 

di gantungkan di tembok ruang produksi. Dari permasalahan 

diatas timbul perencanaan loker karyawan. 
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Gambar 4.12 Perancangan Loker Karyawan 

Gambar 4.12 adalah lemari atau loker karyawan yang berfungsi 

untuk meletakkan semua barang pribadi karyawan agar tidak 

diletakkan di sembarang tempat dan membuat kondisi di pabrik 

menjadi lebih bersih dan tertata. Peletakkan loker karyawan 

tersebut adalah di samping kiri dekat pintu keluar masuk area 

produksi. Pada bagian pintu loker diberi nama para karyawan, 

agar setiap karyawan memiliki loker pribadi dan tidak 

bercampur dengan loker karyawan lainnya. 

b) Menentukan cara dan aturan penyimpanan 

1. Limbah lain lain dan limbah produksi 
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Kondisi wadah limbah produksi dan lain lain saat ini masih 

menggunakan tong tong bekas dan tidak ada pembedaan antara 

limbah produksi dan limbah lain lain. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Perancangan Wadah Limbah 

Pada gambar 4.13 bisa dilihat bahwa wadah pengelompokkan 

limbah dibedakan menjadi 2 jenis yaitu wadah limbah lain lain 

dan limbah produksi. Wadah limbah tersebut diletakkan di 

depan pabrik. Bagian kiri digunakan untuk wadah limbah 

produksi,  sedangkan sebelah kanan untuk wadah limbah lain 

lain. Semua limbah harus dibuang sesuai dengan kategorinya 

dan dikumpulkan pada saat jam kerja berakhir. Karyawan juga 

harus diberi pemahaman terlebih dahulu mana yang limbah 

produksi dengan mana yang limbah lain lain, agar dalam 
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peletakkannya tidak salah. Metode nya adalah limbah dibuang 

menurut kategorinya. 

2. Bahan baku  

Penempatan bahan baku karet gulungan, saat ini masih 

diletakkan di sembarang tempat dan tidak ada tempat khusus 

untuk meletakkan bahan baku tersebut. Di bawah ini adalah 

rancangan untuk wadah bahan baku : 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Perancangan Meja Pemotongan Karet 

Gambar 4.14 merupakan rancangan meja untuk tempat 

peletakkan bahan baku dan proses pemotongan bahan baku 

lembaran. Lalu pada bagian bawah meja terdapat 2 laci. Kedua 

laci tersebut adalah tempat untuk meletakkan perkakas yang 

digunakan untuk memotong karet dan sebagai laci multifungsi. 

Sedangkan di atas meja,  meja dibagi menjadi 2 fungsi. Fungsi 

yang pertama adalah tempat untuk meletakkan bahan baku 
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berupa lembaran karet. Lalu disebelahnya adalah tempat untuk 

melakukan pemotongan karet. Meja tersebut peletakkannya di 

sudut area produksi dekat mesin pencetak karet. 

Karyawan sering mengeluhkan bahwa dalam pengambilan 

bahan baku mereka perlu berjalan untuk mengambil bahan 

baku, dikarenakan peletakkannya sembarangan. Maka dari itu 

bahan baku diletakkan langsung di meja pemotongan karet. 

Selain itu mereka terkadang lupa meletakkan peralatan yang 

digunakan untuk memotong karet seperti pisau dan penggaris 

(meteran). Dengan adanya laci khusus yang terdapat di meja, 

mereka dapat meletakkan peralatannya di laci tersebut. Metode 

penyimpanannya adalah  peletakkan bahan baku yang akan di 

produksi berupa gulungan yang langsung diletakkan di meja 

pemotongan karet tersebut harus dilaksanakan secara terus 

menerus. Hal ini berfungsi agar para karyawan tidak kesusahan 

dalam mengambil bahan baku, dan membuat kondisi di pabrik 

tidak berantakan. Dan peralatan yang digunakan untuk 

memotong karet, sehabis digunakan dikembalikan ke laci 

bagian atas agar jika dibutuhkan bisa langsung mengambil. 
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Gambar dibawah ini menerangkan tentang wadah untuk 

peletakan bahan baku yang datang dari pemasok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Perancangan Wadah Bahan Baku 

Gambar 4.15 adalah sebuah wadah yang digunakan untuk 

meletakkan bahan baku karet gulungan yang belum akan di 

produksi (bahan baku dalam antrian). Wadah tersebut 

berbentuk sebuah persegi panjang. Wadah atau box bahan baku 

tersebut memiliki sebuah tutup yang terbuat dari ram kawat 

yang berfungsi untuk menjaga suhu karet agar tidak panas dan 

agar kualitas karet tetap terjaga. Wadah tersebut diletakkan di 

bagian samping kanan area produksi. Bagian dalam wadah 

bahan baku dibagi menjadi 5 sekat, yang berfungsi untuk 
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mempermudah peletakkan bahan baku sesuai dengan waktu 

pengirimannya. Bahan baku yang pertama kali datang akan 

diletakkan di sekat pertama, begitu seterusnya. Sehingga para 

karyawan akan mengambil bahan baku dari yang pertama kali 

datang, untuk segera di produksi. Metode penyimpanannya 

adalah setelah bahan baku datang dari pemasok karet, bahan 

baku tersebut diletakkan langsung kedalam wadah bahan baku 

tersebut dengan cara ditidurkan dan diletakkan pada sekat 

pertama dan jika ada bahan baku yang datang maka akan 

diletakkan di sekat yang ke 2, begitu seterusya jika ada barang 

yang datang. Metode penggunaan bahan baku yang akan 

diproduksi adalah metode FIFO, barang yang datang terlebih 

dahulu akan diproduksi pertama kali. Dan jika akan mengambil 

bahan baku yang akan diproduksi maka para karyawan dapat 

melihat barang tersebut berada di urutan sekat ke berapa. 

 

Setelah proses pencetakan selesai, maka barang akan dibawa 

ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan finishing. Tahapan 

finishing dilakukan di luar ruang produksi, maka dari itu 

diperlukan suatu wadah untuk meletakkan barang setengah 

jadi. Rancangan wadah tersebut adalah 
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Gambar 4.16 Perancangan Wadah barang setangah jadi 

Gambar 4.16 adalah wadah yang digunakan untuk meletakkan  

barang setengah jadi. Wadah tersebut memiliki roda yang 

berfungsi untuk mempermudah mobilitas barang dibawa ke 

tempat produksi (tahap finishing) selanjutnya. Metode 

penyimpannya adalah box tersebut akan didorong ke sudut 

sudut ruangan produksi untuk mengambil barang setengah jadi 

yang telah selesai dibentuk dan dipanaskan. Setelah itu box 

barang setengah jadi yang penuh terisi akan didorong menuju 

ke tempat produksi selanjutnya untuk dilakukan proses 

selanjutnya yaitu tahap finishing. Untuk peletakkan wadah 

setengah jadi apabila tidak digunakan adalah diletakkan di 

sebelah kiri loker karyawan. 
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3. Peralatan  

Kondisi di  UKM Dian Rubber yang berantakan, menyulitkan 

para pekerja untuk mencari peralatan yang dibutuhkan. Di 

bawah ini adalah rancangan untuk peletakkan peralatan 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 4.17 Perancangan Rak Peralatan 

Gambar 4.17 menjelaskan tentang penyimpanan peralatan yang 

diletakkan pada sebuah rak peralatan yang nantinnya 

diletakkan sebelah kanan ruang produksi. Pada gambar diatas 

rak peralatan tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Rak susun 

tersebut memiliki 4 sekat. Sekat pertama untuk meletakkan 

peralatan pendukung seperti palu, tang, penggaris, kunci pas, 

dan lain lain. Lalu sekat yang kedua untuk meletakkan mesin 



76 

 

bor, dan mata mata bor. Sekat ke 3 untuk meletakkan bahan 

baku pendukung lainnya seperti lem, pembolong karet, dan oli 

mesin. Sekat ke 4 untuk tempat serbaguna. Barang barang yang 

ada di rak peralatan disusun sesuai dengan ukuran panjang 

pendek dan besar kecilnya barang. Rak peralatan tersebut 

dibuat dikarenakan karyawan sering kali mengeluhkan, bahwa 

mereka kesulitan untuk mencari perkakas kecil kecil, 

dikarenakan letaknya bertindihan dan tidak tertata dengan rapi. 

Maka dari itu dibuatlah sebuah rak khusus yang digunakan 

untuk meletakkan berbagai macam peralatan. Metode 

penyimpanannya adalah alat alat yang sudah digunakan harus 

dikembalikan ke tempat semula sesuai dengan penempatan 

pada awalnya atau diletakkan pada tempat yang telah 

disediakan. Karyawan harus mengetahui letak penyimpanan,  

cara menyimpannya, aturan menyimpannya sehingga apabila 

peralatan tersebut dibutuhkan  maka dengan mudah bisa dicari.  

Selain peletakkan peralatan yang berantakan, peletakkan alat 

cetak juga belum mempunyai tempat khusus dan belum 

disusun sesuai dengan jenis, bentuk, dan ukurannya. 

 



77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.18  Perancangan Rak Alat Cetak 

Gambar rak khusus alat cetak ini  yang dibuat khusus untuk 

meletakkan alat cetakan karet yang ditata sesuai dengan jenis, 

bentuk, dan ukurannya. Sekat dalam rak khusus peralatan ini 

dibagi menjadi 10 bagian. Rak khusus ini nantinya akan dibuat 

menjadi 2 buah dan diletakkan di dekat mesin cetak yang 

berada di sebelah kanan dan kiri area produksi. Untuk 

memudahkan para karyawan mencari alat cetak, maka dibuat 

kode pada bagian pinggir bawah setiap sekat. Kode tersebut 

bertuliskan jenis alat cetak dan ukuran alat cetak. Setiap jenis 

alat cetak memiliki 8 jenis ukuran. Ukuran tersebut 

berdasarkan ketebalan karet yang akan diproduksi. Metode 
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penyimpanannya adalah setelah alat cetak tersebut dipakai, 

maka alat cetak dikembalikan ke tempat semula sesuai dengan 

kodenya.  

4. Loker Karyawan  

Setiap karyawan saat masuk kerja meletakan barang pribadi 

nya seperti helm, tas, dan baju disembarang tempat seperti di 

atas meja pemotongan karet, di lantai, di atas bahan baku, dan 

di gantungkan di tembok ruang produksi. Dari permasalahan 

diatas timbul perencanaan loker karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Perancangan Loker Karyawan 
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Gambar diatas adalah lemari atau loker karyawan yang 

berfungsi untuk meletakkan semua barang pribadi karyawan 

agar tidak diletakkan di sembarang tempat dan membuat 

kondisi di pabrik menjadi lebih bersih. Peletakkan loker 

karyawan tersebut adalah di samping kiri dekat pintu keluar 

masuk area produksi. Pada bagian pintu loker diberi nama para 

karyawan, agar setiap karyawan memiliki loker pribadi dan 

tidak bercampur dengan loker karyawan lainnya. Metode 

penyimpanannya adalah sebelum melakukan kegiatan produksi 

barang barang pribadi karyawan diletakkan di dalam sebuah 

loker khusus karyawan. Setelah jam kerja berakhir maka 

karyawan bisa mengambil kembali barang pribadinya yang ada 

di dalam loker.  

Selain penataan untuk barang barang yang ada di  UKM Dian Rubber 

ada penataan untuk peletakan wadah wadah yang digunakan untuk 

menyimpan barang barang yang akan digambarkan melalui layout ( 

gambar 4.20 ) . Pada penataan layout ruang produksi akan ada 

beberapa penunjang pabrik yang hilang tetapi juga ada beberapa 

barang penunjang yang ditambah seperti rak rak. Semua ini berupaya 

untuk bisa menjadikan ruang produksi  UKM Dian Rubber lebih baik 

dan lebih efektif. Berikut layout 
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Gambar 4.20 Perancangan Layout Penataan  UKM Dian Rubber 

Dari gambar 4.20 Dapat dijelaskan dengan perincian sebagai 

berikut. Perancangan layout pada gambar 4.20 menghilangkan  rak 

yang digunakan untuk meletakkan semua barang yang ada yang berada 

disebelah kanan ruang produksi, dan tumpukan sampah plastik juga 

dihilangkan.  

Skala 1 : 100 
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Pada perancangan layout terdapat sedikit perubahan pada 

bagian sebelah kanan ruang produksi. Pada mulanya sebelah kanan 

pabrik hanya ada satu rak saja yang digunakan untuk meletakkan 

semua barang. Sekarang pada sebelah kanan ruang produksi terdapat 

rak bahan baku, rak peralatan dan rak alat cetak. Perancangan lainnya 

pada layout gambar 4.20 adalah penambahan wadah limbah yang 

diletakkan di depan pabrik, selain itu juga terdapat perubahan layout 

pada bagian dekat pintu masuk, dimana terdapat loker karyawan dan 

wadah untuk barang setengah jadi. Selain itu di bagian kiri ruangan 

produksi terdapat rak untuk alat cetak.  

Sistem produksi di  UKM Dian Rubber adalah bahan baku dari 

pemasok yang datang akan diletakkan di wadah bahan baku dan diberi 

kode tentang kapan bahan baku tersebut datang, dan bahan baku yang 

pertama kali datang akan menempati sekat pertama, apabila akan 

melakukan produksi maka akan mengambil bahan baku yang 

diletakkan di sekat pertama. Pada saat karyawan akan melakukan 

pencetakan karet, masing masing karyawan akan mengambil bahan 

baku di wadah bahan baku. Selain mengambil bahan baku, karyawan 

juga mengambil alat cetak sesuai dengan ukuran barang yang akan 

diproduksi. Untuk memudahkan karyawan mencari alat cetak, 

karyawan bisa melihat kode yang tertera di tiap sekat rak. Setelah itu  
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para karyawan akan kembali ke area kerja mereka masing masing. 

Bahan baku karet akan diletakkan di meja pemotongan karet. Dan 

cetakan karet akan dipasang di mesin cetak.  bahan baku karet 

gulungan tersebut akan dipotong potong memanjang dan langsung 

diletakkan pada mesin cetak yang telah panas. Karyawan akan mulai 

memutar mesin cetak, agar karet yang ada di dalam mesin cetak dapat 

tercetak sesuai dengan alat cetak. Setelah beberapa kali putaran, mesin 

cetak akan dibuka dan karet yang sudah selesai dibentuk (barang 

setegah jadi) akan diletakkan di meja pemotongan karet. Jika barang 

setengah jadi sudah banyak terkumpul di atas meja, maka salah satu 

karyawan akan mengambil barang setengah jadi tersebut dan 

meletakkannya ke wadah barang setengah jadi. Tahapan produksi yang 

terakhir adalah, jika wadah barang setengah jadi sudah terisi penuh, 

maka wadah tersebut akan dibawa ke luar ruangan produksi untuk 

dilakukan tahapan finishing. Tahapan finishing dilakukan di rumah 

rumah penduduk sekitar pabrik  UKM Dian Rubber.  

Rancangan pada tahap seiton telah dibuat yaitu wadah limbah 

produksi dan limbah lain lain,  meja khusus dan rak untuk bahan baku, 

rak untuk peralatan dan juga rak khusus untuk meletakkan alat cetak, 

box untuk barang setengah jadi, dan lemari karyawan yang sesuai 

untuk  UKM Dian Rubber. Kedua tahapan sebelumnya tidak akan 
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lengkap apabila tanpa seiso, maka dari itu tahapan 5S selanjutnya 

adalah seiso (pembersihan). 

c. Seiso (Pembersihan) 

Setelah tahapan seiton (penataan) maka tahapan selanjutnya adalah seiso 

(pembersihan). Usulan rancangannya adalah sebagai berikut : 

1. Rancangan  

a. Menentukan skala pembersihan  

1. Makro  

Dalam tempat produksi semua area harus dijaga kebersihannya. 

Kebersihan pada area produksi mencetak karet,  area peralatan, dan 

area limbah. Area produksi yang dimaksudkan adalah area yang 

digunakan untuk mencetak karet yaitu area meja pemotongan karet,  

area penyimpanan bahan baku, dan area peletakkan alat cetak. Area 

produksi ini harus selalu terlihat bersih baik sebelum, pada saat 

produksi, dan sesudah kegiatan produksi berakhir. Area limbah 

memiliki 2 buah wadah limbah, yaitu limbah produksi dan limbah lain 

lain. Area limbah harus terjaga kebersihannya, dan limbah limbah 

yang berada dalam wadah limbah jangan sampai salah membuangnya. 

Setelah jam kerja berakhir maka limbah lain lain akan dibuang ke 

tempat pembuangan sampah. Sedangkan limbah produksi 

dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu, setelah itu limbah produksi 
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yang berupa karet akan dijual kepada pengepul rongsokan. Kebersihan 

pada area peralatan adalah alat alat harus dikembalikan ke tempatnya 

lagi setelah selesai digunakan.  

2. Individual 

Karyawan di  UKM Dian Rubber harus bisa membersihkan segala 

sesuatu yang ada di sekitarnya. Setiap karyawan memiliki area kerja 

sendiri, area kerja tersebut berupa meja pemotongan karet, mesin 

cetak, dan area rak alat cetak. Selain itu para karyawan juga harus 

menjaga area yang ada di sekitarnya. Tidak hanya di tempat para 

individu melakukan pekerjaannya, tetapi juga turut serta 

membersihkan tempat tempat lain yang ada di  UKM Dian Rubber 

seperti area pada limbah, area peletakkan peralatan. Semua area yang 

ada di  UKM Dian Rubber harus selalu terlihat bersih dan rapi 

sehingga pelaksanaan kegiatan produksi dapat berjalan dengan  baik 

dan lancar.  

3. Mikro 

Kebersihan mikro sebaiknya diutamakan pada setiap peralatan 

khusus, seperti kebersihan mesin mesin pencetak karet dan alat cetak 

karet yang ada di  UKM Dian Rubber harus sering dibersihkan setiap 

awal produksi dan akhir produksi agar alat produksi dapat digunakan 
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dengan maksimal. Kebersihan alat produksi harus selalu diterapkan 

demi kenyamanan karyawan dalam kegiatan produksinya.  

b. Menyarankan tempat kerja yang lebih bersih  

Untuk mendukung proses pembersihan kerja agar dapat berjalan 

dengan baik maka dirancang jadwal piket harian untuk membantu 

pengecekan kebersihan ruangan produksi  UKM Dian Rubber. Berikut 

tabel jadwal piket harian yang bertanggung jawab terhadap 

pengecekan barang sesuai dengan tempatnya dan kebersihannya : 

Tabel 4.2 Perancangan Jadwal Piket Harian 

Hari  Nama  

Senin Tono dan Udin 

Selasa Sulis dan Udin  

Rabu Tono dan sulis  

Kamis Udin dan tikno 

Jumat Tikno dan sulis 

Sabtu  Tikno dan tono 

Minggu  - 

Sumber Data : Data Primer yang diolah 2017 

 

 

 



86 

 

1. Area Produksi 

Area yang ada di  UKM Dian Rubber hanya area produksi saja. 

Penanggung jawab area produksi ini adalah Bapak  Abdul  selaku 

pemilik  UKM Dian Rubber. Sedangkan untuk kebersihan makro 

seluruh ruangan produksi cetak adalah tanggung jawab karyawan yang 

piket pada hari itu. Untuk kebersihan lokasi meja pemotongan karet 

dan area mesin cetak, merupakan tanggung jawab masing masing 

karyawan yang bekerja pada area kerjanya, yaitu Tikno, Udin, dan 

Sulis. Proses pembersihannya yang dilakukan di dalam  UKM Dian 

Rubber adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4. 3 Perancangan Jadwal Kebersihan Area Produksi 

Nama Penanggung Jawab : Bapak Abdul   

Apa Bagaimana Alat Standart Jadwal Pelaksana 

 Pagi  Malam      1x 

minggu 

1x 

bulan 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi 

Bahan 

Baku 

Menyapu area 

peletakkan 

bahan baku 

Sapu  

 

 

 

Bersih 

dari debu, 

serangga, 

dan 

sampah 

sampah 

yang ada 

di 

sekitarnya 

√ √    

 

 

 

 

 

Sesuai 

dengan 

jadwal 

piket 

harian 

 

Mengumpulkan 

serpihan debu 

dan sampah  

yang telah 

disapu 

Engkrak √ √   

Membuang 

pada wadah 

limbah lain lain 

Wadah 

limbah 

lain lain 

 √ √   
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Mesin 

dan meja 

pemoton

gan karet 

Membersihkan 

mesin cetak dan 

mengecek 

mesin cetak 

Kain lap 

dan 

sedikit 

oli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bersih 

dari karet 

yang 

menempel 

dan 

serpihan 

sisa karet 

produksi 

 √    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai 

dengan 

area kerja 

masing 

masing 

(Tikno, 

Udin, 

Sulis) 

Membersihkan 

meja 

pemotongan 

karet  

Kain lap  √   

Menyapu 

serpihan sisa 

potongan karet 

produksi  

Sapu  √   

Mengumpulkan 

serpihan sisa 

potongan karet 

produksi 

Engkrak  √   

Membuang 

pada wadah 

limbah produksi 

Wadah 

limbah 

produksi 

 √   
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Meja 

pemoton

gan karet 

Mengumpulkan 

sampah plastik 

bekas 

pembungkus 

bahan baku 

karet dan 

membuangnya 

ke wadah 

limbah lain lain  

Wadah 

limbah 

lain lain 

Bersih 

dari 

sampah 

plastik 

 √   Sesuai 

dengan 

area kerja 

masing 

masing 

(Tikno, 

Udin, 

Sulis) 

 

 

 

 

 

Lokasi 

rak 

peralatan

, rak alat 

cetak, 

lemari 

karyawan 

Menyapu 

kotoran yang 

ada di sekitar 

rak peralatan 

dan rak alat 

cetak 

 Sapu   

 

 

 

 

Bersih 

dari debu 

dan 

kotoran  

 √    

 

 

 

 

 

Sesuai 

dengan 

jadwal 

piket 

harian 

Mengumpukan 

kotoran debu 

yang ada  

Engkrak  √   

Membuang 

kotoran pada 

wadah limbah 

lain lain 

Wadah 

limbah 

lain lain 

 √   

Melap bagian 

dalam dan luar 

lemari 

karyawan 

Kain lap    √  

Lokasi 

limbah 

lain lain 

dan 

produksi 

Semua limbah 

dikumpulkan 

hingga jam 

kerja berakhir 

Wadah 

limbah 

produksi 

dan 

limbah 

lain lain 

Bersih 

dari sisa 

potongan 

karet , 

sampah 

plastik dll 

 √   Sesuai 

dengan 

jadwal 

piket 

harian 

Langit 

langit  

Tongkat sapu  Tongkat 

sapu 

panjang  

Bersih 

dari debu 

dan 

kotoran 

   √ Sesuai 

dengan 

jadwal 

piket 

harian 
Sumber Data : Data Primer yang diolah 2017 
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Lokasi pertama bahan baku karet jangan sampai ada serpihan kotoran 

seperti debu yang bisa menempel pada bahan baku karet sehingga bisa 

mengotori lokasi bahan baku karet. Cara membersihkannya dengan 

disapu kemudian dibuang ke tempat limbah lain lain. Pembersihan 

dilakukan sebelum dan setelah proses produksi berakhir. Pelaksana 

nya adalah orang yang bertugas piket pada hari itu.  

Lokasi kedua pada tiap mesin cetak dan meja pemotongan karet 

terdapat sisa karet yang menempel pada alat cetak dan mesin cetak itu 

sendiri. Selain itu di meja pemotongan karet juga terdapat sisa sisa 

potongan karet. Hal tersebut menganggu kenyaman karyawan yang 

mengoperasikan mesin cetak, oleh karena itu perlunya kain lap dan 

sapu, engkrak, oli, dan tempat sampah produksi supaya menjadi 

bersih. Pembersihannya dilakukan setiap sore setelah jam kerja 

produksi selesai. Lalu limbah tersebut dikumpulkan dan dibuang ke 

wadah limbah produksi. Pelaksananya adalah orang yang bekerja pada 

area kerjanya masing masing (Udin, Tikno, Sulis) 

Lokasi ketiga adalah meja pemotongan karet. Pada saat akan 

melakukan proses pemotongan bahan baku karet, bahan baku harus 

dilepas terlebih dahulu dari plastik pembungkus. Plastik pembungkus 

ini dikumpulkan dan dibuang pada saat proses produksi telah berakhir. 

Sampah plastik dibuang ke wadah limbah lain lain.  Pelaksananya 
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adalah orang yang bekerja pada area kerjanya masing masing (Udin, 

Tikno, Sulis) 

Lokasi keempat adalah lokasi rak peralatan, rak alat cetak, lemari 

karyawan. Lokasi rak peralatan dan rak alat cetak harus dibersihkan 

dari debu dan kotoran setiap harinya pada saat jam kerja berakhir. 

Debu dan kotoran dikumpulkan menjadi satu lalu dibuang ke wadah 

limbah lain lain. Sedangkan lemari karyawan cukup dibersihkan 

menggunakan lap setiap seminggu sekali.  Pelaksana nya adalah orang 

yang bertugas piket pada hari itu. 

Lokasi kelima adalah langit langit. Pemnbersihan area kerja tidak 

hanya terbatas pada bagian bawah saja, tetapi juga pada bagian langit 

langit area kerja. Area langit langit ini cukup dibersihkan dari jarring 

serangga serangga yang ada dengan menggunakan tongkat sapu setiap 

sebulan sekali. Pelaksana nya adalah orang yang bertuga piker pada 

hari itu 

Rancangan S yang ketiga yaitu seiso telah dibuat. Mulai dari 

rancangan pembersihan secara makro, individu, dan mikro selain itu 

juga area kerja 1, rancangan jadwal piket, dan jadwal pembersihan. 

Untuk lebih memaksimalkan lagi maka menuju ke tahapan selanjutnya 

yaitu seiketsu (pemantapan) 
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d. Seiketsu (pemantapan)  

Setelah memberikan usulan perancangan Seiri, Seiton, Seiso maka tahap 

selanjutnya adalah seiketsu (pemantapan) sebagai berikut : 

1. Rancangan  

a. Menggunakan Kontrol Visual 

Agar dapat mengontrol semua kegiatan yang ada di area mesin cetak 

dan meja pemotongan karet, area peralatan, area alat cetak, area bahan 

baku, dan area limbah maka perlu dilakukan pengontrolan visual 

dengan menggunakan bantuan mata. Hal ini dikarenakan agar  setiap 

bagian dapat diketahui dengan jelas.  

b. Alat dan metode kontrol visual  

Pengontrolan visual dengan menggunakan bantuan mata dapat 

dilakukan dengan cara pemberian label, warna, dan tulisan tulisan atau 

gambar yang diletakan di bagian tertentu dan  pastikan bisa dilihat 

oleh semua orang . Contoh perencanaan kontrol visual dalam berbagai 

bentuk  

1. Label untuk wadah limbah produksi dan wadah limbah lain lain 

Wadah limbah dibuat menjadi 2 bagian sebelah kiri untuk limbah 

produksi sedangkan yang kanan untuk limbah lain lain. Untuk 

memudahkan kontrol visual, maka dibuatlah label untuk wadah 

limbah. 
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Gambar 4.21 Perancangan Label untuk wadah limbah 

Gambar 4.21 mengenai label limbah produksi dan limbah lain lain 

agar memudahkan dalam memisahkan kategori limbah maka pada 

wadah yang telah disediakan ditempel label petunjuk pembuangan 

limbahnya. Label limbah produksi digunakan untuk limbah sisa 

potongan karet. Limbah lain lain digunakan untuk tempat 

pembuangan limbah yang bukan produksi misalnya kardus, 

sampah plastik pembungkus bahan baku, kardus, kain, botol 

minuman dan makanan, dll. Pada label juga disertakan beberapa 

contoh gambar limbah agar lebih memudahkan mengenai 

pembuangan limbahnya.  

 

 

 

 

 

Limbah produksi 

 

Limbahlainlain
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2. Label untuk pada setiap wadah 

Untuk memudahkan karyawan mencari apa yang dibutuhkan, 

dibuat label seperti berikut ini  

 

 

Gambar 4.22 Perancangan Label untuk peletakkan bahan 

baku dan barang setengah jadi 

Gambar 4.22 akan ditempelkan pada wadah atau box bahan baku 

dan wadah atau box setengah jadi. Penempelan label tersebut 

berfungsi agar para karyawan mudah mencari bahan baku yang 

diinginkan dan meletakkan barang setengah jadi.  

3. Dalam bentuk tulisan atau gambar  

Selain dalam label, perencaanan visual juga bisa berupa poster, 

seperti berikut ini : 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Perancangan Poster untuk mendukung 

manajemen visual   

Tempat  bahan baku  

Setelah mengambil barang,  

mohon dirapikan kembali 

 

Tempat barang 

setengah jadi 
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Gambar 4.23 dipasang disepanjang dinding yang kosong terutama 

yang letaknya dekat dengan rak peralatan dan rak alat cetak supaya 

karyawan dapat mengetahui tulisan visual dan mengembalikan 

barang dengan rapi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Perancangan Poster untuk mendukung manajemen 

visual   

Gambar  tulisan “  Jaga ruangan agar selalu BERSIH !!! “ di 

tempelkan pada bagian - bagian tembok yang kosong yang ada pada 

ruangan produksi terutama di dekat mesin pencetak, meja 

pemotongan karet dan di dekat tempat pembuangan wadah limbah 

yang bisa  dilihat oleh semua karyawan dan pemilik  UKM Dian 

Rubber. 

 

 

Jaga ruangan agar selalu BERSIH !!! 
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Gambar 4.25 Perancangan Poster untuk mendukung manajemen 

visual   

Gambar 4.25 Dipasang di lemari karyawan. Gambar tersebut ditempel 

memiliki fungsi agar para karyawan diharapkan mulai menaati 

peraturan dan meletakkan barang pribadinya sesuai dengan tempatnya.  

 

Pada tahapan seiketsu ini telah dibuat suatu rancangan untuk 

memantapkan tahapan tahapan sebelumnya yaitu Seiri, Seiton, dan 

Seiso dengan menggunakan kontrol visual serta alat dan metodenya. 

Kemudian agar lebih maksimal, pada tahapan S yang terakhir adalah 

Shitsuke. 

 

 

 

Letakkan 

barang pribadi 

disini !!! 
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e. Shitsuke (pembiasaan) 

Tahapan terakhir di dalam 5S adalah shitsuke (pembiasaan). Supaya dapat 

menerapkan kebiasaan karyawan di percetakan  UKM Dian Rubber maka 

dari itu diperlukan : 

1. Rancangan  

a. Menerapkan kebiasaan yang dilakukan  

1. Karyawan harus bisa memilah milah mana barang yang sering 

digunakan dan jarang digunakan. Setelah menentukan mana 

barang yang digunakan, barang tersebut dipilah sesuai dengan 

frekuensi penggunaan dan tempat peletakkan. Sedangkan 

barang yang tidak terpakai lebih baik langsung dibuang. 

2. Karyawan harus bisa melakukan penataan pada barang barang 

yang ada di area peralatan, area bahan baku, area meja 

pemotongan karet, dan area limbah. Penataan barang barang 

tersebut sesuai dengan rancangan yang telah disepakati 

bersama dan dilaksanakan terus menerus hingga menjadi suatu 

kebiasaan.  

3. Karyawan harus bisa menjaga area produksi di  UKM Dian 

Rubber selalu bersih dan rapi. Area produksi yang bersih dan 

rapi dapat dicapai dengan rancangan pembersihan yang dimulai 

dari skala makro, mikro, individual, dan pembersihan area 
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kerja dengan cara membuat jadwal piket dan jadwal kebersihan 

yang harus dilakukan secara berkala.  

4. Karyawan harus membiasakan diri dengan rancangan yang 

telah dibuat dan label label yang dipasang yang berfungsi 

untuk memudahkan kontrol secara visual dan memudahkan 

karyawan dalam melakukan proses produksi.  

5. Seluruh pemilik dan karyawan  UKM Dian Rubber harus 

selalu melakukan kegiatan yang telah dirancang yaitu seiri, 

seiton, seiso, seiketsu dengan baik. 

b. Pendisiplinan dengan peraturan yang telah dibuat 

1. Setiap pagi sebelum melakukan pekerjaan dilakukan briefing 

mengenai produk apa yang akan diproduksi oleh  UKM Dian 

Rubber hari itu dan membahas apakah ada kendala pada proses 

produksi hari sebelumnya agar bisa segera diatasi. 

2. Menginfokan setiap hari pada seluruh karyawan  UKM Dian 

Rubber untuk selalu melakukan 5S (seiri, seiton, seiso, 

seiketsu, dan shitsuke), jika ada yang melanggar maka akan 

diberi peringatan. 

3. Memberikan penghargaan, seperti bonus akhir tahun kepada 

karyawan  UKM Dian Rubber apabila kinerjanya baik 
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sehingga menimbulkan kompetisi yang sehat untuk hasil yang 

maksimal. 

4. Memberikan poster yang bertuliskan 5S untuk membiasakan 

bekerja sesuai aturan. Perencanaan poster adalah :  

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 4.26   Perencanaan poster 5S 

 

 

 

 

 

 

Ayo biasakan : 

1. Pemilahan 

2. Penataan  

3. Pembersihan 

4. Pemantapan 

5. Pembiasaan  


