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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan ketat pada dunia industri saat ini membuat perusahaan harus 

memiliki kinerja yang optimal, sehingga perusahaan tersebut dapat tetap unggul 

dalam persaingan. Inovasi-inovasi yang selalu muncul setiap saat, membuat para 

pelaku bisnis berlomba untuk terus melakukan perbaikan pada produk mereka. 

Namun banyak perusahaan yang kurang optimal dalam menjalankan kinerjanya, 

salah satunya dalam segi operasional yang disebabkan oleh budaya perusahaan 

yang tidak tegas dan jelas.  

Dalam perusahaan, budaya sangat mempengaruhi proses kerja yang ada, 

karena masih banyak perusahaan yang mengabaikan kebiasaan-kebiasaan yang 

kecil namum dapat menimbulkan dampak yang besar. Seperti halnya pekerja yang 

selalu menempatkan peralatan pribadi mereka disembarang tempat atau pekerja 

yang sering lupa dan sengaja tidak mengembalikan peralatan kantor pada 

tempatnya. Kebiasaan-kebiasaan yang semula terlihat kecil itu dapat mengganggu 

jalannya proses kerja, seperti kehilangan peralatan untuk bekerja ataupun tempat 

kerja yang terlihat tidak rapi.Sehingga jika perusahaan tersebut memiliki budaya 

yang tegas dan jelas dapatmembuat perusahan lebih optimal dan efektif dalam 

meningkatkan produktivitas perusahaan. 
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Budaya kerja tersebut dapat dibentuk atau di lakukan dengan menerapkan 

budaya kerja kaizen atau 5S yang meliputi (Seiri, Seiton Seiso, Seiketsu dan 

Shitsuke). Kaizen sendiri merupakan sebuah budaya yang berasal dari negara 

Jepang yang di kemukakan oleh Takashi Osada, yang diterapkan dengan sedikit 

demi sedikit dan terus menerus, melalui kebiasaan seluruh para pekerjannya. 

Dalam bahasa Jepang, Kaizen berarti perbaikan yang berkesinambungan 

(continuous improvement). Istilah itu mencakup pengertian perbaikan yang 

melibatkan semua orang, baik manajer dan karyawan dan melibatkan biaya dalam 

jumlah tidak seberapa. Kaizen terdiri dari dua kanji yakni (kai) artinya perubahan 

dan (zen) artinya kebaikan. Dalam bahasa China disebut gaishan, gai artinya 

perubahan atau tindakan perbaikan, shan artinya baik atau keuntungan. Sehingga 

konsep Kaizen merupakan cara berpikirnya yang berorientasi pada proses.(Imai, 

2005:11) 

5S pertama yaitu Seiri, merupakan hal pertama yang harus dilakukan jika 

ingin menerapkan budaya 5S ini. Yaitu, menentukan mana saja barang yang 

memang digunakan dan tidak digunakan. Hal ini bertujuan untuk memberikan 

kenyamana bagi para pekerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan 

ringkas. Lalu yang kedua adalah Seiton, dimana inti dari perencanaan seiton 

adalah memberikan tempat yang tetap untuk menyimpan barang-barang yang 

diperlukan dan tidak diperlukan. Dengan membedakan tempat barang yang satu 

dengan yang lain, sehingga barang-barang tidak saling bercampur dan terlihat 

rapi. Hal ini bertujuan agar para karyawan lebih mudah mencari barang yang 
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mereka butuhkan. Selanjutnya yang ketiga adalah Seiso, seiso sendiri merupakan 

kata lain dari bersihkan. Dimana kebersihan bukan hanya menjadi tugas dari 

seorang petugas kebersihan, melainkan menjadi tugas bagi seluruh pekerja yang 

ada. Sehingga tujuan dari seiso membuat tempat kerja menjadi lebih bersih dan 

nyaman bagi para pekerja. Yang ke empat adalah Seiketsu, dimana setelah barang-

barang di bersihkan dan ditempatkan ditempat yang tepat. Tugas selanjutnya 

adalah merawatnya, bagaiamana cara untuk merawat barang-barang tersebut agar 

tetap terlihat rapi dan bersih. Lalu yang terakhir adalah Shitsuke, menjadikan 

budaya 5S menjadi budaya kerja yang harus dilakukan setiap hari. Dan penerapan 

5S ini berasil atau tidak tergantung dari kemauan para pekerja. Karena penerapan 

5S ini sepertihalnya merubah kebiasaan para pekerja sedikit demi sedikit dan 

menjadikan perubahan tersebut sebagai sebuah kebiasaan yang ada setiap hari di 

perusahaan. Dalam hal ini 5S diharapkan dapat mengoptimalkan efisiensi kerja, 

efektivitas kerja, produktivitas kerja, kualitas kerja, dan kualitas produksi. 

Sehingga menjadikan lingkungan kerja menjadi lebih rapi dan tertata dengan baik 

melalui perubahan kebiasaan yang di terapkan oleh budaya kerja 5S 

Budaya 5S ini sangat cocok diterapkan pada perusahaan percetakan Agung 

Lestari, dimana perusahaan percetakan ini tidak memiliki tempat penyimpanan 

yang khusus dan tetap untuk barang-barang yang ada. Khususnya untuk bahan-

bahan kertas yang mudah mengalami kerusakan dan kotor. Di percetakan Agung 

Lestari ini selalu meletakan barang-barang dengan tidak rapi dan terkesan 

berantakan. Kertas yang sering digunakan atau memiliki frekuensi perpindahan 



17 
 

 
 
 

 

yang cepat hanya diletakan disembarang tempat ( dimana saja tempat yang 

kosong ). Tidak ada pembeda khusus untuk bahan-bahan yang memiliki frekuensi 

perpindahan yang cepat dan lambat, sehingga banyak bahan-bahan yang 

tercampur satu sama lain. Tidak sedikit juga terdapat peralatan dan barang yang 

tidak jelas tergeletak di sembarang tempat, sehingga terlihat kotor dan sangat 

tidak rapi. Barang-barang yang masuk maupun keluar hanya melalui satu pintu 

yang sama. Tidak jarang para pekerja masih mencari-cari bahan yang saat itu 

diperlukan, dikarenakan tidak adanya penyimpanan yang khusus dan tetap. Hal itu 

pastinya membutuhkan waktu yang lebih dan sangat tidak efektif bagi proses 

produksi. 

Semua itu pastinya membutuhkan bukti yang nyata dan jelas, sehingga 

dibawah ini akan dibuktikan dan dijelaskan melalui foto dan layout. Agar lebih 

jelas menggambarkan bagaimana kondisi yang ada di perusahaan percetakan 

Agung Lestari. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1  Layout Percetakan Agung Lestari, skala 1: 200 

Keterangan Layout: 
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 F    : Film    • K1 : HVS  • K7 : Art Papper 

 L    : Limbah   • K2 : CD  • W   : Kamar Mandi 

 RP  : Ruang Pertemuan  • K3 : Ivory   • J : Kertas Jadi 

 M3 : Mesin Cetak Adas Dominan       • K4 : BC 

 M1 : Mesin Plat Maker  • K5 : Duplex 

 M2 : Mesin Cetak Solna  • K6 : NCR (Kertas Karbon)  

 

Gambar 1.2  Keadaan Penyimpanan Kertas Setengah Jadi 

Dari dokumentasi di atas sangat terlihat jelas bahwa penyimpanan yang 

ada di percetakan Agung Lestari ini tidak memiliki penyimpanan yang  khusus 

dan tetap untuk bahan-bahan yang ada. Semua bahan yang ada hanya diletakkan 

begitu saja tanpa ada pemisahaan antara bahan yang satu dengan yang lain. Bahan 

yang memiliki frekuensi perpindahan yang cepat dan lambat tidak dibedakan atau 

diletakan di tempat yang berbeda. Namun, semua itu tercampur menjadi satu 

sehingga kertas-kertas yang sebenarnya itu penting terlihat sangat tidak rapi. 
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Bahan yang baru saja datang dan bahan yang sudah lama dipenyimpanan 

diletakkan berdampingan dan bahkan ditumpuk menjadi satu. Barang-barang yang 

tidak perlu dan tidak ada hubungannya pun diletakkan di sembarang tempat, 

bersama dengan bahan-bahan utama lainnya. Bahkan barang yang sudah jadi dan 

siap kirimpun diletakkan dimana saja tanpa ada tempat yang khusus.  

 

Gambar 1.3  Keadaan Penyimpanan Kertas HVS 

Lalu dalam dokumentasi selanjutnya terlihat bahwa penyimpanan yang 

mereka lakukan tidak memperhatikan semua bahan-bahan yang ada. Bahan kertas 

yang seharusnya disimpan dengan menggunakan alas kayu hanya di simpan 

dengan beralaskan selembar kertas. Semua itu sebenarnya dapat membuat kertas 

yang ada menjadi mudah rusak dan kotor. Hanya beberapa kertas saja yang 

mereka berikan alas berupa kayu. Padahal dalam kondisi sebenarnya masih 

banyak sekali alas kayu yang mereka miliki, namun hanya beberapa saja yang 

mereka gunakan.  
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Gambar 1.4 Keadaan Limbah Kertas 

Pada sisi belakang pabrik juga terlihat sangat tidak rapi, bekas tinta dan 

dan bahan-bahan yang tidak digunakanpun hanya diletakkan begitu saja. Sampah-

sampah kertas atau limbah yang ada hanya dimasukkan di karung yang tampak 

sangat tidak rapi dan terkesan berserakan. 

Dari hasil dokumentasi dan layout yang ada, telah memperlihatkan pada 

kita bagaimana keadaan yang sebenarnya dipercetakan Agung Lestari ini. Apa 

saja yang memang harus diperbaiki terhadap sistem penyimpanan yang ada 

dipercetakan Agung Lestari ini. Selanjutanya kita juga perlu mengetahui mesin 

dan bahan-bahan apa saja yang selalu ada dipercetakan Agung Lestari ini, dan 

seberapa cepat frekuensi pergerakan bahan-bahan yang ada. 
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Gambar 1.5 Mesin Cetak Yang Kotor 

Pada gambar diatas sangat terlihat pada sebuah mesin cetak di percetakan 

Agung Lestari yang sangat kotor dan terlihat jarang untuk dibersihkan. Sangat 

terlihat dari luar mesin yang banyak terdapat noda-noda tinta yang dibiarkan 

begitu saja dan tidak dibersihkan. Sehingga noda-noda tersebut sudah sangat 

melekat pada mesin tersebut dan mungkin sangat susah untuk dibersihkan lagi. 

dan para karyawan yang ada hanya membiarkan mesin itu tetap kotor dan hampir 

tidak pernah membersihkan mesin cetak tersebut. Tidak ada jadwal pembersihan 

yang tetap untuk mesin cetak tersebut, dan satu–satunya waktu pembersihan 

mesin tersebut saat mesin cetak itu rusak dan harus dibongkar. 
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Gambar 1.6 Penyimpanan Film Dan Mesin Macker 

Lalu pada bagian penyimpanan film dan mesin plat macker dipercetakan 

Agung Lestari ini terliat sangat berantakan dan tidak ada pembeda film satu 

dengan yang lain. Tidak terlihat film mana yang masih digunakan dan yang sudah 

tidak digunakan lagi. semua film hanya diletakkan menjadi satu tanpa ada 

pembeda khusus. Dan tidak ada tanggal atau tahun pebuatan film tersebut. 

Sehingga para karyawan yang ingin menggunakannya harus membuka satu 

persatu dan mencari satu persatu dari tumpukan film-film tersebut.  

Selanjutnya untuk mesin  plat macker  sendiri terlihat sangat berantakan 

dan tidak ditata dengan baik. Setelah penggunaan mesin tersebut plat dan film 

hanya tergeletak begitu saja dan tidak dikembalikan ketempat semula. Hal 

tersebut selalu dilakukan setiap hari oleh para karyawan dipercetakan Agung 

Lestari, sehingga banyak kertas-kertas dan barang-barang yang tergeletak 

disembarang tempat yang membuat percetakan Agung Lestari semakin terlihat 

kotor. 



23 
 

 
 
 

 

        Gambar 1.7 Ruang Tamu Dan Meja Kerja Dipercetakan Agung Lestari 

Pada kondisi ruang tamu yang ada dipercetakan Agung Lestari ini sangat 

berantakan dan sangat tidak nyaman bagi para konsumen yang datang dan ingin 

mengobrol atau memesan langsung kepada pemilik usaha. Sangat terlihat jelas 

bahwa ruang tamu ini hampir tidak pernah dibersihkan, dan beberapa karyawan 

dipercetakan ini seringkali tidur diruang tamu tersebut. Banyak sekali barang-

barang yang benar-benar tidak berhubungan dengan pekerjaan tergeletak begitu 

saja tanpa ada niat untuk membersihkan barang-barang tersebut. 

Lalu, untuk meja kerja yang ada dipercetakan Agung Lestari ini sangatlah 

tidak rapi dan jauh dari kata bersih. Karena hampir tidak pernah meja kerja ini 

digunakan oleh pemilik usaha ataupun karyawan yang ada disitu. Banyak sekali 

sampah dan barang-barang asing yang tidak layak dan tidak berguna berada diatas 

meja tersebut. Karena hampir tidak pernah digunakan, meja itu juga hampir tidak 

pernah dibersihkan lagi 
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Tabel 1.1  Daftar Mesin-mesin di Agung Lestari 

 

No 

 

Mesin 

 

Jumlah 

 

Fungsi 

Frekuensi 

Penggunaan 

1 Mesin Plat Macker 1 Digunakan untuk 

mengcopy film 

mengguakan plat besi 

2 x sehari 

2 Mesin Cetak Solna 2 Digunakan untuk 

mencetak berbagai macam 

jenis kertas 

4 jam / hari 

3 Mesin Cetak 

Adasdominan 

1 Digunakan untuk 

mencetak berbagai macam 

jenis kertas 

3 jam / hari 

Sumber : Data primer yang diolah 2016 

Pada tabel diatas menunjukkan jumlah dan macam-macam mesin yang 

dimiliki oleh Agung Lestari. Tiga mesin yang dimiliki oleh Agung Lestari 

mempunyai fungsi yang benar-benar sama, yaitu mencetak berbagai macam 

kertas. Namun digunakan dengan frekuensi yang  berbeda setiap harinya, 

dikarenakan merek dan ukuran mesin yang berbeda. Lalu ada salah mesin yang 

benar-benar hanya digunakan 2x dalam sehari, yaitu mesin copy yang digunakan 

untuk mengcopy film ke plat besi. 
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Tabel 1.2  Daftar Bahan-bahan Kertas di Agung Lestari 

No Nama Kertas Frekuensi 

Pergerakan 

Frekuensi 

Penggunaan 

1 HVS CEPAT 10000 lembar/ hari 

2 CD (buram) CEPAT 10000 lembar/ hari 

3 Ivory  CEPAT 10000 lembar/ hari 

4 BC SEDANG 2500 lembar/ hari 

5 Duplex  SEDANG 750 lembar/ hari 

6 NCR (karbon) LAMBAT Sesuai Pesanan 

7 Art Paper LAMBAT Sesuai Pesanan 

8 Kertas lain (Sesuai Pesanan) LAMBAT Sesuai Pesanan 

Sumber : Data primer yang diolah 2016 

Pada tabel 2 di atas, merupakan beberapa daftar bahan-bahan kertas yang 

setiap hari digunakan oleh percetakan Agung Lestari untuk memproduksi produk 

mereka yang berupa kitab-kitab agama islam. Tabel diatas juga menjelaskan 

beberapa kertas mengalami pergerakan yang cepat hingga lambat setiap harinya. 

Hal tersebut dipengaruhi karena beberapa bahan kertas itu merupakan bahan-

bahan utama ataupun bahan pendukung untuk pembuatan kitab-kitab tersebut. 

Namun pada percetakan Agung Lestari ini juga menyediakan berbagai macam 

bahan kertas sesuai dengan pesanan para konsumennya.  
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Tabel 1.3 Daftar Peralatan Dipercetakan Agung Lestari 

No Peralatan Jumlah Frekuensi penggunaan/hari 

1 Gunting  2 Lebih  dari 10x / hari 

2 Ember / 25 kg 2 2 ember / hari 

3 Tali  2 1 gulung / hari 

4 Buku  1 Lebih  dari 10x / hari 

5  Bolpoin  3 Lebih  dari 10x / hari 

6 Karung  5 2 karung / hari 

7 Film  150 2-3 film / hari 

8 Plat  5 

(sesuai pesanan) 

2-3 jenis plat / hari 

Sumber : Data primer yang diolah 2016 

Dari 3 tabel yang ada di atas telah di ketahui seberapa sering mesin, 

peralatan dan bahan-bahan digunakan, serta seberapa cepat pergerakan barang-

barang yang ada. Semua itu didapat dari hasil wawancara langsung terhadap 

pemilik percetakan Agung Lestari. Lalu dari observasi dan wawancara yang 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa tempat usaha ini masih sangat kurang dari 

kata rapi dan nyaman bagi para pekerjanya. Sehingga peneliti akan melakukan 

penelitian mengenai budaya 5S terhadap percetakan Agung Lestari ini dengan 

judul penelitian “RANCANGAN LINGKUNGAN KERJA FISIK 

MENGGUNAKAN KONSEP 5S PADA PERCETAKAN AGUNG LESTARI 

SEMARANG, JAWA TENGAH” 
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1.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut: 

Bagaimana rancangan lingkungan kerja fisik menggunakan konsep 5S 

dipercetakan AGUNG LESTARI SEMARANG, JAWA TENGAH? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan penilitian ini adalah: 

Untuk merancang lingkungan kerja fisik menggunakan konsep 5S dalam 

mengoptimalkan sistem penyimpanan dan peletakan barang pada percetakan 

AGUNG LESTARI SEMARANG, JAWA TENGAH. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi bagi beberapa pihak, 

antara lain : 

Bagi Perusahaan: 

Memberikan informasi dan rancangan kepada perusahaan mengenai 

perbaikan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dibagian penyimpanan dengan 

mengunakan konsep 5S (Seiri, Seiton Seiso, Seiketsu dan Shitsuke) pada 

percetakan AGUNG LESTARI SEMARANG, JAWA TENGAH. 
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Bagi Pihak Lain: 

Sebagai salah satu bahan referensi dan pertimbangan bagi pembaca dalam 

penelitian yang lebih lanjut mengenai konsep 5S (Seiri, Seiton Seiso, Seiketsu dan 

Shitsuke). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


