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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan objek penelitian pabrik percetakan yang 

terletak di Jalan Amposari Raya RT 10 RW 3 no.9 kelurahan Sendangguwo 

kecamatan Tembalang kota Semarang, memiliki nama percetakan Agung Lestari. 

Percetakan ini dipimpin langsung oleh bapak Prapto yang sekaligus menjadi 

pengawas jalannya produksi, dan memiliki tiga karyawan yang terdiri dari dua 

karyawan produksi dan satu karyawan pengiriman. Alasan memilih objek 

penelitian ini dikarenakan keadaan penyimpanan yang tidak teratur (tidak 

disimpan sesuai jenisnya), tidak rapi (peralatan, bahan baku, dan sampah 

berserakan di berbagai tempat), dan tidak memiliki lokasi yang tetap pada 

penyimpanan peralatan dan bahan baku. Sehingga dari keadaan tersebut peneliti 

membuat rancangan untuk menerapkan konsep 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu 

dan Shitsuke) dipercetakan Agung Lestari. Agar dapat merubah sistem 

penyimpanan lebih rapi, teratur, dan memiliki tempat yang tetap. Sehingga dapat 

mempersingkat waktu pencarian peralatan hingga bahan baku, dan 

memaksimalkan kerja karyawan tanpa adanya hambatan yang ada, seperti 

keadaaan yang terjadi saat ini dipercetakan Agung Lestari. 
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3.2. Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi 

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal 

minat yang ingin peneliti investigasi. (Sekaran. 2006:121). Dan, populasi yang 

ada pada penelitian ini adalah bapak Prapto selaku dari pemilik percetakan Agung 

Lestari dan para karyawannya yang sudah bekerja selama 5 tahun lebih  dan 

mengerti tentang bagaimana cara memilah, menata, dan membersihkan yang 

benar (diletakan dimana, diletakan seperti apa, dibersihkan seperti apa, dibuang 

kemana) terhadap bahan baku serta peralatan yang ada dipercetakan Agung 

Lestari. Sehingga mereka sedikit mengerti tentang konsep 5S yang akan diteliti 

oleh peneliti, dan populasi tersebut berjumlah 3 orang. Terdiri dari pemilik dan 2 

karyawan pada bagian produsiksi, penyimpanan, dan pengemasan barang. 

 

3.2.2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi dan terdiri atas anggota yang dipilih 

dari populasi. (Sekaran. 2006:123). Dalam penelitian ini metode yang digunakan 

termasuk sampling jenuh atau biasa disebut dengan sensus, merupakan metode 

penentuan sampel yang menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan sampel. 

Sehingga sampel yang ada tidak berbeda dengan populasi yang ada yaitu, terdiri 

dari pemilik dan 2 karyawan pada bagian produksi, penyimpanan, dan 

pengemasan barang. 
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3.3. Data yang digunakan 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder. 

Dimana data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat 

penelitian yaitu percetakan Agung Lestari. Dan data sekunder sendiri merupakan 

data yang didapat secara tidak langsung, seperti halnya media perantara dan 

refrensi dari buku. 

Data Primer: 

1. Data Frekuensi Pemakaian Bahan Baku dan Peralatan 

Menjelaskan mengenai frekuensi pemakaian setiap jenis bahan baku dan 

peralatan yang digunakan per minggu dalam proses percetakan di Agung 

Lestari. 

2. Data Kondisi Pabrik 

Menjelaskan mengenai kondisi yang terjadi dipercetakan Agung Lestari, 

saat berlangsungannya proses percetakan, pengemasan, dan penyimpanan. 

3. Data Perlengkapan Meja Kerja 

Meja kerja yang terdapat dipercetakan Agung Lestari dan peralatan atau 

barang-barang yang ada diatas meja kerja seperti halnya buku, alat tulis, 

nota, buku laporan belanja dan transaksi. 

4. Data Limbah 

Limbah yang dihasilkan dari proses percetakan dipercetakan Agung 

Lestari, biasanya berupa potongan atau sobekan-sobekan kertas, lalu 
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kertas-kertas yang tidak memenuhi standar, tali-tali rafia, dan tinta-tinta 

bekas. 

5. Data Umur Barang 

Menjelaskan mengenai umur barang-barang, peralatan, ataupun bahan 

baku yang terdapat di percetakan Agung Lestari, agar lebih mudah untuk 

memilah mana yang masih digunakan dan tidak digunakan lagi. 

6. Data Luas Ruangan 

Luas ruangan diukur secara manual dan ditampilkan pada gambar 1.1 

layout percetakan Agung Lestari (halaman 4)  dengan skala 1:200, dengan 

ukuran asli mencapai 22 x 7 meter persegi. 

Data Sekunder: 

1. Data Bahan Baku 

Pada proses percetakan dipercetakan Agung Lestari menggunakan bahan 

baku kertas HVS, CD, Ivory, BC, Duplex, NCR, Art paper, dan tinta 

hitam. 

2. Data Mesin 

Mesin-mesin yang digunakan dalam membantu proses percetakan 

dipercetakan Agung Lestari seperti mesin cetak solna,  mesin cetak 

adasdominan, dan mesin plat macker 

3. Data Alat Bantu Kontrol Visual 

Menjelaskan beberapa alat bantu kontrol visual yang telah digunakan oleh 

percetakan Agung Lestari sampai sekarang. 



72 
 

 
 
 

 

4. Data Peralatan 

Peralatan yang dimiliki oleh percetakan Agung Lestari dalam membantu 

proses produksi yaitu 2 gunting, 2 ember, 1 buku, 3 bolpoin, 5 karung, dan 

1 gulung tali. 

5. Data Produksi 

Pada data produksi dipercetakan Agung Lestari tidak begitu tentu, namun 

rata-rata dalam sehari mereka mencetak 15000 cetakan. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ini merupakan prosedur yang sistematis dan 

standar dalam mengumpulkan data yang diperlukan atau akan dipergunakan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik dalam mengumpukan data, 

yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai langsung pemiliki usaha 

dan karyawan. Mengenai bagaimana kondisi lingkungan kerja fisik yang 

terjadi dipercetakan Agung Lestari dan juga mengenai data frekuensi 

pemakaian bahan baku dan peralatan, data perlengkapan meja kerja, data 

limbah, dan data luas ruangan. 

b. Observasi 

Dalam observasi ini peneliti melakukannya dengan melihat, memastikan, 

dan memfokuskan secara langsung pada keadaan lingkungan kerja fisik 
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yang terjadi dipercetakan Agung Lestari untuk mengumpulkan data-data 

yang diperlukan dalam penelitian. 

c. Studi Dokumentasi  

Peneliti juga menggunakan metode dokumentasi mengenai keadaan 

lingkungan kerja fisik dipercetakan Agung Lestari. Dan data-data tersebut 

adalah data peralatan, data kepemilikan mesin, data produksi, data bahan 

baku yang ada, dan data kontrol visual yang telah digunakan. 

 

3.5. Alat Analisis 

Untuk memperbaiki keadaan lingkungan fisik dipercetakan Agung Lestari 

khususnya dibagian penyimpanan maka digunakan metode Sikap Kerja 5S (Seiri, 

Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke). Seperti yang diugkapkan oleh Takashi 

Osada mengenai sikap kerja 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke) berarti 

membedakan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan , mengambil 

keputusan yang tegas , dan membuang yang tidak diperlukan. (Osada, 2004 : 23 ) 

Dan, untuk memperbaiki keadaan lingkungan fisik dipercetakan Agung 

Lestari, sebaiknya memperhatikan beberapa hal seperti: 

a. Seiri (Pemilahan) 

1. Cara 

(a.)  Memperhatikan seluruh lingkungan fisik dipercetakan Agung 

Lestari. 
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(b.)  Mencatat seluruh perlengkapan dan peralatan yang ada 

dipercetakan Agung Lestari (peralatan utama, peralatan 

pendukung, bahan baku, barang jadi, mesin). 

(c.) Menganalisis dengan membedakan dan memilah kategori 

perlengkapan dan peralatan dipercetakan Agung Lestari 

digunakan dan tidak digunakan (jika tidak dipergunakan lebih 

dari 2 tahun dibuang).  

(d.) Menganalisis frekuensi penggunaan peralatan  dan bahan baku 

kertas perminggu  

Tabel 3.1 Frekuensi Pemakaian Peralatan Dan Bahan Baku 

Kertas  Perminggu 

Kriteria Frekuensi Pemakaian 

Tinggi Lebih dari 10 kali perminggu 

Sedang  6-10 kali perminggu 

Rendah  1-5 kali perminggu 

 

(e.) Melakukan tindakan untuk menciptakan kondisi seiri pada 

lingkungan kerja fisik dipercetakan Agung Lestari. Seperti 

halnya  memindahkan peralatan kerja dan bahan baku kertas 

ketempat yang seharusnya dan mengeluarkan peralatan kerja 

dan bahan baku kertas yang sudah tidak mempunyai frekuensi 

pergerakan (lebih dari 2 tahun) dari area pabrik.  
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b. Seiton ( Penataan ) 

1. Cara  

(a.) Mengamati lokasi penyimpanan dipercetakan Agung Lestari. 

(b.) Mencatat seluruh perlengkapan dan peralatan yang ada 

dipercetakan Agung Lestari (peralatan utama, peralatan 

pendukung, bahan baku, barang jadi, mesin). 

(c.) Mencatat dan mengumpulkan beberapa bahan baku dan 

peralatan yang benar-benar hampir tidak pernah digunakan 

lagi, dan harus diletakan sangat jauh atau disingkirkan dari 

percetakan Agung Lestari. Dengan kriteria sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Peletakan Bahan Baku Dan Peralatan  Yang Jarang Digunakan 

Sesuai Dengan Frekuensi Pemakaian 

 

 

No  Frekuensi pemakaian Tindakan 

1 6 bulan – 1 tahun sekali Diletakan dibagian tengah pabrik dan masih tetap 

dapat terlihat. 

2 Lebih dari 1 tahun – 2 tahun 

sekali  

Diletakan dibagian belakang pabrik bersama 

dengan penyimpanan limbah tinta, dan sulit untuk 

terlihat 

3 Lebih dari 2 tahun sekali Disingkirkan atau dibuang dari percetakan Agung 

Lestari, karena hanya akan membuang tempat dan 

biaya penyimpanan. 
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(d.) Menganalisis keadaan penyimpanan bahan baku kertas 

dipercetakan Agung Lestari dengan mendata frekuensi 

penggunaannya dalam perminggu, dan kriteria peletakannya 

sebagai berikut.  

 

Tabel 3.3 Peletakan Bahan Baku Kertas dan Peralatan Sesuai Dengan  

Frekuensi Pemakaian 

 

(e.) Menentukan penempatan limbah sesuai dengan jenis limbah. 

 

 

No Frekuensi Pemakaian Peletakan 

1 Tinggi  Diletakan berdekatan dengan mesin atau alat 

produksi agar mudah untuk diambil dan 

menghilangkan waktu pecarian 

2 Sedang  Diletakkan pada bagian tengah pada 

penyimpanan, dimana tetap terlihat dan tidak 

terlalu jauh untuk diambil 

3 Rendah  Diletakkan jauh dari mesin atau alat produksi, 

agar tidak mengganggu dan tidak menggunakan 

tempat yang seharusnya dapat digunakan untuk 

barang yang sering digunakan 
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Tabel 3.4 Penempatan Limbah Sesuai Jenis Limbah 

(f.) Setelah mengategorikan sesuai jenis dan pemakaian, tindakan  

selanjutnya adalah merencana perbaikan pada sistem penataan 

dipercetakan Agung Lestari dengan merancang layout 

penyimpanan bahan baku kertas, peralatan, dan limbah sesuai 

dengan frekuensi pemakaian dan jenisnya. 

c. Seiso (Pembersihan) 

1. Cara 

(a.) Mengamati lingkungan fisik dipercetakan Agung Lestari. 

No Jenis Limbah Peletakan 

1 Kertas (sobekan kertas, 

potongan kertas, kertas 

tidak sesuai standar) 

Diletakan pada bagian belakang pabrik 

yang berdekatan dan satu area dengan 

limbah tinta dan limbah plastik 

2 Tinta bekas Diletakan pada bagian belakang pabrik 

berjauhan dengan tempat penyimpanan 

kertas dan produksi, agar tidak mengotori 

bahan baku kertas dan kertas yang telah 

jadi. 

3 Bungkus makanan (tidak 

ada hubungan dengan 

produksi percetakan) 

Diletakan pada bagian belakang pabrik 

yang berdekatan dan satu area dengan 

limbah tinta dan limbah kertas 
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(b.) Menganalisis dengan mendata dan mencatat seluruh limbah 

yang ada dipercetakan Agung Lestari. Dengan membedakan 

sesuai dengan jenis limbah tersebut, seperti limbah produksi 

yaitu limbah yang dihasilkan dari aktivitas percetakan 

dipercetakan Agung Lestari adalah limbah potongan-potongan 

kertas, kertas yang tak sesuai standart, dan tinta-tinta bekas. 

Lalu limbah lainnya, yaitu limbah lain yang muncul 

dipercetakan Agung Lestari dan bukan dari proses percetakan 

seperti, bungkus makanan, potongan tali, dan sobekan kardus.  

(c.)  Membedakan limbah yang ada dan dibersihkan (dibersihkan 

sesuai jenis limbah). 

(d.) Memberikan usulan wadah limbah sesuai jenis limbah. 

(karung, tong besi, ember atau tempat sampah) 

(e.) Membagi tanggung jawab area pada seluruh karyawan 

percetakan Agung Lestari. (bagian produksi dan pembuangan 

pak Agus, bagian penyimpanan dan pengiriman pak Yitno) 

(g.)  Membuat rencana perbaikan pada sistem pembersihan 

dipercetakan Agung Lestari dengan melakukan program yang 

dilaksanakan setiap hari yang menjadi tanggung jawab seluruh 

karyawan dipercetakan Agung Lestari dan dimulai awal jam 

kerja hingga akhir jam kerja, adapun isi program adalah 

sebagai berikut (Wiratwani. 2010:279):  
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1) Segera membersihkan peralatan, limbah, bahan baku kertas, 

dan mesin yang kotor.  

2) Tidak membiarkan sampah (sobekan kertas, potongan tali, 

bungkus makanan) berserakan diarea kerja terutama pada 

area penyimpanan bahan baku kertas. 

3) Barang yang tidak dipakai (gunting dan kater bekas, selotip 

kosong, lap tinta, ember pecah) langsung dibuang ke 

tempat sampah.  

4) Ikut serta menjaga kebersihan lingkungan kerja setiap hari.  

(h.) Lalu membuat jadwal pembersihan setiap bulannya pada area-

area tertentu pada percetakan Agung Lestari yang sering kotor, 

tidak rapi, dan jarang diperhatikan dalam kesehariannya. 

Sehingga karyawan memiliki dan mengetahui jadwal khusus 

kapan harus membersihkan area satu dengan yang lain. Dan 

dapat membuat seluruh area dipercetakan Agung Lestari 

tampak rapi dan bersih 

 

Tabel 3.5 Jadwal Pembersihan Area Percetakan Agung Lestari Setiap Bulan 

Area Minggu 1,2,3,4 Keterangan 

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu 
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Tabel diatas merupakan jadwal bulanan untuk 

kebersihan seluruh ruangan dipercetkaan Agung Lestari. 

Dimana pada kolom area akan dituliskan bagian area mana 

saja yang ada dipercetakan Agung Lestari yang harus 

dibersihkan dan sangat jarang untuk diperhatikan 

kebersihannya (tempat penyimpanan limbah, kamar mandi, 

lorong ruangan, dinding, meja kantor). Lalu pada kolom 

harian, akan diberikan sebuah tanda (titik, lingkaran, centang) 

yang menjelaskan kapan area tersebut harus dibersihkan setiap 

minggu atau bulan. Dan yang terakhir pada kolom keterangan 

yang menjelaskan bagaimana cara membersihkan area tersebut 

(dipel, disikat, dioles dengan oli, dibuang, dibakar).   

d. Seiketsu ( Pemantapan ) 

1. Cara 

(a.) Memperhatikan dan menganalisis seluruh lingkungan fisik 

dipercetakan Agung Lestari dengan memperhatikan sistem 

kontrol yang ada, apakah disetiap ruangan sudah memiliki 

sistem kontrol masing-masing. Karena, peletakan dan bentuk 

dari kontrol visual harus mudah dipahami dan sangat terlihat 

oleh mata (sejajar dengan pandangan mata dan warna yang 

berbeda dari sekitar). 
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(b.) Mendata dan mencatat beberapa fasilitas dipercetakan Agung 

Lestari yang dapat menunjang kontrol visual. (peringatan untuk 

berhati-hati dan bahaya, peringatan cara operasi mesin, indikasi 

barang harus diletakkan, data jumlah bahan baku masuk dan 

keluar setiap harinya, label tanggung jawab) 

(c.) Membuat rencana yang dapat membantu untuk menunjang 

kontrol visual dipercetakan Agung Lestari, dengan: 

1) Memberikan label warna untuk membedakan jenis bahan 

baku kertas. 

2) Membuat papan nama untuk membedakan penyimpanan 

bahan baku kertas. 

3) Membuat petunjuk pemeliharaan dan penggunaan alat. 

4) Membuat tabel pemeriksaan bahan baku kertas yang 

masuk dan barang jadi kertas yang keluar setiap harinya. 

Tabel 3.6 Keluar Masuk Bahan Baku Kertas Sesuai Jenis 

K : Keluar, M : Masuk 

 tgl Jenis 

Kertas 

Senin  Selasa  Rabu  Kamis  Jumat  Sabtu  Minggu  Asal  

 

     

 

Tujuan  

Jumlah  

Kertas / 

lembar 

1  M    

      K 

M 

       K 

M  

       K 

M 

       K 

M 

       K 

M 

       K 

M 

        K 

 

 

 M    

      K 

M 

       K 

M  

       K 

M 

       K 

M 

       K 

M 

       K 

M 

        K 
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Diatas merupakan sebuah tabel pemeriksaan 

kertas masuk dan keluar dipercetakan Agung Lestari. 

Pada kolom jenis kertas dapat diisi dengan berbagai jenis 

kertas yang masuk maupun keluar dari percetakaan 

Agung Lestari setiap harinya dan pada kolom jumlah 

kertas dapat dituliskan, berapa lembar kertas yang masuk 

dan keluar. Lalu pada kolom M/K (masuk atau keluar) 

dapat dilingkari atau dicentang untuk menandai jenis 

kertas itu masuk atau keluar pada hari apa. Dan, pada 

kolom terakhir tujuan/asal dapat dituliskan alamat tujuan 

atau alamat suplier yang mengirim atau memesan kertas. 

5) Membuat poster mengenai 5S (Seiri, Seiton, Seiso, 

Seiketsu dan Shitsuke), agar lebih dimengerti oleh para 

karyawan percetakan Agung Lestari. 

e. Shitsuke ( Pembiasaan ) 

1. Cara  

(a.)  Menganalisis kebiasaan para karyawan dipercetakan Agung 

Lestari dengan cara menanyakan langsung dan memperhatikan 

dalam waktu satu minggu terakhir. 

(b.) Menjelaskan kepada seluruh karyawan mengenai disiplin kerja 

menggunakan konsep 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan 

Shitsuke) secara singkat dan jelas, sehingga dapat dipahami 
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oleh seluruh karyawan dipercetakan Agung Lestari, didukung 

dengan beberapa poster yang menjelaskan konsep kerja 5S 

(Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke) dan jadwal 

pelaksanaan 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke) 

yang akan membuat pemilik usaha dapat melaksanakan konsep 

5S dengan terukur dan pasti, sehingga apa yang harus 

dilakukan kedepannya sudah direncanakan mulai bulan-bulan 

sebelumnya. 

Tabel 3.7 Jadwal Pelaksanaan 5S (Wiratwani. 2010:273) 

No Keterangan DESEMBER 

 

JANUARI FEBRUARI MARET - 

M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 

                  

                  

                  

 M : Minggu 

   Tabel diatas merupakan, tabel pelaksanaan program 5S 

(Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke), dimana pada kolom 

keterangan berisi tentang tindakan apa saja yang akan dilakukan 

untuk menunjang program 5S setiap minggu dan bulan 

(sosialisasi 5S, penyediaan tempat pembuangan, penyediaan alat 

kebersihan, pemberian kode untuk setiap perlatan yang ada). 

Sehingga segala tindakan yang berhubungan dengan 5S dapat 
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terukur dengan baik setiap minggu dan bulan. Lalu pada kolom 

M1-4 (minggu 1-4) berisi kode yang menunjukkan kegiatan 

tersebut dapat dilakasankan pada minggu dan bulan apa saja. 

(c.) Membuat rancangan perbaikan pada kebiasaan karyawan 

dipercetakan Agung Lestari yang belum sesuai dengan konsep 

5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke) (tidak 

mengembalikan peralatan ditempatnya, membuang limbah 

tidak pada tempatnya, selalu menempatkan bahan baku 

ditempat yang berbeda, tidak merawat peralatan yang ada). 

Dengan cara pelaksanaan 10 menit 5S, yang bertujuan untuk 

menanamkan budaya 5S dalam aktivitas kerja sehari-hari. Yang 

dilakukan 10 menit sebelum mengakhiri aktivitas kerja, dimulai 

dari (Wiratwani. 2010:281) : 

1) Melakukan inspeksi terhadap kondisi diarea kerja 

terutama dilingkungan fisik percetakan Agung Lestari 

secara global.  

2) Membersihkan area penyimpanan peralatan dan bahan 

baku kertas dari sampah. Dengan cara mencari dan 

melihat barang (potongan tali, sobekan atau potongan 

kertas, bungkus makanan, solatip kosong, kardus bekas, 

kater dan gunting bekas, ember pecah atau bolong, tinta 

bekas, film bekas) yang tidak diperlukan, maka harus 
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diambil tindakan untuk membuang barang tersebut. 

Untuk mengetahui barang diperlukan atau tidak, maka 

digunakan daftar periksa yang menunjukkan barang itu 

masih diperlukan atau tidak. Barang yang tidak 

diperlukan harus dikeluarkan atau dibuang dari area 

kerja.  

3) Mengembalikan peralatan dan bahan baku kertas yang 

sudah digunakan ketempat penyimpanan semula. 

Pengembalian ke lokasi penyimpanan dapat dilakukan 

rnenggunakan bantuan kode (warna, nama benda) pada 

barang sesuai dengan jenis peralatan dan bahan baku 

kertas yang digunakan.  

4) Melakukan inspeksi akhir terhadap kebersihan area 

kerja apakah sudah sesuai dengan konsep 5S (Seiri, 

Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke)  yang sudah 

ditetapkan atau belum. 

 

 

 

 

 

 

 


