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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

 Perusahaan Agung Lestari ini merupakan perusahaan yang bergerak pada 

bidang percetakan kertas. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1991 yang berlokasi 

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

Tembalang kota Semarang. Perusahaan ini dipimpin langsung oleh bapak Prapto 

yang menjadi pemilik satu-satunya diperusahaan ini. Dalam perusahan Agung 

Lestari ini banyak memproduksi jenis-jenis buku sesuai dengan pesanan 

konsumennya, dan mereka juga menggunakan berbagai jenis bahan kertas dalam 

kegiatan produksinya setiap hari. Kertas-kertas yang sering kali mereka gunakan 

adalah jenis kertas HVS, CD, Ivory, BC, Duplex, NCR, dan Art paper.  Beberapa 

bahan baku kertas tersebut didapat dari 4 suplier mereka yang telah bekerja sama 

cukup lama dengan percetakan Agung Lestari. Setiap suplier memiliki spesialis 

kertas yang berbeda-beda, oleh sebab itu percetakan Agung Lestari memiliki 4 

suplier yang berbeda dikarenakan percetakan Agung Lestari selalu memilih bahan 

baku yang berkualitas dan dengan harga yang lebih rendah dari pada suplier 

lainnya. 

Lalu, dalam proses percetakan ini perusahaan menggunakan dua jenis 

mesin cetak dan satu jenis mesin plat macker.  Mesin cetak yang pertama bernama 

mesin cetak Solna yang digunakan 4 jam dalam sehari dan yang kedua bernama 
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mesin cetak Adasdominan yang digunakan 3 jam dalam sehari, kedua mesin 

tersbut dapat menghasilan lebih dari 5000 lembar cetakan dalam sehari. Lalu 

mesin yang kedua mesin plat macker  yang digunakan untuk mengcopy film 

keplat besi dan membuat plat besi menjadi cetakan tulisan yang digunakan untuk 

mencetak tulisan yang sudah disiapkan keatas bahan baku kertas.  

Pada tahun 2000-2005 adalah tahun dimana percetakan Agung Lestari 

meraih puncak kejayaannya, dimana mereka memiliki pesanan yang begitu tinggi 

dan karyawan yang cukup banyak. Dikarenakan pesanan yang melebihi kapasitas 

karyawan yang dimiliki, pada saat itu percetakan Agung Lestari samai membayar 

beberapa orang serabutan untuk membantu menyelesaikan pesanan para 

knsumennya. Dan hal tersebut terus berlangsung sampai tahun 2005, dimana 

sistem keuangan berpindah tangan. Setelah itu banyak terjadi perhitungan yang 

tidak sesuai dan perusahaanpun menjadi tidak stabil, dan mempengaruhi beberapa 

pihak khususnya kepercayaan para konsumen dan pemecatan para karyawan. 

Sehingga sampai sekarang percetakan Agung Lestari hanya memiliki 3 karyawan 

yang tersisah, dan struktur organisasi yang ada sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Percetakan Agung Lestari 
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4.2. Cara Kerja Mesin Dan Peralatan 

 Dalam aktivitas produksi yang dilakukan percetakan Agung Lestari setiap 

hari masih menggunakan tenaga manusia yang dibantu oleh tenaga mesin dan 

peralatan. Ada 3 jenis mesin yang digunakan dipercetakan Agung Lestari ini, 

yang pertama mesin cetak solna lalu mesin cetak adasdominan dan yang terakhir 

mesin plat macker. Lalu, peralatan yang digunakan dalam membatu proses 

produksi setiap hari adalah alat tulis (bolpoin dan buku), alat pemotong (gunting 

dan kater), alat pembungkus (tali, kardus, dan selotip), tempat tinta (ember dan 

tong),  dan alat pembuangan (tong dan karung). Cara kerja mesin dan perlatan 

tersebut pastinya berbeda-beda dan cara kerja mereka sebagai berikut: 

1. Mesin Cetak Solna 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Mesin Cetak Solna 
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 Dalam melakukan proses pencetakannya, percetakan Agung Lestari ini 

menggunakan 4 jenis mesin dan 2 mesin tersebut bernama mesin cetak solna 

yang digunakan 4 jam per hari. Mesin cetak solna ini hanya digunakan untuk 

mencetak warna hitam saja dan mesin ini bisa mencetak lebih dari 4000 lembar 

per hari yang artinya mesin itu bisa mencetak lebih dari 1000 lembar per jam. 

Cara menggunakan mesin ini hampir sama dengan mesin fotocopy, pertama 

plat besi yang sudah dicetak dengan film yang dibutuhkan diletakan di dalam 

mesin dan memasukkan ratusan lembar kertas dan 1 liter tinta yang dapat 

digunakan untuk mencetak lebih dari 5000 lembar kertas. 

2. Mesin Cetak Adasdominan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Mesin Cetak Adasdomina 

 Selanjutnya mesin cetak selain mesin cetak Solna adalah mesin cetak 

Adasdominan yang memiliki fungsi sama persis dengan mesin cetak Solna. 

Namun, mesin ini berukuran sedikit lebih besar dari pada mesin cetak Solna. 

Walaupun mesin ini berukuran lebih besar namn mesin ini hanya bisa 
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digunakan 3 jam per hari, karena kondisi dan umur mesin yang lebih tua dari 

mesin cetak Solna dan mesin cetak ini dapat menghasilkan cetakan sama 

dengan mesin cetak Solna, yaitu lebih dari 1000 lembar per jam nya. 

3. Mesin Plat Macker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Mesin Plat Macker 

Mesin Plat Macker ini adalah mesin yang cukup penting dan 

perusahaan hanya memiliki satu mesin saja. Mesin ini hanya digunakan 2 kali 

sehari, karena satu plat besi ini bisa digunakan untuk mencetak lebih dari 5000 

lembar dan diganti jika konsumen meminta jenis buku atau cetakan yang lain. 

Mesin ini cukup penting karena jika tidak ada plat besi yang dicetak 

menggunakan film dalam mesin ini, perusahaan tidak dapat melakukan proses 

pencetakan. Proses kerja mesin ini dimulai dari persiapan plat besi kosong 

berukuran 50x70 cm, lalu mempersiapkan film yang sudah sesuai dengan 

pesanan para konsumennya. Setelah semua siap di masukan di dalam mesin 
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plat macker agar dapat pres hingga tulisan yang ada di lembar film berpindah 

diplat besi kosong yang sudah disiapkan, dan plat besi tersebut dapat 

digunakan untuk mencetak lembaran kertas sesuai dengan pesanan para 

konsumennya. 

4. Alat Tulis 

 

Gambar 4.5 Bolpoin dan Buku 

 Peralatan yang sering digunakan dalam menunjak aktivitas produksi 

yaitu bolpoin dan buku, yang digunakan untuk mencatat segala sesuatu yan 

berhubungan dengan aktivias produksi setiap harinya. Dari mencatat bahan 

baku yang masuk, bahan jadi yang keluar, pesanan konsumen, dan jumlah 

bahan baku yang akan digunakan untuk memenuhi permintaan para 

konsumennya. 
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5. Alat Pemotong 

Gambar 4.6 Kater Dan Gunting 

 Peralatan selanjutnya yang selalu membantu aktivitas produksi di 

percetakan Agung Lestari ini adalah gunting dan kater. Peralatan ini selalu 

digunakan untuk memotong segala jenis bahan baku yang tidak sesuai dengan 

ukuran yang ingin digunakan, lalu dapat digunakan untuk membongkar bahan 

baku yang baru saja datang dari para suplier, dan dapat digunakan untuk 

membantu mengemas bahan jadi. 

6. Alat Pembungkusan 

 

Gambar 4.7 Isolasi, Tali, dan Kardus 
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 Peralatan pendukung selanjutnya adalah isolasi, tali, dan kardus, 

dimana selotip digunakan untuk merekatkan kardus yang digunakan untuk 

membungkus tempat barang jadi yang akan dikirim kepada para konsumennya. 

Setelah dikemas kedalam kardus selanjutnya dikencangkan dan dirapikan 

dengan menggunakan tali agar kardus tidak terbuka dan barang jadi tetap aman 

sampai ketangan konsumen. 

7. Tempat Tinta 

Gambar 4.8 Tong dan Ember 

 Pada percetakan Agung Lestari ini memiliki tempat tinta yang tidak 

begitu khusus dan bagus, namun dapat digunakan dan bertahan lama untuk 

menyimpan tinta-tinta yang akan digunakan. Yaitu, tong dan ember yang 

digunakan sebagai tempat tinta dan ember sendiri selalu ada di sebelah mesin 

cetak agar lebih mudah mengambil dan tidak membuang - buang waktu 

pengambilan. Karena, tinta yang berada didalam ember adalah tinta yang 

dituangkan atau diambil dari tong besar berisis persediaan tinta yang akan 

digunakan untuk memproduksi pada hari itu juga 
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8. Alat Pembuangan 

Gambar 4.9 Karung dan Tong 

Peralatan yang membantu pembuangan limbah kertas yang sudah tak 

terpakai atau potongan–potongan kertas bekas produksi adalah karung dan 

tong. Namun yang sering digunakan adalah karung, dan tong hanya digunakan 

saat persediaan karung sudah habis ataupun tidak cukup. Potongan–potongan 

kertas langsung dimasukkan karung dan diletakkan di satu ruangan yang 

bersamaan dengan bahan–bahan kertas yang masih bisa digunakan dan 

selanjutnya dijual pada pengepul kertas yang sudah bekerjasama  dengan 

percetakan Agung Lestari. 

4.3. Kondisi awal analisis dan rancangan 5S (Seiri, Seiton Seiso, Seiketsu dan 

Shitsuke) 

4.3.1. Seiri 

 Tahap awal konsep 5S adalah seiri ( pemilahan ), dan sebelum memulai 

tahap pemilahan maka terlebih dahulu perlu melihat kondisi awal yang terjadi di 

percetakan Agung Lestari. 
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A. Kondisi Awal Percetakan Agung Lestari 

a. Pemilahan dilakukan sesuai dengan frekuensi rendah, sedang, dan 

tinggi. 

 Pada percetakan Agung Lestari pemilahan dilakukan sesuai dengan 

frekuensi terhadap penyimpanan atau peletakan barang–barang yang 

belum sesuai dengan frekuensi pemakaiannya. 

b. Pemilahan penyimpanan barang. 

I. Mesin Cetak 

Gambar 4.10 Mesin Cetak dan Mesin Plat Macker 

Pada gambar 4.10 diatas jelas terlihat bahwa masih banyak 

barang-barang yang tidak berhubungan dengan produksi, maupun 

barang-barang yang sudah tidak terpakai masih tergeletak di dekat 

mesin produksi dan bahkan diatas mesin tersebut. Hal tersebut 

terjadi dikarenakan tidak ada tempat penyimpanan atau peletakan 

barang-barang atau peralatan yang tetap dan khusus, sehingga 

seringkali para karyawan hanya meletakan barang-barang yang ada, 
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disembarang tempat ditempat yang kosong. Oleh sebab itu harus 

dilakukan sistem pemilahan antara barang-barang yang berhubungan 

dengan produksi dan barang-barang yang tidak berhubungan dengan 

produksi. Barang-barang tersebut seharusnya dikembalikan atau 

diletakkan ditempat yang seharusnya. Seperti halnya, botol minuman 

dan piring makanan yang tidak seharusnya ada di atas mesin, 

seharusnya barang-barang seperti itu diletakan didapur. Lalu, untuk 

barang-barang yang sudah tidak terpakai segera dibuang atau 

dikembalikan lagi pada tempatnya. Jika masih digunakan dirapikan 

dan ditata agar tidak mengganggu jalannya produksi. 

II. Meja Kantor 

Gambar 4.11 Meja Kantor 

Dari gambar diatas terlihat jelas bahwa di percetakan Agung 

Lestari sangat jarang atau hampir tidak pernah menggunakan meja 

kantor, sehingga meja tersebut terlihat tidak terawat dan hanya ada 
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tumpukan kardus, kertas, dan kain yang berada diatas meja tersebut. 

Percetakan Agung Lestari memiliki sebuah loker di samping meja 

kerja yang berguna untuk menyimpan berbagai jenis peralatan kerja 

seperti buku, alat tulis, nota, buku laporan belanja dan transaksi. 

Namun, walaupun ada tempat yang khusus untuk menyimpan segala 

peralatan tersebut, para karyawan hanya meletakan begitu saja tanpa 

tahu mana yang seharusnya di simpan di dalam loker dan diletakan 

diatas meja. Oleh sebab itu harus ada pemilahan yang khusus 

mengenai peralatan kerja yang ada di atas meja kerja menggunakan 

frekuensi penggunaannya. 

Tabel 4.1 Frekuensi Pemakaian Peralatan Pada Meja Kerja per 

Minggu 

Nama Peralatan 
Frekuensi Pemakaian 

(Perminggu) 

Alat Tulis 40 kali 

Nota 9 kali 

Buku Laporan Transaksi 10 kali 

Buku Laporan Produksi 3 kali 

Buku Coretan 20 kali 

Gunting dan Straples 15 kali 

Cap  10 kali 

Sumber data : Data Primer yang diolah, 2017 

Dari tabel diatas terlihat bahwa alat tulis sangat sering 

digunakan, hingga 40 kali perminggu. Sehingga alat tulis 
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seharusnya diletakan diatas meja dan di beri tempat atau wadah 

agar tidak hilang atau jatuh, hal tersebut akan memudahkan 

karyawan atau pemilik saat ingin menulis nota ataupun catatan-

catatan lain. Lalu untuk nota memang sering digunakan karena, 

percetakan Agung Lestari rata-rata peringgu melakukan 10 kali 

transaksi terhadap konsumen maupun suplier. Jadi, nota seharusnya 

diletakkan didalam loker agar tidak sembarang orang dapat 

menuliskan nota transaksi. Selanjutnya untuk buku transaksi dan 

catatan produksi juga diletakan didalam loker, agar tidak 

sembarang orang dapat membaca dan mengetahi isi buku tersebut. 

Buku coretan, gunting, dan straples digunakan lebih dari 10 kali 

perminggu yang artinya peralatan tersebut memiliki frekuensi yang 

tinggi, sehingga peralatan tersebut seharusnya diletakan diatas 

meja, agar setiap karyawan dan pemilik dapat mengambilnya dan 

menggunakannnya dengan mudah. Yang terakhir untuk cap juga 

diletakkan didalam loker walupun peralatan tersebut memiliki 

frekuensi pergerakan yang cukup tinggi, karena tidak sembarang 

orang boleh melakukan cap dengan nama Agung Lestari. Setelah 

memilah sesuai frekuensi selanjutnya memilah dan menyingkirkan 

barang-barang yang tak seharusnya berada di atas meja kerja dan 

barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas kerja 

diatas meja kantor. 
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III. Bahan Baku yang digunakan 

Gambar 4.12 Bahan Baku Kertas dan Film 

Pada gambar 4.12 kali ini terlihat jelas pada penyimpanan 

pada bahan baku kertas yang ada di percetakan Agung Lestari ini 

hanya diletakan begitu saja ditempat yang kosong dan tidak mimiliki 

tempat penyimpanan yang tetap. Sering kali juga terlihat bahan baku 

kertas ini diletakkan berdampingan dengan limbah kertas yang sudah 

tidak terpakai dan dibiarkan begitu saja. Lalu untuk film yang 

dimiliki di percetakan Agung Lestari ini memang memiliki tempat 

yang khusus namun hanya ditupuk-tumpuk begitu saja tanpa ada 

pembeda antara film yang masih digunakan dan yang sudah tidak 

digunakan lagi. hal tersebut sering kali membuat para karyawan 

membutuhkan waktu lebih unuk mengambil dan mencari bahan baku 

yang akan digunakan. 
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Tabel 4.2 Frekuensi Pemakaian Bahan Baku Kertas per Minggu 

Nama bahan baku kertas 
Frekuensi Pemakaian 

(Perminggu) 

HVS 12 kali (60.000 lembar) 

CD 12 kali (60.000 lembar) 

Ivory 12 kali (60.000 lembar) 

BC 8 kali (15000 lembar) 

Duplex  4 kali (4500 lembar) 

NCR Sesuai pesanan 

Art Paper Sesuai pesanan 

Plat Film 12 kali 

Tinta Hitam 15 kali 

Sumber data : Data Primer yang diolah, 2017 

Dari tabel diatas terlihat bahwa bahan baku yang memiliki 

pergerakan lebih dari 10 kali perminggu adalah bahan baku kertas 

HVS, CD, dan Ivory, sedangkan bahan baku lainnya adalah film dan 

tinta hitam. Lalu untuk bahan baku yang memiliki frekuensi 

pergerakan sedang hanyalah kertas BC, dan yang memiliki 

pergerakan paling lambat adalah kertas NCR, Art Paper, dan 

Duplex. Jadi, seharusnya bahan baku yang memiliki pergerakan 

tinggi diletakkan berdekatan dengan mesin produksi agar lebih 

mudah untuk diambil, selanjutnya untuk bahan baku yang memiliki 

pergerakan sedang diletakan agak jauh atu ditengah-tengah ruangan, 
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dan bahan baku yang lambat diletakan jauh dari mesin produksi 

namun tetap terlihat dengan mudah. 

IV. Peralatan  

Gambar 4.13 Peralatan Produksi 

Dari gambar 4.13 diatas terlihat jelas bahwa peralatan yang 

digunakan tidak memiliki tempat penyimpnan yang jelas dan rapi. 

Sehingga, dibutuhkan pemilahan yang tepat dengan menggunakan 

frekuensi pergerakan setiap peralatan yang ada, dan memilah 

berbagai peralatan yang masih digunakan dan yang sudah tidak bisa 

digunakan lagi.  

Tabel 4.3 Daftar Peralatan Dipercetakan Agung Lestari 

No Peralatan Jumlah Frekuensi penggunaan 

/perminggu 

1 Gunting  2 Lebih  dari 60 kali /minggu 

2 Ember / 25 kg 2 12 ember /minggu 

3 Tali  Menyesuaikan  6 gulung /minggu 

4 Buku  1 Lebih  dari 60 kali /minggu 

5  Bolpoin  3 Lebih  dari 60 kali /minggu 

6 Karung  Menyesuaikan 12 karung /minggu 

7 Film  150 12 film /minggu 

8 Plat  5 

(sesuai pesanan) 

12 jenis plat /minggu 

Sumber : Data primer yang diolah 2017 



102 
 

 
 
 

 

Dari tabel diatas dengan adanya frekuensi pergerakan yang 

jelas dapat memudahkan para karyawan untuk meletakkan dan 

menyimpan berbagai peralatan yang ingin digunakan. Lalu, untuk 

peralatan yang memiliki pergerakan tinggi lebih baik diletakan 

berdekatan dengan area produksi atau langsung berdekatan dengan 

mesin produksi, agar lebih mudah untuk mengambil dan 

menghilangkan waktu pencarian. 

V. Limbah  

Gambar 4.14 Limbah Kertas dan Tinta 

 Gambar diatas menunjukkan bahwa dipercetakan Agung 

Lestari ini tidak memiliki tempat penyimpanan limbah yang tetap 

dan khusus. Sehingga, banyak limbah-limbah kertas yang hanya 

diletakan dan ditumpuk-tumpuk begitu saja, dan tidak jarang banyak 

limbah kertas yang berserakan di lantai. Lalu untuk limbah tinta 

memang sudah diletakan di belakang pabrik, namun limbah tersebut 
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tetap diletakan didekat bahan baku kertas yang masih digunakan dan 

tidak ditata dengan rapi. Oleh sebab itu harus dilakukan pemilahan 

terhadap limbah kertas, antara limbah sobekan kertas dengan limbah 

plastik atau bungkus makanan. Setelah dipilah sebaiknya 

menentukan tempat yang khusus untuk menyimpan berbagai macam 

limbah kertas tersebut disatu ruangan yang khusus agar pabrik 

terlihat lebih rapi dan bersih. Lalu untuk limbah tinta seharusnya 

dijadikan satu didalam tong dan diletakan jauh dari bahan baku 

kertas yang masih digunakan. 

c. Membuang yang Tidak Diperlukan 

 Barang-barang atau limbah yang sudah tidak terpakai di percetakan 

Agung Lestari masih dibiarkan begitu saja dan hampir tidak pernah 

dilakukan kegiatan pemilahan antara yang masih bisa digunkan dan 

tidak bisa digunakan lagi. seperti halanya film-film yang sudah tidak 

digunakan lagi dan hampir rusak, sobekan-sobekan kertas, bungkus-

bungkus makanan, kardus bekas, kain lap yang kotor, ember bekas 

tinta yang pecah, dan potongan tali. 

B. Analisis 

a. Pemilahan Sesuai Dengan Frekuensi (Rendah, Sedang, dan Tinggi)  

Pada percetakan Agung Lestari hampir tidak pernah melakukan 

kegiatan atau aktivitas pemilahan berdasarkan frekuensi pergerakan 
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barang. Sehingga tidak ada peletakan barang atau penyimpanan barang 

berdasarkan frekuensi. 

b. Pemilahan Penyimpanan Barang 

I. Mesin Produksi 

Tidak pernah melakukan pemilahan terhadap barang atau 

peralatan apa saja yang harus diletakan berdekatan dan jauh dari 

mesin produksi. Sehingga segala barang yang tidak jelas dan tidak 

berhubungan dengan aktivitas produksi diletakkan berdekatan, 

bahkan diletakkan diatas mesin produksi. 

II. Meja Kerja 

Tidak pernah melakukan pemilahan barang atau peralatan 

yang ada diatas meja kerja, sehingga segala peralatan yang ada di 

atas meja kerja hanya dijadikan satu didalam loker yang tidak rapi. 

III.  Bahan Baku yang digunakan 

Pada percetakan Agung Lestari tidak memiliki penyimpanan 

yang khusus terhadap bahan baku yang mereka gunakan dan tidak 

pernah melakukan pemilahan terhadap bahan baku sesuai dengan 

frekuensi pemakaian. Sehingga, sering kali membutuhkan waktu 

yang lebih untuk mengambil bahan baku yang akan digunakan. 

IV. Peralatan 

Perlatan hanya diletakan disembarang tempat dan tidak 

memiliki tempat yang khusus dan tidak pernah memilah peralatan 
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yang sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Sehingga sering 

kali karyawan mengalami kehilangan peralatan dan harus 

mencarinya cukup lama, dan membuang-buang waktu produksi. 

V. Limbah  

Limbah yang terdapat dipercetakan Agung Lestari ini 

memiliki 3 jenis yang berbeda, yaitu limbah sobekan kertas, limbah 

tinta, dan limbah bungkus makanan. Namun, tidak pernah 

dilakukan pemilahan terhadap limbah yang terdapat di percetakaan 

Agung Lestari. Sehingga, menyebabkan tercampurnya limbah 

potongan kertas, tinta, dan bungkus makanan dengan bahan baku 

kertas yang masih digunakan. 

c. Membuang yang tidak diperlukan  

 Berbagai macam barang dan peralatan yang sebenarnya tidak lagi 

bisa terpakai masih dibiarkan begitu saja dan tidak ada kegiatan 

pemilahan terhadap barang dan peralatan tersebut. Seperti halnya halanya 

film-film yang sudah tidak digunakan lagi dan hampir rusak, sobekan-

sobekan kertas, bungkus-bungkus makanan, kardus bekas, kain lap yang 

kotor, ember bekas tinta yang pecah, dan potongan tali. Sehingga, 

membuat percetakan Agung Lestari terlihat semakin kotor dan tidak rapi. 
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C. Rancangan 

Tabel 4.4 Pemilahan berdasar Frekuensi Pemakaian 

Frekuensi 

Perminggu 
Jenis Barang Metode Penyimpanan 

Rendah 

(1-5 Kali) 

1. Buku Laporan 

Produksi 

2. Bahan baku kertas 

Duplex, NCR, dan 

Artpaper 

1.  Buku laporan produksi 

diletakan di loker bawah agar  

tetap mudah di ambil 

2. Diletakan jauh dari mesin 

produksi, namun tetap terlihat 

Rata-Rata 

(6-10 kali) 

1. Nota 

2. Bahan baku kertas 

BC 

3. Buku laporan 

transaksi dan cap 

 

1. Diletakkan Pada loker bagian 

atas 

2. Diletakkan pada bagian tengah 

antara bahan baku frekuensi 

tinggi dan rendah 

3. buku laporan diletakan loker 

kedua dari atas dan cap 

diletakan didalam laci 

bersamaan dengan nota. 

Tinggi 

(>10 kali) 

1.  Alat Tulis , buku 

coretan, gunting, 

dan straples 

2. Bahan baku HVS, 

CD, Ivory, film, dan 

tinta hitam 

3. Ember, karung, dan 

plat 

1. Diletakkan diatas meja dan 

ditata dengan rapi sesuai jenis 

peralatan 

2. Bahan baku kertas HVS, 

CD,dan Ivory diletakan 

berdekatan dengan mesin 

produksi. Lalu film diletakan 

sesuai dengan tanggal 

pembuatan di satu rak dan tinta 

hitam diletakan disamping 

mesin produksi. 

3. Karung diletakan di rak bagian 

atas dan ember di rak bagian 

bawah. Lalu plat besi diletakan 

berdekatan dengan bahan baku 

film di rak yang sama. 

Sumber data : Data Primer yang diolah, 2017 

Pada tabel 4.4 diatas jelas terlihat pembagian penggunaan peralatan 

dan bahan baku sesuai dengan frekuensi penggunaaan. Dimana frekuensi 
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rendah dengan frekuensi penggunaan 1-5 kali perminggu adalah Buku 

Laporan Produksi yang diletakan pada loker bagian atas berdekatan 

dengan meja kerja agar lebih mudah untuk diambil dan ada juga Bahan 

baku kertas Duplex, NCR, dan Art paper yang diletakan jauh dari mesin 

produksi agar tidak membuang-buang tempat yang dapat digunakan untuk 

bahan baku yang memiliki frekuensi yang tinggi. Selanjutnya ada 

peralatan dan bahan baku yang memiiki frekuensi yang sedang, yaitu 6-10 

kali penggunaan perminggu. Sepertihalnya, nota, buku laporan transaksi, 

dan cap, dimana nota dan cap diletakan di laci meja kerja dan buku 

laporan produksi diletakkan di loker tengah. Lalu ada juga bahan baku 

kertas BC yang diletakan dibagian tengah antara bahan baku yang 

memiliki frekuensi pergerakan tinggi dan rendah, agar tetap mudah untuk 

diambil. Lalu yang terakhir frekuensi tinggi yaitu lebih dari 10 kali 

pergerakan perminggu. Pertama ada, alat tulis, buku coretan dan straples 

diletakan diatas meja kerja dan ditata dengan rapi sesuai dengan jenis 

peralatan tersebut. Yang kedua ada bahan baku HVS, CD, Ivory, film dan 

tinta hitam, dimana bahan baku kertas HVS, CD, Ivory diletakan 

berdekatan dengan mesin produksi agar lebih muda untuk mengambil dan 

dan menghilangakan waktu pencarian. Selanjutnya film diletakan di satu 

rak berdasarkan tanggal pembuatannya dan tinta hitam diletaknan 

disamping mesin produksi agar lebih mudah untuk mengisi ulang. Lalu 

yang terakhir adalah ember, karung dan plat, dimana ember dan karung 
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diletakan dibelakang berdekatan dngan limbah tinta agar tidak 

mengganggu jalannya produksi. Lalu selanjutnya plat besi diletakkan 

bersamaan satu rak dengan film agar lebih mudah untuk mengambil dan 

memproduksi. 

Rancangan seiri (pemilahan) pada percetakan Agung lestari 

meliputi mesin produksi, meja kerja, bahan baku, peralatan, dan limbah. 

Seiri (pemilahan) pada percetakan Agung Lestari dimulai dari pengamatan 

dan observasi pada keadaan yang ada di percetakan Agung Lestari dan 

dianalisis menggunakan seiri (pemilahan) lalu dibuat rancangan yang 

sesuai dengan keadaan di percetakan Agung Lesatari, sehingga dapat 

membuat kegiatan produksi menjadi lebih lancar. Lalu selanjutnya untuk 

memaksimalkan kegiatan produksi yang ada dibutuhkan analisis 

selanjutnya yaitu seiton (penataan). 

4.3.2. Seiton  

 Setelah melakukan tahap seiri (pemilahan), tahap selanjutnya 

adalah seiton (penataan). Lalu agar dapat melakukan tahap seiton 

(penataan) ini, pertama yang harus dilakukan adalah: 
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A. Rancangan 

a. Menentukan Lokasi Penyimpanan Barang : 

I. Mesin Cetak 

 

 

 

 

  Gambar 4.15 Tata Letak Mesin Cetak Tampak Samping Dan Atas 

  Pada gambar 4.15 tata letak mesin di percetakan Agung Lestari 

tampak sudah bagus dan tidak perlu untuk diubah dan dipindah. 

Karena disamping bobot mesin yang berat, letak ketiga mesin tersebut 

sudah tepat. Dimana ketiga mesin tesebut saling berdekatan 

membentuk segitiga yang memudahkan para karyawan memantau dan 

melakukan pergantian mesin. Yang perlu diperhatikan adalah peletaan 

peralatan dan barang-barang yang berdekatan dengan mesin tersebut. 

Dimana peralatan dan barang yang boleh berdekatan dengan ketiga 

mesin tersebut adalah barang dan peralatan yang berhubungan dengan 

aktivitas produksi pada hari itu. Contohnya seperti bahan baku kertas 

yang akan digunakan, film yang akan digunakan, ember tinta, gunting 

dan tali. Namun segala bahan baku dan peralatan tersebut tidak ada 

yang diletakkan diatas mesin, dan hanya diletakkan di samping mesin 

agar tidak mengganggu atau mengalihkan pandangan para karyawan. 
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Sehingga tidak mengganggu jalannya produksi dan membuat mesin 

terlihat bersih dan terawat.  

II.  Meja Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Meja Kerja Dan Loker Kerja 

Pada gambar diatas terlihat pembagian wilayah atau lokasi 

penyimpanan untuk berbagai peralatan yang sering digunakan di meja 

kerja pada percetakan Agung Lestari. Selanjutnya untuk lebih lanjut 

mengenai pembagian lokasi penyimpanan peralatan meja kerja akan 

dijelaskan pada tabel dibawah ini. 

 

 

 

 

A 1 

 

B1 

 

D2 

C2 

B2 

A2 

70 cm 

60 cm 120 cm 40 cm 

150 cm 

45 cm 

40 cm 
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Tabel 4.5 Lokasi Penyimpanan Peralatan Meja Kerja 

Keterangan  Peralatan  Lokasi 

Penyimpanan 

Meja Kerja 1. Alat Tulis, Gunting, dan 

Straples 

2. Buku Coretan 

1. Lokasi B1 

2. Lokasi A1 

Loker Kerja 1. Nota dan Cap 

2. Buku Laporan Transaksi 

3. Buku Laporan Produksi 

1. Lokasi A2 

2. Lokasi B2 

3. Lokasi C2 

 

 Pada tabel 4.5 diatas menjelaskan penataan yang tepat untuk 

peralatan dengan memperhatikan frekuensi pemakaiannya. 

Penyimpanan peralatan yang sering digunakan diatas meja kerja pada 

percetakan Agung Lestari ini dibagi menjadi dua yaitu diatas meja 

kerja langsung dan didalam loker kerja yang berada di samping meja 

kerja tersebut. Diatas meja kerja ada buku catatan yang terletak di 

samping kiri meja, lalu alat tulis, straples, dan gunting diletakkan 

dibagian kanan meja. Karena keempat peralatan tersebut memiliki 

frekuensi tinggi melebihi peralatan lain, sehingga akan lebih mudah 

untuk diambil jika peralatan tersebut berada diatas meja kerja. 

Selajutnya untuk nota dan cap diletakkan didalam loker bagian atas 

karena tidak semua orang boleh menggunakan nota dan cap 

perusahaan dengan sembarangan. Lalu untuk buku catatan transaksi 

diletakkan dalam loker bagian tengah agar lebih mudah untuk diambil 

karena memiliki frekuensi yang hampir tinggi. Selanjutnya untuk 
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buku catatan produksi yang memiliki frekuensi rendah diletakkan 

pada loker bagian bawah agar loker bagian atas dapat digunakan untuk 

peralatan yang memiliki frekuensi lebih tinggi. 

III. Bahan Baku Kertas 

Gambar 4.17 Lokasi Penataan Bahan Baku Kertas Tampak Samping 

dan Atas 

 Dari gambar diatas menjelaskan pembagian lokasi penyimpanan 

bahan baku kertas menjadi tiga tempat, agar lebih mudah untuk 

membedakan bahan baku yang sering digunakan dan jarang 

digunakan. Selanjutnya untuk lebih lanjut mengenai pembagian lokasi 

penyimpanan akan dijelaskan dengan tabel dibawah ini. 

 

 

 

M : Mesin 

K1 K2 
K3 
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Tabel 4.6 Lokasi Penataan Bahan Baku Kertas 

 

 

 

 Dari tabel diatas terlihat pembagian yang jelas mengenai 

penataan bahan baku kertas yang dibagi sesuai dengan frekuensi 

penggunaan setiap bahan baku kertas. Pertama untuk bahan baku 

kertas yang memiliki  frekuensi pergerakan tinggi diletakkan pada 

lokasi yang berdekatan dengan mesin produksi, agar lebih mudah 

untuk diambil dan dijangkau oleh para karyawan. Selanjutnya untuk 

bahan baku kertas yang memiliki frekuensi pergerakan sedang 

diletakkan pada bagian tengah dengan posisi yang agak jauh dengan 

mesin produksi namun tetap mudah untuk dijangkau. Lalu yang 

terakhir untuk bahan baku kertas yang memiliki frekuensi pergerakan 

lambat atau rendah diletakkan jauh dari mesin produksi, agar tidak 

mengganggu jalannya produksi dan dapat memberi ruang untuk bahn 

baku yang sering digunakan atau memiliki frekuensi yang tinggi. 

 

 

 

Nama Bahan Baku Kertas Lokasi Penyimpanan 

HVS, CD, dan Ivory Lokasi K1 

BC Lokasi K2 

Duplek, NCR, dan Art Paper Lokasi K3 
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IV. Barang Jadi  

Gambar 4.19 Lokasi Penataan Barang Jadi 

 Dari gambar diatas menjelaskan lokasi penataan barang jadi 

yang diletakan berdekatan dengan bahan baku kertas, yang memiliki 

panjang 2m dan lebar 2m. Dimana, barang jadi ini memiliki volume 

yang fleksibel mengikuti pesanan para konsumennya, yang diletakan 

di pabrik tidak lebih dari 1 hari atau 24 jam. Segala jenis pesanan para 

konsumen yang akan diambil diletakan di area tersebut yang dapat 

menampung lebih dari 15000 lembar kertas. Lokasi tersebut juga 

berdekatan dengan pintu keluar pabrik yang memudahkan pesanan 

tersebut diambil atau dikirim ke para konsumennya tanpa 

mengganggu proses produksi yang ada. 
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IV. Peralatan 

Gambar 4.18 Rak Penyimpanan Peralatan 

 Pada gambar rak diatas dibagi menjadi 3 tingkatan dan 6 sisi, 

dan rak ini terbuat dari besi yang disatukan yang memiliki tinggi 180 

cm, panjang 200 cm, dan lebar 50 cm. Peralatan yang memiliki 

frekuensi paling tinggi akan diletakkan pada rak bagian tengah agar 

lebih muda untuk diambil. Lebih jelasnya akan dijelaskan pada tabel 

dibawah ini. 

 

 

 

 

180 cm 

200 cm 

52 cm 
A1 

A2 

B1 

C1 

B2 

C2 

50cm 
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Tabel 4.7 Pembagian Penataan Peralatan Pada Rak 

Nama Peralatan  Lokasi Penataan 

Gunting, bolpoin, dan buku Lokasi B1 

Tali dan Karung Lokasi A1 

Ember Lokasi C1 

Film Lokasi B2 dan A2 

Plat  Lokasi C2 

  

 Tabel diatas sudah menjelaskan untuk pembagian penataan 

setiap peralatan sesuai dengan frekuensi penggunaan, dimana dimulai 

dari frekuensi penggunaan yang tinggi yaitu gunting, bolpoin, dan 

buku diletakkan pada rak bagian tengah sisi kiri. Agar lebih mudah 

mengambil dan mengembalikan lagi, karena sering terjadi hilangnya 

bolpoin dan gunting disebabkan tidak adanya tempat penyimpanan 

yang khusus. Lalu selanjutnya yang memiliki frekuensi pergerakan 

tinggi adalah film, yang diletakkan pada rak bagian tengah dan atas 

pada sisi kanan, dimana rak bagian tengah untuk film yang masih 

digunakan dan rak atas untuk film yang sudah tidak digunakan. 

Selanjutnya adalah tali dan karung diletakan bagian atas sisi kiri 

karena tali hanaya memliki pergerakan yang sedang. Lalu untuk 

ember diletakan pada bagian bawah dikarenakan ember yang memiliki 

beban lumayan berat dan sering untuk digunakan. Dan yang terakhir 
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adalah plat besi yang diletakan juga dibagian bawah walaupun 

memiliki frekuensi pergerakan yang tinggi, dikarenakan beban yang 

terlalu berat jika ada tumpukan plat besi dibagian atas rak 

V. Limbah 

 

Gambar 4.19 Penataan Limbah Tinta, Plastik, Dan Kertas 

 Rancangan penataan limbah untuk percetakan Agung Lestari 

dibagi menjadi tiga jenis, yaitu limbah kertas, limbah bungkus 

makanan atau plastik, dan limbah tinta. Dalam penataan limbah di 

percetaan Agung Lestari ini dibagi menjadi tiga lokasi namun dalam 

satu ruangan yang berada di belakang pabrik. Dimana limbah plastik 

atau limbah bungkus makanan yang tidak berhubungan dengan 

aktivitas produsksi diletakan dilokasi paling mudah dijangkau, agar 

para karyawan tidak malas untuk membuang bungkus makanan 

mereka. Lalu untuk limbah kertas berada di samping limbah plastik 

yang disatukan didalam karung yang ditumpuk dipojokan dengan rapi 

Limbah 

Plastik 

 

Libah 

Tinta Limbah 

Kertas 
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dan terikat. Selajutnya untuk limbah tinta di letakkan pada pojok 

kanan ruangan yang tidak bersentuhan dengan limbah apapun agar 

tidak membekaskan noda atau pun mempengaruhi limbah lain. 

b. Menentukan Aturan Penyimpanan Barang 

I. Mesin Produksi 

 Mesin produksi yang digunakan dipercetakan Agung Lestari ini 

diletakan tetap pada posisi semula, karena peletakan mesin tersebut 

sudah baik dan tertata yang memudahkan para karyawan untuk 

berganti mesin. Lalu yang harus diperhatikan adalah aturan dimana 

peralatan dan barang yang boleh di letakkan di dekat mesin adalah 

barang atau peralatan yang berhubungan dengan aktivitas produsksi 

pada hari itu juga. Mesin cetak ini juga harus selalu dilakukan 

pembersihan mesin setiap 3 bulan sekali, meliputi pembersihan suku 

cadang seperti gripper, silinder, tromol dan pelumasan oli, agar mesin 

tetap baik dan bekerja dengan baik. 

II. Meja Kerja 

 Pada keadaan peralatan yang berada di atas meja kerja pada 

percetakan Agung Lestari ini adalah alat tulis, gunting, straples, dan 

buku coretan atau catatan yang memiliki frekuensi tinggi. Dimana 

setelah menggunakan peralatan tersebut khususnya untuk peralatan 

yang mudah jatuh atau hilang dari atas meja seperti halnya alat tulis 

harus segera dikembalikan pada tempatnya setelah menggunakannya 
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lagi, agar tidak mengalami kehilangan. Hal itu juga berlaku dengan 

gunting dan straples. Lalu untuk buku-buku transaksi dan produksi 

yang harus dikembalikan dan ditata dengan rapi sesuai dengan tahun 

buku tersebut ke dalam loker yang berada di samping meja kerja dan 

dikunci lagi agar tetap aman dan terjaga. Hal tersebut juga harus 

dilakukan terhadap nota dan cap perusahaan yang juga disimpan 

didalam loker dan dikunci, karena tidak semua orang boleh 

menggunakan nota dan cap tersebut. 

III. Bahan Baku 

 Aturan penyimpanan pada bahan baku yang telah digunakan 

sebagai bahan baku produksi jika sisa harus dikembalikan pada tempat 

yang awalnya. Lalu untuk penataan bahan baku pastiya sesuai dengan 

frekuensi pergerakan bahan baku tersebut, selain sesuai dengan 

frekuensi pastinya juga sesuai dengan jenis bahan baku kertas 

tersebut. Contohnya kertas HVS dan CD yang memiliki frekuensi 

pergerakan yang sama-sama tinggi harus diletakan sesuai jenis, yaitu 

HVS dengan HVS, kertas CD dengan CD dan tidak boleh tercampur 

agar menghindari kesalahan dalam menggunakan bahan baku. Selain 

itu agar lebih mudah memantau pergerakan bahan baku dan 

penggunaannya, harus ditata sesuai dengan tanggal pembelian bahan 

baku tersebut. 
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IV.  Barang Jadi  

 Seluruh barang jadi yang telah siap dikirim atau akan diambil 

oleh para konsumennya harus diletakan diarea yang sudah disediakan 

dan tidak diletakan di luar bangunan pabrik agar tetap terjaga 

kebersihannya dan dapat dipantau dengan jelas. Jika lokasi yang 

disediakan tidak cukup untuk menampung pesanan para konsumen, 

sebaiknya diletakan diarea peralatan yang memiliki ruangan lebih luas 

dan tidak mengganggu proses produksi. 

IV. Peralatan 

 Penyimpanan peralatan dan aturan-aturan yang harus dilakukan 

oleh para karyawan percetakan Agung Lesatari sesuai dengan jenis 

peralatan dan frekuensi penggunaannya yang diletakkan di satu rak 

yang sama, agar tidak salah saat mengembalikannya dan tetap rapi 

seperti semula. Khususnya untuk peletakan film yang diletakan sesuai 

dengan tanggal pembuatan, dimana film yang sudah tidak digunakan 

diletakan dirak yang paling atas dan rak ditengah untuk film yang 

masih digunakan, agar tetap ada ruang untuk film-film yang masih 

digunakan. 

V. Limbah  

 Limbah di percetakan Agung Lestari ini dibagi menjadi 3 jenis 

dan pastinya memiliki aturan yang berbeda-beda. Dimana limbah 
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yang pertama adalah limbah yang tidak berhubungan dengan aktivitas 

produksi, yaitu limbah  plastik bekas bungkus-bungkus makanan. 

Limbah ini diletakan di dalam tempat sampah didalam pabrik dan 

harus dibuang setiap hari pada akhir jam kerja agar tidak 

meninggalkan bau-bau busuk. Lalu limbah selanjutnya adalah limbah 

potongan-potongan kertas yang dimasukan kedalam karung diikat dan 

ditata pada pojok kiri ruangan khusus limbah dan di jual ke pengepul 

setiap satu sampai dua minggu sekali agar tidak memenuhi ruangan. 

Dan, yang terakhir adalah limbah tinta yang diletakan di pojok kanan 

ruangan yang sama dengan limbah sobekan kertas tadi. Namun, pada 

limbah tinta ini di jadikan satu pada satu tong yang tingginya 1 meter 

dan berdiameter 60 cm, dan dibuang setiap satu bulan sekali agar tidak 

melebihi kapasitas tong. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Rancangan  Layout Percetakan Agung Lestari, skala 1: 200 
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Keterangan Layout: 

 L1  : Limbah kertas dan plastik  

 L 2 : Limbah tinta    

 K1 : Bahan baku frekuensi tinggi (HVS, CD, Ivory)  

 K2 : bahan baku frekuensi sedang (BC) 

 K3 : Bahan baku frekuensi rendah (Duplex, NCR, Art paper) 

 BJ : Barang Jadi   

 P & F : Peralatan dan Film   

 M & L : Meja Kerja dan Loker 

 RP : Ruang Pertemuan 

 W   : Kamar Mandi   

 M3 : Mesin Cetak Adas Dominan        

 M1 : Mesin Plat Maker   

 M2 : Mesin Cetak Solna    

 Pada gambar diatas telah digambarkan rancangan layoutyang 

dapat diterapkan oleh Agung Lestari berdasarkan keadaan dan 

frekuensi pergerakan barang yang terjadi di percetakan Agung 

Lesatari. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya 

mengenai penyimpanan bahan baku yang sesuai dengan frekuensi 

pergerakan , dimana bahan baku yang memiliki frekuensi pergerakan 

tinggi  diletakan berdekatan dengan mesin agar mudah untuk 

dijangkau. Lalu untuk peralatan diletakan berdekatan atau ditengah-
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tengah bahan baku dan mesin agar mudah untuk dijangkau juga. 

Selanjutnya penempatan limbah yang ditempatkan disisi belakang 

pabrik agar tidak mengganggu jalan produksi dan tidak mempengaruhi  

bahan baku lain yang masi digunakan. Untuk barang jadi diletakan 

didepan namun tetap didalam gedung yang berdekatan dengan pintu 

masuk, agar lebih mudah untuk diambil. Sehingga dari rancangan 

layout baru ini masih ada beberapa tempat yang kosong untuk 

digunakan saat keadaan yang mendesak jika mendapatkan pesanan 

yang terlalu banyak dari para konsumennya.  

4.3.3. Seiso (Pembersihan) 

 Setelah menyelesaikan tahap seiton, tahap selanjutnya adalah seiso 

(pembersihan) dan ini adalah rancangan dari tahap seiso (pembersihan). 

A. Rancangan 

a. Menentukan Skala Pembersihan (Makro, Individual, dan Mikro) 

I.Makro 

 Pada skala makro ini mencakup seluruh bagian dari pabrik atau 

percetekan Agung Lestari, dari bagian depan tengah hingga belakang 

dan pojok pabrik. Seperti halnya menjaga seluruh area kerja dari 

tempat penyimpanan bahan baku kertas, tempat peralatan, tempat 

produksi, meja kerja, kamar mandi, gudang (limbah), dan lorong-

lorong diarea pabrik. Khususnya pada lorong area pabrik yang harus 

bersih dari sobekan-sobekan kertas bekas yang berjatuhan dilantai dan 
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pada meja kerja yang harus bersih dari peralatan yang tidak 

berhubungan dengan aktivitas kerja. Lalu pada bagian penyimpanan 

peralatan dan bahan baku harus bersih dari berbagai debu dan noda, 

mengingat bahan baku utama percetakan ini adalah kertas kosong. 

Selanjutnya bagian gudang dan kamar mandi harus bersih dari noda 

tinta dan lumut-lumut yang membeka. 

II. Individual  

 Pada skala individual ini lebih kepada tanggung jawab karyawan 

kepada area-area yang telah di percayakan kepada mereka. Seperti 

halnya pada bagian produksi dan penyimpanan bahan baku ataupun 

peralatan yang menjadi tanggung jawab karyawan produksi, harus 

bersih dari noda-noda tinta, debu-debu yang melekat pada mesin 

ataupun bahan baku kertas, memberikan alas untuk setiap bahan baku 

kertas agar mengurangi kelembapan kertas dan perawatan mesin yang 

selalu dilakukan secara rutin. Lalu juga menyingkirkan berbagai 

peralatan dan barang yang tidak berhubungan dengan aktivitas 

produksi. Selanjutnya pada bagian pengiriman yang menjadi tanggung 

jawab karyawan bagian pengiriman, dimana harus memastikan 

kebersihan bahan jadi yang akan dikirimkan, harus terikat dan tertata 

dengan rapi dan kencang. Lalu juga memperhatikan peletakan barang 

jadi yang harus berjauhan dari barang-barang yang berbau tajam. Dan  

yang terakhir pada bagian meja kerja dan ruang pertemuan yang 
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menjadi tanggung jawab pemilik pabrik. Dimana harus menjaga 

kebersihan ruangan pertemuan dari berbagi macam kotoran debu, 

sobekan kertas, bungkus makan, dan barang pribadi. Lalu untuk 

bagian meja kerja harus terjaga agar tetap bersih dari debu, 

mengembalikan perlatan pada tempat semula, dan  pengembalian 

peralatan harus tertata dengan rapi sesuai dengan jenis peralatan 

tersebut 

III. Mikro  

 Lalu pada skala mikro ini lebih berfokus pada kebersihan mesin, 

peralatan, dan bahan baku yang telah digunakan. Dimana peralatan 

yang setelah digunakan selain dikembalikan pada tempat semula harus 

dibersihkan lagi agar keesokan harinya saat ingin menggunakannya 

lagi sudah pada keadaan bersih lagi dan dapat digunakan secara 

maksimal. Selanjutnya pada mesin harus melakukan perawatan 

kebersihan secara rutin khususnya pada bagian gripper, silinder, dan 

tromol dengan rajin mengoleskan pelumas seperti oli dan pastinya 

dibersihkan dari noda-noda debu yang menempel agar dapat 

digunakan secara maksimal. Dan yang terakhir pada bagian 

penyimpan bahan baku yang harus diberikan alas kayu agar 

menghindari dari kelembapan kertas yang langsung bersentuhan 

dengan lantai. Lalu juga memastikan agar bahan baku kertas terhindar 

dari dabu dan tinta-tinta yang sering menetes kesana kesini yang 
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sering kali mengenai bahan baku kertas yang saat itu berdekatan 

dengan mesin produksi. 

b. Memberikan saran untuk tempat kerja yang lebih bersih 

 Agar melakukan tahapan pembersihan menjadi lebih mudah 

pastinya harus membagi tanggung jawab keseluruh karyawan dengan 

memberikan tanggung jawab lebih untuk masing-masing area kepada 

satu karyawan yang telah dipercaya dan bekerja dibagian tersebut 

setiap harinya. Lalu mengsulkan berbagai macam wadah limbah yang 

dibagi sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan, dan membuat 

jadwal pembersihan yang rutin dilakukan setiap hari di setiap ruangan 

percetakan Agung Lestari. 

I. Pembagian Tanggung Jawab 

 Tanggung jawab disetiap bagian ruangan dibagi menjadi 3, 

dimana yang pertama  

1. Bagian produksi dan penyimpanan (bahan baku dan peralatan) 

yang menjadi tanggung jawab kepada karyawan bagian produksi.  

 

 

 

 

 



127 
 

 
 
 

 

Tabel 4.8 Area Pembersiahan, Alat Pembersihan, dan 

Standar Penyimpanan (bahan baku dan peralatan) 

Area Alat 

Pembersih 

Standar  

Penyimpanan 

Bahan Baku 

Alas kayu, 

sapu, sulak, lap 

debu, noda tinta, sarang 

laba-laba, dan lumut 

Penyimpana 

Peralatan 

Lap dan air, 

sapu, sulak 

noda tinta dan debu 

Mesin Produksi Lap dan air, 

sapu, oli 

noda tinta, debu, dan 

barang yang tidak 

berhubungan dengan 

produksi 

 Beliau bertanggung jawab kepada seluruh aktivitas produksi dari 

penyimpanan bahan baku dan peralatan, penggunaan bahan baku dan 

peralatan, dan penggunaan mesin produksi. Dimana beliau harus 

memperhatikan kebersihan bahan baku yang digunakan dari debu, 

noda tinta, sarang laba-laba, dan lumut yang dibersihkan 

menggunakan sapu, sulak, dan lap. Lalu juga memperhatikan 

berbagai peralatan yang telah digunakan agar tetap bersih dari noda 

tinta dan debu saat di kembalikan pada tempatnya dengan 

menggunakan lap, air, dan  sulak. Mesin produksi juga diperhatikan 

pada bagian gripper, silinder, dan tromol agar rajin dioles dengan 

pelumas seperti oli 

2. Bagian pengiriman dan pengemasan menjadi tanggung jawab 

karyawan bagian pengiriman. 
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Tabel 4.9 Area Pembersiahan, Alat Pembersihan, dan 

Standar Pengiriman 

Area Alat Pembersih Standar  

Pengemasan  Alas kayu, sapu, 

sulak, lap, kardus, 

tali 

debu, noda tinta, sarang 

laba-laba,  lumut, dan 

sobekan kertas 

Pengiriman  Sapu, sulak noda tinta, debu, potongan 

tali, dan sobekan kertas 

 Bertugas memperhatikan kebersihan barang jadi yang akan 

dikirim kepada konsumen agar tetap bersih, dari pengemasan hingga 

pengiriman. Terutama dari bekas tinta yang tertetes dan sobekan-

sobekan kertas yang tercampur kedalam tumpukan barang jadi dan 

tali pengikat yang masih terlalu panjang. 

3. Bagian meja kerja dan ruang pertemuan yang menjadi tanggung 

jawab pemilik usaha yang sekarang, yaitu bapak Prapto. 

Tabel 4.10 Area Pembersiahan, Alat Pembersihan, dan 

Standar Pembersihan di Ruang Pertemuan 

Area Alat Pembersih Standar  

Meja Kerja sapu, sulak, lap debu, sarang laba-laba,  

lumut, sobekan kertas dan 

barang-barang pribadi 

Ruang 

Pertemuan 

Sapu, sulak, lap debu, sarang laba-laba,  

lumut, sobekan kertas dan 

barang-barang pribadi 

 Bertugas memastikan bahwa seluruh ruangan pertemuan dan 

meja kerja bersih dari debu, sobekan kertas, sarang laba-laba, dan 

barang-barang pribadi yang sering tergeletak diruangan tersebut. 

Dan dibersihkan menggunukan peralatan yang sama yaitu sapu, 

sulak, dan lap.  



129 
 

 
 
 

 

II. Usulan Wadah Limbah 

 Limbah yang dihasilkan oleh percetakan Agung Lestari ini 

dibagi menjadi 3 seperti yang telah dijelaskan pada tahap penataan 

atau seiton, yaitu 

1. Limbah kertas, dimana limbah tersebut adalah satu-satunya 

limbah yang masih dapat dijual dan digunakan lagi. sehingga limbah 

tersbut sebaiknya lebih diperhatikan dengan memberinya wadah 

yang tepat agar tidak terbuang percuma. Wadah tersebut adalah 

karung, dimana karung memiliki bentuk yang fleksibel, mudah 

ditata, dibawa, kuat dan mudah dicari, sehingga tepat untuk 

menyimpan limbah kertas dan dijual satu minggu sekali pada 

pemasok. 

2. Limbah tinta, dimana limbah tinta ini memiliki tekstur yang cair 

dan mudah untuk mempengaruhi barang lain yang bersentuhan 

langsung dengan tinta. Sehingga perlu penangan khusus agar tinta 

tidak mempengaruhi berbagai macam bahan baku kertas yang ada. 

Sehingga  wadah yang cocok adalah tong, dimana tong merupakan 

tempat yang kuat, terbuat dari besi tidak mudah bocor, dan dapat 

digunakan berulang kali. Sehingga cocok untuk jenis limbah seperti 

tinta yang selalu dibuang 1-2 minggu sekali. 

3. Limbah bungkus makan atau limbah yang tidak berhubungan 

dengan aktivitas produksi, sehingga limbah ini adalah limbah yang 
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dibawa oleh para karyawan. Wadah yang tepat adalah tempat 

sampah yang dapat digunakan berulang kali, karena limbah ini setiap 

harinya ada dan harus dibuang setiap hari juga. 

III. Sistem Perbaikan Pebersihan dan Jadwal Pembersihan 

 Dalam mengupayakan tempat kerja yang lebih bersih, langakah 

selanjutnya adalah membuat sebuah sistem perbaikan pembersihan 

yang dilakukan setiap hari dengan menggunakan jadwal pembersihan.  

Tabel 4.11 Jadwal Pembersihan Area Percetakan Agung Lestari SetiapBulan 

Area Minggu 1,2,3,4 Keterangan 

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu 

Area 

penyimpanan 

peralatan dan 

bahan baku 

       Dibersihkan dengan 

cara disapu, dilap, 

dan dipel 

Area meja 

kerja dan 

pertemuan 

       Dibersihkan dengan 

cara disapu, dilap, 

dan dipel 

Area 

penyimpanan 

limbah 

 

       Dibersihkan dengan 

cara disapu, dilap, 

dipel, dan dibuang 

Area produksi         Dibersihkan dengan 

cara disapu, dilap, 

dipel, dan oles oli 

Lorong pabrik        Dibersihkan dengan 

cara disapu, dilap,  

dipel, dan digosok  

Kamar mandi        Dibersihkan dengan 

cara digosok atuu 

disikat dan siram  

Saluran air 

atau sanitasi 

       Disemprot air, 

digaruk, dan dibuang 

 Dari tabel diatas terlihat jelas jadwal yang telah dirancang dan 

diusulkan sesuai dengan area yang ada di percetakan Agung Lestari 

yang rata-rata jarang untuk dibersihkan. Diawali dari area 
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penyimpanan bahan baku dan peralatan yang di bersihkan setiap hari 

dengan disapu, dilap, dan dipel dengan bersih. Lalu meja kerja dan 

pertemuan yang dibersihkan pada hari senin, rabu, jumat, dengan 

disapu, dilap, dan dipel, karena pada hari itu pemilik pak Prapto pasti 

berada di pabrik untuk memantau jalannya produksi. Selanjutnya 

untuk area penyimpanan limbah yang dibersihkan pada hari sabtu saja 

dikarenakan bersamaan dengan pembuangan dan penjualan limbah. 

Berikutnya pada area produksi yang sering mengalami tetesan-tetesan 

tinta dan sobekan kertas, dan cara pembersihannya tidak jauh bea 

dengan area-area sebelumnya. Namun, lebih berfokus lagi pada mesin 

produksi yang seringkali kotor karena tetesan tinta dan harus disikat 

dan rajin untuk dibersihkan agar tidak melekat dimesin produksi. 

 Pada bagian lorong percetakan Agung Lestari ini sangat jarang 

untuk dibersihkan, walaupun lorong adalah area dimana kayawan 

selalu melewati area tersebut, dan pembersihannya pada awal minggu 

dan akhir minggu dengan dipel, disapu, dan lap. Lalu yang terakhir 

adalah area kamar mandi dan saluran air, dimana area ini merupakan 

area yang berhuungan langsung dengan air yang seringkali 

menyebabkan bau dan mampet. Sehingga pembersihan yang 

dilakukan dengan disikat, digaruk, disiram, dan dibuang. 
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4.3.4. Seiketsu (Pemantapan) 

 Setelah menyelesaikan tahap seiso, tahap selanjutnya adalah seiketsu 

(pemantapan) dan ini adalah rancangan dari tahap seiketsu (pemantapan). 

A. Rancangan 

a. Menggunakan Kontrol visual 

 Dalam melakukan pemantapan mengenai tahapan-tahapan 5S 

ini, agar berjalan lebih baik harus dibantu dengan kontrol visual yang 

di terapakan dipercetakan Agung Lestari. Kontrol visual ini harus 

dapat dikenali dengan mudah dan  dapat dilihat dengan mata 

telanjang, sehingga dapat membatu kinerja karyawan menjadi lebih 

maksimal. 

b. Membuat rencana yang dapat membantu untuk menunjang kontrol  

 visual dipercetakan Agung Lestari. 

I. Memberikan label warna  atau papan nama untuk membedakan 

jenis bahan baku kertas. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Label Warna Setiap Area 
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 Pada gambar diatas merupakan pembagian label warna untuk 

setiap area yang sering digunakan, agar lebih membantu karyawan 

dalam membedakan satu area dengan yang lain. Warna biru untuk 

area penyimpanan bahan baku kertas, kuning untuk area penyimpanan 

peralatan, merah untuk area barang jadi, dan hijau untuk area limbah. 

Sehingga karyawan tidak akan menempatkan barang atau peralatan 

disembarang tempat. Lalu, agar lebih jelas dalam warna tersebut dapat 

ditambahkan nama barang atau peralatan, seperti contoh gambar 

dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Papan Nama Bahan Baku 

 Dengan papan nama seperti gambar diatas yang didukung 

dengan warna yang mencolok, akan memudahan para karyawan untuk 

meletakan bahan baku sesuai dengan jenis dan frekuensi pergerakan 
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bahan baku. Sehingga tidak ada penumpukan atau kesalahan dalam 

peletakan bahan baku yang ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Papan Nama Peralatan di Rak 

 Pada gambar diatas menunjukan kontrol visual yang berupa 

papan nama yang digantung di rak yang dapat dengan mudah dikenali 

oleh para karyawan, yang mempermudah karyawan untuk meletakan 

kembali peralatan ke raknya dengan posisi yang benar dan rapi. 

Sehingga seluruh peralatan yang telah dikgunakan dapat kembali 

dengan rapi dan tidak mempersulit para karyawan. 
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Gambar 4.24 Papan Nama peralatan di Loker Kerja 

 Seperti halnya penyimpanan di rak dan area bahan baku, 

penyimpana di area meja kerja seperti loker juga menggunakan papan 

nama yang mempermudah pemilik, atau Pak Prapto untuk meletakan 

kembali barang-barang yang telah digunakan. 
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Kembalikan Peralatan Pada Tempatnya 

1 Ambilah peralatan yang diperlukan saja 

2 Bersihkan peralatan sebelum dikembalikan 

3 Kembalikan peralatan pada tempatnya kembali 

Gambar 4.25 Papan Nama Jenis Limbah 

  Pada gambar diatas juga menunjukan peletakan papan nama 

yang membantu para karyawan meletakan limbah diarea limbah sesuai 

dengan jenis limbah yang ada. Sehingga tidak membuat kesalahan 

dalam meletakan berbagai jenis limbah yang membuat area kerja 

menjadi kotor dan tidak rapi. 

II. Membuat petunjuk pemeliharaan dan penggunaan alat. 

 Agar karyawan lebih mengerti bagaimana menggunakan 

peralatan dan mesin, lalu juga tau bagaimana memelihara peralatan 

dan mesin agar lebih tahan lama dan besih. Contohnya seperti gambar 

dibawah ini. 

 

 

 

 

Gambar 4.26 Peraturan Pemakaian Peralatan 
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 Gambar diatas merupakan label warna kuning menjadi label 

penyimpanan peralatan dan peraturan pemakain peralatan di 

percetakan Agung Lestari diletakan pada dinding area penyimpanan 

peralatan, agar para karyawan lebih memelihara peralatan yang ada 

dan tidak mengalami kehilangan peralatan lagi. 

 

Gambar 4.27 Penempatan Peraturan Area Peralatan 

 Gambar diatas menjelaskan letak yang jelas mengenai peraturan 

peralatan bagi para karyawan percetakan Agung Lestari, yang 

diletakan pada bagian kiri dinding area penyimpana peralatan. Karena 

pada sisi kanan dinding adalah kamar mandi bagi karyawan, 

selanjutnya peraturan untuk area bagian mesin cetak. 
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Penggunaan Mesin Cetak 

1 Mesin tidak digunakan lebih dari 4 jam/ hari 

2 Olesi mesin dengan pelumas oli setiap 2 kali/ minggu 

3 Singkirkan barang pribadi dari mesin cetak 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Penggunaan Mesin Cetak 

 Gambar diatas label warna merah yang merupakan label area 

penyimpanan mesin dan diletakan pada dinding area mesin produksi 

agar tidak melebihi kemampuan mesin cetak yang dimiliki percetakan 

Agung Lestari, dan membuat mesin cetak lebih rapi, bersih dan efektif 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Peletakan Penjelasan Penggunaan Mesin Cetak 

 Dengan gambar diatas terlihat jelas mengenai peletakan untuk 

penjelasan penggunaan mesin di area penyimpanan mesin, yang 

diletakan di 2 sisi dinding yang akan terlihat dengan jelas. 
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Gambar 4.30 Penggunaan dan Penyimpanan Bahan Baku Kertas 

 Pada gambar diatas dengan warna biru merupakan label warna 

untuk penyimpanan baha baku kertas dan diletakan pada dinding area 

penyimpanan bahan baku kertas, agar karyawan lebih tau bagaimana 

caranya menyimpan kertas dan tidak membuang-buang kertas. 

 

 

         

 

 

 

 

Gambar 4.31 Peletakan Penjelasan Penggunaan dan Penyimpanan Kertas 

 Peletakan untuk penjelasan penggunaan dan penyimpanan kertas 

diletakan pada dinding diarea penyimpanan bahan baku kertas yang 

Penggunaan dan Penyimpanan Kertas 

1 Kertas digunakan sesuai jumlah yang digunakan 

saja 

2 Jika bahan baku sisa kembalikan pada 

tempatnya 

3 Bahan baku disimpan sesuai dengan jenis kertas 
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persis diatas bahan baku kertas itu sendiri, agar terlihat jelas saat 

karyawan akan berhubungan dengan bahan baku kertas. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32 Penyimpanan Limbah 

 Pada gambar terakhir diatas dengan warna hijau yang 

merupakan lambang label untuk area limbah diletakan pada dinding 

pada area limbah, agar karyawan lebih mudah menata dang mengerti 

apa yang harus dilakuakan dengan limbah tersebut. Sehingga tidak ada 

limbah yang tergeletak di lorong-lorong dan area kerja lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.33 Peletakan Peraturan Penyimpanan Limbah 

Penyimpanan Limbah 

1 Limbah diletakkan pada tempatnya sesuai 

dengan jenis limbah 

2 Limbah dibuang atau dijual setiap akhir minggu 

3 Limbah diletakan dan ditata dengan rapi pada 

area limbah 

4 Tidak ada limbah disimpan diarea lain, selain 

area limbah 
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 Pada gambar 4.26 diatas menjelaskan posisi peletakan peraturan 

mengenai penyimpanan limbah, yang diletakan pada dinding yang 

dapat dilihat oleh karyawan dengan jelas. 

c. Jadwal pemeriksaan kertas masuk dan keluar dipercetakan Agung  

 Lestari. 

 Dalam kegiatan produksi dipercetakan Agung Lestari ini 

pastinya ada bahan baku yang masuk dan keluar yang harus dicatat 

agar tahu berapa kali dalam sehari bahan baku yang masuk dan barang 

jadi yang keluar. Seperti halnya pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.12 Keluar Masuk Bahan Baku Kertas Sesuai Jenis 

K : Keluar, M : Masuk 

Tgl /  

bln / 

thn 

Jenis 

Kertas 

Senin  Selasa  Rabu  Kamis  Jumat  Sabtu  Minggu  Asal  

 

     

 

Tujuan  

Jumlah  

Kertas / 

lembar 

11/04/17 HVS M    

   

 

    K 

M 

      

 

  K 

M 

  

       

K 

M 

    

 

    K 

M 

        

 

K 

M 

  

 

      K 

M 

 

 

        K 

Dari Ungaran 

10.000 

Ivory M    

   

 

    K 

M 

       

 

 K 

M  

   

 

     K 

M 

    

 

    K 

M 

     

 

   K 

M 

   

 

     K 

M 

         

 

K 

Ke 

banyumanik 
15.000 

12/04/17 BC M    

   

 

    K 

M 

        

 

K 

M  

     

 

   K 

M 

 

 

       K 

M 

   

 

     

K 

M 

   

 

     K 

M 

         

 

K 

Dari Genuk 

5000 

CD 

 

8000 

M    

      

 

 K 

M 

       

 

 K 

M  

        

 

K 

 

M 

        

 

K 

M 

        

 

K 

M 

        

 

K 

M 

     

 

    K 

Ke Pucang 

Gading 
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 Dari tabel diatas yang merupakan contoh rancangan catatan 

keluar masuk bahan baku dan barang jadi yang dilengkapi tanggal hari 

bulan kertas masuk dan keluar, jumlah kertas, tujuan ataupun asal 

kiriman. Sehingga barang jadi yang keluar dan bahan baku yang 

masuk dapat dicatat dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah 

oleh para karyawannya. Dimana 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. 

 Setelah melakukukan tahapan yang keempat ini tahap 

pemantapan, selanjutnya adalah tahapan yang terakhir yaitu tahapan 

Shitsuke (Pembiasaan). Dimana tahapan ini adalah tahapan yang 

terakhir dari tahapan 5S, dan tahapan Shitsuke (Pembiasaan) tersebut 

akan dijelaskan dalam rancangan dibawah ini. 

4.3.5. Shitsuke (Pembiasaan) 

 Setelah menyelesaikan tahap seiketsu, tahap selanjutnya atau tahap 

terakhir adalah tahapan Shitsuke ( Pembiasaan )  dan ini adalah rancangan 

dari tahap Shitsuke ( Pembiasaan ). 
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A. Rancangan 

a. Pembiasaan untuk mengubah kebiasaan 

I. Seluruh karyawan percetakan Agung Lestari harus saling 

bekerjasama dan menaati peraturan yang telah ditetapkan 

dipercetakan Agung Lestari. Dan setiap karyawan dipercetakan 

Agung Lestari harus memiliki rasa tanggung jawab atas pekerjaan 

mereka seperti hal nya target hari ini harus menyelesaikan cetakan 

10000 lembar, karyawan tersebut harus menyelesaikannya hari itu 

juga sesuai dengan tugas yang diberikan. Tidak diundur hari 

berikutnya, dikarenakan akan menjadi beban terhadap target 

produksi dihari berikutnya. 

II. Dalam melakukan pekerjaan setiap karyawan percetakan Agung 

Lestari harus memperhatikan kesalahan yang pernah mereka lakukan  

kecil ataupun besar seperti halnya datang terlambat, tidak 

menyelesakan pekerjaan, menghilang saat jam kerja, tidak 

membuang sampah pada tempatnya, tidak mengembalikan peralatan 

pada tempatnya, meletakan bahan baku di sembarang tempat, dan 

berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. 

III. Selalu membiasakan untuk melakukan hal yang benar, seperti 

halnya datang tepat waktu, tidak sering menghilang dijam kerja, 

menjaga kebersihan lingkungan pabrik, jujur, mengembalikan 

peralatan pada tempatnya, merawat atau membersihkan peralatan 
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yang telah digunakan, membuang limbah pada tempatnya, dan 

mengakui kesalahan. Karena jika karyawan percetakan Agung 

Lestari selalu melakukan hal yang benar mereka akan selalu 

melakukan hal tersebut dan sebaliknya, itulah inti dari kebiasaan. 

b. Kampanye ketaatan pada peraturan  

I. Pemilik usaha atau pemimpin percetakan (bapak Prapto) harus selalu 

memberikan breafing setiap hari kepada para karyawan dipercetakan 

Agung Lestari sebelum melakukan kegiatan percetakan, 

pengemasan, ataupun pengiriman. Dan mengingatkan untuk selalu 

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

Shitsuke ) dalam kebiasaan sehari-hari. 

II. Memberikan sanksi dan point sanksi kepada setiap karyawan yang 

melanggar peraturan yang telah ditetapkan perusahaan, dan jenis-

jenis pelanggaran dan pointnya seperti tabel dibawah ini.  

Tabel 4.13 Jenis Pelanggaran Dan Point-Pointnya 

No Jenis Pelanggaran Point 

1 Datang terlambat 5 

2 Tidak mengikuti Briefing pagi 5 

3 Menghilang saat jam kerja 5 

4 Tidak mengembalikan peralatan 5 

5 Menghilangkan / merusak barang-barang 

milik percetakan (mesin, peralatan, alat 

pembersih, bahan baku, kendaraan) 

10 

6 Tidak bekerja tanpa alasan 10 

7 Meninggalkan barang-barang pribadi di 

percetakan 

 

10 

8 Membuat segala jenis keributan yang bersifat 

fisik di dalam percetakan 

15 
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9 Tertangakap basah mencuri barang-barang 

milik perusahan  

15 

10 Melakukan tindak kriminal yang berhubungan 

dengan kepolisian 

20 

 

 Tabel diatas menjelaskan tahapan pelanggaran dari yang biasa 

hingga yang sulit untuk ditoleransi, sehingga setiap pelanggaran 

memiliki point-point yang berbeda tergantung tingkat pelanggaran itu 

sendiri. Lalu, untuk sanksi yang diberikan atas point yang karyawan 

dapat dari melakukan pelanggaran adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.14 Sanksi Sesuai Dengan Point Pelanggaran 

No Point Sanksi 

1 5-10 point Peringatan secara lisan atau dengan 

surat peringatan 

2 11-20 point Pengurangan gaji dan surat peringatan 

ke 2 

3 Lebih dari 

20 point 

Pemberhentian secara paksa atau 

pemecatan 

 

 Dengan tabel diatas jelas mengenai sanksi apa yang akan 

didapat jika karyawan terus melakukan pelanggaran sesuai dengan 

point yang didapatkannya. 

III. Pemberian penghargaan atau reward bagi karyawan yang melakukan 

perbuatan yang baik atau melakukan sesuatu yang dapat 

menguntungkan percetakan. Lalu, inilah berbagai contoh jenis 

tindakan baik dan reward yang akan diberikan pada karyawan. 
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Tabel 4.15 Tidakan Karyawan Dan Reward Yang Diberikan Pada Karyawan 

No Tindakan Karyawan Reward 

1 Datang tepat waktu selama 

6 bulan 

Pemberian bonus berupa 

tambahan uang makan 

2 Tidak pernah absen selama 

1 tahun 

Penambahan gaji sesuai 

kesepakatan 

3 Selalu mengikuti peraturan 

perusahaan mengenai 5s  

Kenaikan tunjangan kerja / 

kenaikan pangkat 

4 Selalu menyelesaikan 

pekerjaan selama 3 bulan 

terakhir 

Pemberian bonus secara 

langsung 

5 Menyelesaikan pekerjaan 

tanpa kesalahan selama 1 

tahun terakhir 

Penambahan gaji sesuai 

kesepakatan 

6 Melakukan lembur  Pemberian upah lembur 

 

 Pada tabel 4.15 diatas menjelaskan mengenai apa saja reward 

yang akan didapatkan oleh seluruh karyawan jika melakukan hal-hal 

yang baik sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan oleh setiap 

karyawan. 

IV. Melakukan atau melaksanaan pelaksanaan program 5S (Seiri, Seiton, 

Seiso, Seiketsu dan Shitsuke), dengan menggunakan tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.16 Jadwal Pelaksanaan 5S (Wiratwani. 2010:273) 

No Keterangan DESEMBER 

M (Minggu) 

JANUARI 

M (Minggu) 

FEBRUARI 

M (Minggu) 

MARET – 

M (Minggu) 

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

1 Sosialisasi 5S                 

2 Pendataan 
barang (bahan 
baku, 
peralatan, 
mesin) 

                

3 Dokumentasi                  

4 Perencanaan 
Layout 

                

5 Penyedian alat 
kebersihan 

                

6 Penyediaan 
tempat 
penyimpanan 
barang-barang 

                

7 Pemberian 
label atau 
tanda 

                

8 Pelaksanaan 
10 menis 5S 

                

 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. Dimana pada bulan pertaman di 

minggu pertama melakukan sosialisasi mengenai 5S (Seiri, Seiton, 

Seiso, Seiketsu dan Shitsuke) agar para karyawan mengerti apa itu 5S 

(Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke).  Lalu disusul dengan 

pendataan barang dari bahan baku, peralatan, hingga mesin dan setlah 

ini didokumentasikan pada 2 minggu selanjutnya. Setelah itu 
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perencanaan layout yang dilakukan 2 minggu agar lebih maksimal dan 

efektif dalam penggunaan ruang di percetakan Agung Lestari. Lalu 

disusul dengan penyediaan alat kebersihan dan tempat barang-barang 

disimpan, setelah memiliki tempat untuk disimpan langkah 

selanjutnya adalah pemberian label atau simbol-simbol agar lebih 

mudah dihafal dan dibedakan. Dan, pada akhir bulan  hingga bulan-

bulan berikkutnya percetaan Agung Lestari sudah dapat melaksanakan 

10 menit 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke) yang 

dilakukan 10 menit sebelum jam kerja selesai. Sepuluh menit 5S 

(Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke) itu adalah: 

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 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.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


