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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari 

judul yang diangkat dalam penelitian. Hasil penelitian ini berupa data deskritif 

mengenai penerapan Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke pada PT. Jamu 

Borobudur Semarang. 

 

4.1  Gambaran Umum perusahaan  

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

PT. Jamu Borobudur Semarang berdiri pada tahun 1979 yang awal 

mulanya merupakan home industri dengan memproduksi dalam bentuk pil. Pada 

tahun 1981-1996 perusahaan dibagai menjadi dua divisi yaitu produksi I 

(pengolahan bahan baku rempah menjadi produk powder jamu), produksi II 

(pengolahan menjadi bahan jadi). Mulai memproduksi dalam bentuk kapsul, 

tablet, krim, cairan obat luar, serbuk seduhan. Menempati lokasi yang lebih luas di 

Jl. Hasanudin No.1 Semarang. Tahun 2004 PT. Jamu Borobudur Semarang 

memperoleh sertifikat CPOTB ( cara pembuatan obat tradisional yang baik) untuk 

tablet, pil, cream, kapsul, cairan obat luar, serbuk seduhan. Tahun 2005 

Borobudur Extraction Center mulai beroperasi dan memproduksi ekstrak kental 

dan ekstrak kering. Memperoleh sertifikat ISO 9001 : 2000 quality management 

system. Pada tahun 2010 memperoleh sertifikat CPOTB untuk ekstrak kental dan 
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ekstrak cair. Pada tahun 2012 melakukan penambahan High Concentrator dan 

Liquid Extraction untuk Borobudur Extraction Center, memperoleh sertifikat 

CPOTB (cara pembuatan obat tradisional yang baik) untuk ekstrak kering, 

sertifikat ISO 9001 : 2000 diupgrade menjadi ISO 9001 : 2008, dan sertifikat halal 

dari LPOM MUI (lembaga pengkajian produk obat dan makanan mejelis ulama 

Indonesia) untuk sedian ekstrak. Pada tahun 2014 PT. Jamu Borobudur Semarang 

meningkatkan promosi melalui media televisi (MASTIN GOOD), implementasi 

CPOTB 2011 dan peningkatan kapasitas produksi. 

 

 

Gambar 4.1 Produk Mastin 
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Gambar 4.2 Produk Xirat 

PT. Jamu Borobudur Semarang dipimpin oleh seorang direktur yang 

sekaligus sebagai pendirinya. Kegiatan produksi yang berlokasi di jalan 

Hasanudin No. 1 Semarang, dikepalai oleh seorang Manager Operasional yang 

membawahi beberapa departemen, yaitu: Produksi, Quality Control (QC), Quality 

Assurance (QA), Research and Development (R&D), Production Planning 

andInventory Control (PPIC), Personalia, Gudang, Teknik, Registrasi, Document 

Control dan BEC (Borobudur Extraction Centre). Bagan struktur organisasi 

PT.Jamu Borobudur Semarang dapat dilihat pada gambar. 
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Gambar 4.3 Bagan Struktur Organisasi PT. Jamu Borobudur Semarang 
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Tahapan proses produksi PT. Jamu Borobudur Semarang yaitu Pengadaan 

bahan baku di PT. Jamu Borobudur Semarang diawali dari permintaan produksi. 

Bahan pembuatan produk di PT. Jamu Borobudur Semarang berupa simplisia 

(bahan baku ilmiah untuk pembuatan obat) yang diperoleh dari supplier. 

Demikian juga untuk bahan tambahan lainnya diperoleh dari supplier yang telah 

dipilih PT. Jamu Borobudur Semarang. Pengolahan bahan baku yang dilakukan di 

PT. Jamu Borobudur Semarang akan dibuat dalam bentuk pil, kapsul, kaplet, 

cream, gel, param kocok serta seduhan. 

Tahapan proses produksi di PT. Jamu Borobudur Semarang diawali 

dengan pengadaan bahan baku dari permintaan produksi yang diperoleh dari 

supplier terpilih di PT. Jamu Borobudur Semarang. Pengolahan proses produksi 

dalam bentuk pil yaitu meliputi bahan serbuk pil dan pengikat, pencampuran pada 

bahan baku, penggilingan, pencetakan, penyortiran, pengayakan, penghalusan, 

pengeringan, pengemasan, finish.  Berikut : Diagram Proses Produksi 

1. Diagram proses produksi Pil 

 

Serbuk Pil + 
Pengikat/Binder

Pencampuran/Mixing Pencetakan/Molding

Penyortiran/Sorting Pengayakan/Sieving
Penghalusan/Polishin

g

Pengeringan/Drying
Pengemasan/Packagin

g
Produk Jadi
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2. Diagram Proses Produksi Kapsul 

 

3. Diagram Proses Produksi Tablet / Kaplet 

 
4. Diagram Proses Produksi Serbu Obat Dalam 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Serbuk Kapsul Pengisian/Filling
Pembersihan/ Dusting 

off

Penyortiran/Sorting Pengemasan/Packaging Produk Jadi

Serbuk Tablet+ 
Pengikat/Binder

Pencampuran/Mixin
g

Granulasi/Granulat
ion

Pengeringan/Dryin
g

Pengayakan/Sieving
Pencampuran/Mixin

g
Pencetakan/Moldin

g
Penyortiran/Sorting

Penyalutan/Coating Penyortiran/Sorting
Pengemasan/Packa

ging
Produk Jadi

Serbuk Seduhan Pengemasan/Packaging Produk Jadi
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5. Diagram Proses Produksi Cairan Obat Luar  

 

6. Diagram Proses Produksi Krim 

 

7. Diagram Proses Produksi Ekstrak Kental 

 
8. Diagram Proses Produksi Ekstrak Kering  

 

Bahan 
Baku/Raw 
Materials

Pencampuran/
Mixing

Pengisian/Filli
ng

Pengemasan/P
ackaging

Produk Jadi

Bahan Baku/Raw 
Materials

Pencampuran/Mixing Pengisian/Filling

Pengemasan/Packaging Produk Jadi

Rempach/Spices Penekstrakan/Extraction Penguapan/Evaportaion

Pengemasan/Packaging Produk Jadi

Rempach/Spices Penekstrakan/Extraction Penguapan/Evaportaion

Pengeringan/Drying Pengemasan/Packaging Produk Jadi
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4.2 Hasil dan Pembahasan  

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai penerapan 5S yang sudah 

dilakukan di PT. Jamu Borobudur Semarang, Target penerapan 5S di PT. Jamu 

Borobudur Semarang dan Tabel ketercapaian penerapan 5S di PT. Jamu 

Borobudur Semarang. 

4.2.1 Tahap Seiri  

Pada tahap pertama seiri(pemilihan), diuraikan penerapan seiri yang sudah 

dilakukan pada PT. Jamu Borobudur Semarang, target penerapan seiri di PT. 

Jamu Borobudur Semarang dan tabel ketercapaian penerapan seiri di PT. Jamu 

Borobudur Semarang sebagai berikut : 

a. Penerapan Seiri di PT. Jamu Borobudur Semarang  

Tahap memilah barang yang tidak sesuai dengan membedakan barang 

yang diperlukan di PT. Jamu Borobudur Semarang. Seiri menggunakan 

indikator/alat ukur penilaian terhadap nilai (value) barang dan (stratifikasi) 

membuat keputusan  terhadap rentang frekuensi pemakaian untuk tingkat 

kepentingannya dan memiliki manfaat pada hasil produksi serta tingkat kualitas 

bahan dan mutu. 

Penerapan seiri di PT. Jamu Borobudur semarang sudah melakukan 

penerapan dengan baik yaitu pada tahap pemilahan bahan baku yang digunakan 

untuk membuat atau memproduksi bahan baku dengan mutu yang berbeda mulai 

dari tingkat rendah hingga tingkatan terbaik, untuk mencegah perbedaan mutu 

antara hasil produksi yang satu dengan yang lain, guna menjaga kestabilan mutu 
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bahan yang akan digunakan dan terdapat area karantina bahan baku di PT. Jamu 

Borobudur Semarang.  

Pemilahan produk yang telah jadi setelah pengisian bubuk jamu kedalam 

kemasan dengan menggunakan mesin pada PT. Jamu Borobudur Semarang, maka 

karyawan mulai memilah menggunakan sistem manual untuk produk jamu yang 

layak dipasarkan dan tidak layak dipasarkan (dalam keadaan rusak pada kemasan) 

untuk di buang pada tempat sampah khusus kemasan yang rusak dan berada 

disamping karyawan dalam pemilahan bahan produksi. (lihat Gambar 4.4 hal 52) 

 

 

Gambar 4.4 Tempat Sampah Kemasan 

 

Pemilahan bahan baku yang sering digunakan ditempatkan dekat dengan 

mesin proses produksi agar lebih efisien dalam mengambil bahan baku dan bahan 

baku yang jarang digunakan disimpan pada gudang penyimpanan bahan. 

Adanya papan pengumuman penerapan 5S yang selalu diperhatikan 

dengan memilah pengumuman yang sudah tidak berlaku atau kadarluasa dipilah 
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dan dibunga pada tempat sampah yang telah disediakan di area kerja PT. Jamu 

Borobudur Semarang (lihat Gambar 4.4 hal 53). 

 

Gambar 4.5 Papan Pengumuman Penerapan 5S 

Pemilahan pada rak penyimpanan peralatan kerja di PT. Jamu Borobudur 

Semarang sudah memenuhi penerapan pemilahan karna sudah dipilah barang 

yang masih digunakan ditempatkan dan tertata rapi pada rak peralatan. Di bagian 

belakang rak juga tidak adanya timbunan barang yang berlebihan atau barang 

yang tidak digunakan karna sudah dipilah dan tertata rapi. 

 

 

Gambar 4.6 Rak Peralatan 
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 Pemilahan sisa proses produksi di PT. Jamu Borobudur Semarang berupa 

kemasan, kardus, bahan olahan dilakukan pemilahan dengan cara dikumpulkan 

dalam tong sampah yang sudah disediakan setelah dipilah atau dikumpulakan 

dalam tong sampah maka pengambilan sampah dilakukan setiap akhir produksi, 

setelah itu sampah dibuang ke tempat penampungan sampah untuk diangkut oleh 

petugas dinas kebersihan. 

Peralatan mesin dalam proses produksi sudah memenuhi standar seiri 

(pemilahan) karna penempatan peralatan mesin dan alat produksi harus sesuai 

dengan denah yang di acc oleh badan POM Jakarta. 

b. Target Penerapan seiri di PT. Jamu Borobudur Semarang 

Target pemilahan di PT. Jamu Borobudur Semarang berfokus di dalam 

tahap dimana proses pencampuran bahan belum dilakukan yaitu dengan 

melakukan pemilahan bahan – bahan dengan mutu yang berbeda mulai dari 

tingkatan rendah hingga tingakatan terbaik, adanya upaya pencegahan perbedaan 

mutu antara hasil produksi satu dengan yang lainnya, menjaga kestabilan mutu 

bahan yang akan digunakan di dalam proses pengolahan 

Target dalam pemilahan hasil produksi yaitu dengan memilah produk yang 

layak dipasarkan kepada konsumen dan produk yang tidak layak akan di pisahkan 

untuk diteliti penyebab produk tersebut tidak layak untuk dipasarkan. 

c. Tabel ketercapaian penerapan seiri di PT Jamu Borobudur Semarang 

Penerapan metode 5S yang pertama yaitu seiri (pemilahan). Langkah 

pemilahan ini dilaksanakan di PT. Jamu Borobudur Semarang dengan dua 

indikator ketercapaiannya yaitu pemilahan barang yang diperlukan dan yang tidak 
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diperlukan serta kegiatan menyingkirkan barang yang sudah tidak diperlukan, 

ketercapaian penerapan seiri di PT. Jamu Borobudur Semarang sebagai berikut. 

 

Tabel 4.1 Ketercapaian Penerapan Seiri 

 

Indikator 

 

Tolok 

Ukur 

 

Pelaksanaan  

Evaluasi   

Persentase 

ketercapaian 

 

Mengapa  
Terlaksana Tidak 

Terlaksana 

1.Pemilahan 

barang yang 

diperlukan 

dengan yang 

tidak 

diperlukan 

1.1 Setiap 

area kerja 

memiliki 

tempat 

barang 

bekas 

Terdapat 

tempat 

barang 

bekas pada 

area kerja  

   

 
(Jumlah tolok 

ukur 

terlaksana/ 
total tolok 

ukur tiap sub 

variabel x 
100%) 

¾  x 100% =  

75% 

Karena ruangan 

tersebut bisa 
menampung 

barang bekas 

yang sudah 
tidak digunakan 

lagi 

1.2 

Pemilahan 

dilakukan 

secara 

rutin 

setiap hari 

oleh setiap 

karyawan 

Pemilahan 

produk jadi 

di area kerja 

PT. Jamu 

Borobudur 

Pemilahan 

dilaksanakan 
rutin oleh para 

karyawan di 

area kerja 

2.Menyingk

irkan barang 

yang tidak 

diperlukan 

2.1 Tidak 

adanya 

penumpuk

an sampah 

disetiap 

ruangan 

Penumpuka

n sampah di 

area kerja 

PT. Jamu 

Borobudur 

Semarang 

selalu 

dilakukan 

pengecekan 

Masih terdapat 

penumpukan 

sampah karna 
kelalaian 

karyawan  

2.2 

Tersedian

ya tempat 

sampah 

PT. Jamu 

Borobudur 

menyediaka

n tempat 

sampah 

pada setiap 

area kerja 

Karna tersedia 
tempat sampah 

membantu 

karyawan dalam 
proses 

penerapan 5S 

Sumber : Data Primer 2017 

 Dari tabel ketercapaian penerapan seiri menunjukan hasil checklist dari 

empat kriteria yang harus tercapai, namun hanya tiga kriteria yang terlaksana 

sehingga persentase ketercapaian mencapai 75% dari yang diharapkan. Terdapat 

kriteria yang belum dapat tercapai terletak dalam indikator menyingkirkan barang 

yang tidak diperlukan yaitu tidak adanya penumpukkan sampah disetiap ruang 
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PT. Jamu Borobudur Semarang. Untuk kriteria yang lainnya terlaksana semua 

dengan baik dan menunjang penerapan seiri untuk menjadi lebih baik. Dapat 

dilihat dalam bentuk diagram pie sebagai berikut. 

 

Gambar 4.7 Persentase Penerapan Seiri di PT. Jamu Borobudur 

 Dari hasil observasi didapat foto dokumentasi mengenai penerapan seiri di 

PT. Jamu Borobudur Semarang. Salah satu kriteria yang terlaksana yaitu 

tersedianya tempat sampah di area kerja PT. Jamu Borobudur Semarang.  

 

Gambar 4.8 Tempat Sampah 

Terlaksana

75%

Tidak 

Terlaksana

25%

Terlaksana Tidak Terlaksana

Seiri
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Pada gambar menunjukan bahwa di PT. Jamu Borobudur Semarang sudah 

menyediakan tempat sampah untuk menampung kotoran/ sisa hasil produksi di 

area kerja PT. Jamu Borobudur Semarang. 

Penerapan seiri (pemilahan) di PT. Jamu Borobudur Semarang memiliki 

beberapa tahap pemilahan bahan barang datang yang dipilah dengan memisahkan 

bahan-bahan atau rimpang-rimpang yang akan diproduksi, rimpang-rimpang yang 

sesuai dengan ukuran standart perusahaan akan di tempatkan pada area gudang 

bahan setelah dipilah dan ditempatkan pada area gudang bahan maka rimpang-

rimpang akan dimasukan ke mesin produksi untuk diolah setelah bahan menjadi 

barang jadi berupa serbuk bubuk jamu yang telah diisi kedalam kemasan maka 

pemilahan dilakukan manual oleh karyawan PT. Jamu Borobudur untuk produk 

jamu yang layak dipasarkan dan tidak layak dipasarkan (dalam keadaan rusak 

pada kemasan) untuk dibuang pada tempat sampah khusus kemasan yang rusak 

dan berada di samping karyawan pemilahan. Produk yang sudah dipilah akan di 

masukan pada kontainer untuk membedakan jenis produk jamu, setelah itu 

dikemas dan di simpan pada area gudang untuk siap dipasarakan kekonsumen. 

Penerapan Seiri (Pemilahan) di PT. Jamu Borobudur Semarang akan 

terlaksana dengan baik apabila indikator-indikator penyusunannya dapat 

terlaksana dalam penerapannya. Tetapi berdasarkan hasil observasi menunjukan 

hasil persentase ketercapaian penerapan seiri hanya 75% dari yang diharapkan. 

Hal ini disebabkan karena ada satu kriteria yang belum bisa terlaksana dengan 

baik pada indikator menyingkirkan barang yang tidak diperlukan. 

1. Pemilahan barang yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan 
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PT. Jamu Borobudur Semarang memiliki beberapa area kerja yang bisa 

mengakomodasi barang yang bervariatif. Adapun beberapa ruangan tersebut yaitu 

ruangan produksi, lab dan lain-lain. Setiap ruangan tersebut sudah memiliki 

tempat barang bekas untuk menampung barang bekas yang sudah tidak digunakan 

lagi. 

Kegiatan pemilahan barang antara barang yang sudah digunakan dan tidak 

digunakan harus dikontrol dalam pelaksanaannya. Pada PT. Jamu Borobudur 

Semarang pemilahan dilakukan setiap hari. Sehingga barang-barang yang sudah 

tidak terpakai tidak bercampur dengan yang masih terpakai. Dalam proses 

pemilahan tentunya tidak dilakukan oleh karyawan kebersihan saja tetapi 

pemilahan dilaksanakan oleh semua karyawan dilingkungan PT. Jamu Borobudur 

Semarang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriteria-kriteria penyusunan salah 

satu indikator penerapan seiri terlaksana dengan baik. 

2. Menyingkirkan barang yang tidak diperlukan. 

Sampah merupakan suatu yang dapat muncul di mana saja, dan bila tidak 

ada penanganan yang baik maka akan menjadi masalah. Sampah-sampah yang 

dihasilkan oleh perusahaan seperti PT. Jamu Borobudur Semarang sangat 

bermacam-macam jenisnya, sehingga perlu penanganan yang lebih khusus supaya 

tidak mencemari lingkungan. Sampah-sampah yang dihasilkan PT. Jamu 

Borobudur Semarang juga tentunya sangat mengganggu apabila tidak langsung 

ditangani. Semua sampah tersebut dilakukan pemilahan terlebih dahulu sebelum 

dibuang supaya bisa dikontrol dalam penanganannya. 
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Dalam pelaksanaannya ada beberapa tumpukan sampah yang belum bisa 

ditangani dengan baik sehingga mengganggu pemandangan disalah satu ruang/ 

area kerja di PT. Jamu Borobudur Semarang. Sehingga perlu diperhatikan dalam 

pengontrolannya disetiap area kerja maupun ruangan yang ada di PT. Jamu 

Borobudur Semarang. 

 

Gambar 4.9 Tempat Sampah yang Berserakan 

Dari hasil observasi yang sudah dipaparkan, maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan seiri (Pemilahan) sudah cukup efektif. Hal ini terbukti dengan 

adanya penumpukan sampah diluar area kerja di PT. Jamu Borobudur Semarang, 

yang persentase penerapannya hanya mencapai 75% dari yang diharapkan PT. 

Jamu Borobudur Semarang. 

 

4.2.2 Tahap Seiton 

Pada tahap seiton (penataan), diuraikan penerapan seiton yang sudah 

dilakukan pada PT. Jamu Borobudur Semarang, target penerapan seiton di PT. 

Jamu Borobudur Semarang dan tabel ketercapaian penerapan seiton di PT. Jamu 

Borobudur Semarang sebagai berikut : 
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a. Penerapan Seiton di PT. Jamu Borobudur Semarang 

PT. Jamu Borobudur melakukan proses penataan peralatan produksi dan 

penyimpanan barang di tempat yang tepat atau dalam tata letak yang benar 

sehingga memudahkan proses pencarian serta memudahkan pemindahan barang 

hasil produksi sebelum di distribusikan. Seiton menggunakan indikator/ fungsi 

pemakaian. 

Tahap penataan barang datang pada PT. Jamu Borobudur Semarang sudah 

memenuhi penerapan 5S melalui area penerimaan barang lalu ditata pada area 

karantina setiap bahan baku agar tidak terjadi penumpukan pada area penerimaan 

barang. Maka mempermudah mengambil bahan baku unutk proses produksi 

menjadi produk jadi. Penataan alat kerja juga sudah dilakukan dengan baik pada 

area kontainer merah dan biru yang sudah ditata dengan rapi. 

 

Gambar 4.10 Alat Kerja Kontainer 

Pada area produksi terdapat label status pada hasil produksi untuk 

membedakan setiap kegunaan produk yang di hasilkan PT. Jamu Borobudur 

Semarang dan line/garis pembatas antara barang dengan jalan. 
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Gambar 4.11 Label Status dan Line 

Penataan pada area gudang atau area penyimpanan produk jadi sudah 

tertata dengan rapi dan dikemas dengan rapi sesuai dengan besar kecilnya barang, 

penempatan barang ditata pada rak-rak yang tidak ditempatkan dibawah dasar 

lantai untuk meminimalkan terkena kotoran tikus. Dan terdapat penataan helm 

sebelum memasuki area gudang penyimpanan barang hasil produksi. 

 

Gambar 4.12 Barang yang Tertata Rapi  
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Gambar 4.13 Helm pada Area Gudang 

b. Target penerapan seiton di PT. Jamu Borobudur Semarang 

Target penataan di PT. Jamu Borobudur Semarang fokus di dalam tahap 

dimana proses produksi telah selesai dilakukan dan kemudian disimpan dengan 

penataan yang rapi agar sewaktu pengambilan barang untuk distribusi tidak 

terhalau oleh pentaan barang yang tidak merata, untuk kemudahan mendata 

jumlah barang produksi, dan membedakan jenis – jenis barang produksi agar tidak 

tercampur. 

 

Gambar 4.14 Barang Tertata Rapi 
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Gambar  

c. Tabel ketercapaian penerapan seiton di PT. Jamu Borobudur Semarang 

Tahap penerapan 5S yang kedua yaitu Seiton yang diartikan sebagai 

langkah penataan. Dalam pengertiannya seiton yaitu mampu menempatkan barang 

yang diperlukan agar mudah mencari dan menyimpan. Berikut hasil observasi 

mengenai penerapan seiton (penataan) yaitu sebagai berikut. 

 

Tabel 4.2 Ketercapaian Penerapan Seiton 

 

Indikator 
 

Tolok Ukur 
 

Pelaksanaan  

Evaluasi   

Persentase 

ketercapaian 

 

Mengapa  Terlaksana Tidak 

Terlaksana 

3. Penataan 

peralatan 
diruang alat 

3.1 Adanya 

tempat/rak 

penyimpanan 

alat sesuai 

fungsinya 

Rak 

penyimpanan 

alat di area 

kerja tertata 

dengan rapi 

   

 

(Jumlah 

kriteria 

terlaksana/ 

total kriteria 

tiap sub 

variabel x 

100%) 

4/4 x 100%  

=  

100% 

Karena 

dilakukan 

pengontrolan 

setiap hari 

pada 

tampat/rak 

penyimpanan 

alat 

 

3.2 Petugas 

melakukan 

pengontrolan 

setiap hari 

Pengontrolan 

semua 

peralatan 

produksi dan 

mesin 

produksi  oleh 

karyawan  

Bertujuan 

supaya semua 

peralatan di 

area kerja 

terekam setiap 

hari 

kondisinya 
4. Penataan 

peralatan 
diarea kerja 

4.1 Peralatan 

mudah 

dijangkau dan 

tidak 

mengganggu 

aktivitas 

pekerja 

Penataan 

peralatan di 

area kerja 

produksi 

mudah 

dijangkau dan 

sesuai dengan 

tempat 

Karena 

peralatan 

kerja mudah 

dijangkau  

4.2 Penataan 

di lakukan 

oleh setiap 

karyawan 

Semua 

karyawan 

melakukan 

proses 

penataan 

kembali pada 

barang yang 

telah dipakai  

Karena 

karyawan 

pada bagian 

gudang 

mengembalik

an forklift 

setelah 

digunakan 

untuk 

mengangkut 

produk jadi 

Sumber : Data Primer 2017 
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Dalam penerapan Seiton di PT. Jamu Borobudur Semarang berjalan sangat 

baik, hal ini dapat dibuktikan oleh hasil observasi seperti tabel diatas. Dari 

keempat kriteria yang harus dipenuhi, semuanya dapat terlaksana dengan baik di 

PT. Jamu Borobudur Semarang sehingga dapat dikatakan penerapannya mencapai 

100% dari yang diharapkan. Berikut bentuk penyajian berupa diagram pie untuk 

ketercapaian penerapan seiton di PT. Jamu Borobudur Semarang. 

 

Gambar 4.15 Persentase Penerapan Seiton 

 di PT. Jamu Borobudur Semarang 

Dari hasil observasi didapat foto dokumentasi mengenai penerapan seiton 

di PT. Jamu Borobudur Semarang. Salah satunya mengenai penataan pakaian 

pada loker penyimpanan pakaian di area kerja di PT. Jamu Borobudur Semarang. 

Berikut dokumentasi mengenai kriteria tersebut.  

Terlaksana

100%

Seiton

Terlaksana
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Gambar 4.16 loker pakaian 

Pada gambar menunjukan bahwa di PT. Jamu Borobudur Semarang sudah 

menyediakan loker pakaian pegawai, untuk menyimpan pakaian kerja agar tidak 

ada pakaian yang ketinggalan maupun ditaruh disembarang tempat di area kerja 

PT. Jamu Borobudur Semarang. 

Penerapan seiton (penataan) di PT. Jamu Borobudur Semarang memiliki 

beberapa tahap penataan, penataan pada saat barang datang setelah dipilah maka 

barang di tata pada area gudang penyimpanan bahan barang datang, penataan 

bahan yang baru datang akan ditempatkan pada belakang bahan yang sudah 

seminggu berada pada gudang penyimpanan, penataan juga dilakukan pada tahap 

setelah proses produksi produk yang sudah jadi akan di tata pada kontainer yang 

ditempatkan pada rak agar kontainer tidak ditempatkan langsung dengan lantai 

dan sesuai dengan garis/line penempatan kontainer. Penataan produk jadi yang 

telah dikemas menggunakan karton/kardus ditempatkan pada area gudang PT. 
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Jamu Borobudur Semarang penataan produk yang telah dikemas di tata pada rak-

rak sesuai dengan nama produk dan kegunaannya. 

Penerapan 5S yang kedua yaitu seiton (penataan) merupakan hal yang 

sangat mutlak dilaksanakan pada area kerja PT. Jamu Borobudur Semarang untuk 

memudahkan dalam pencarian suatu barang maupun penyimpanannya.  

1. Penataan peralatan diruang alat 

Penerapan penataan penyimpanan alat sesuai dengan fungsinya di PT. 

Jamu Borobudur Semarang. Kegiatan mengembalikan atau menata kembali 

peralatan bertujuan untuk mengontrol peralatan yang dilakukan dengan mudah 

dan terlihat rapi. Sehingga memberi kesan bersih dan rapi pada area kerja yang 

digunakan. 

Pengontrolan peralatan, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 

mengetahui kondisi peralatan kerja disetiap area kerja untuk memudahkan 

karyawan dalam setiap kondisi di PT. Jamu Borobudur Semarang. 

2. Penataan peralatan diarea kerja 

Peralatan yang digunakan karyawan sesuai dengan tempat peralatan 

berada atau peralatan yang dibutuhkan dapat dengan mudah ditemukan dan dapat 

dengan mudah dikembalikan ketempat semula. 

Penataan dilakukan oleh setiap karyawan/ oleh semua karyawan agar 

mempermudah dalam pencarian peralatan ataupun bahan-bahan yang akan 

digunakan. Dan dapat dikontrol sesuai area kerja karyawan di PT. Jamu 

Borobudur Semarang. 
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Dari hasil observasi yang sudah dipaparkan, maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapanSeiton(Penataan) sudah berjalan efektif di PT. Jamu Borobudur 

Semarang. Hal ini terbukti dengan terlaksananya semua kriteria yang menjadikan 

persentase penerapannya mencapai 100% dari yang diharapkan oleh PT. Jamu 

Borobdur Semarang. 

 

4.2.3 Tahap Seiso 

Pada tahap seiso pembersihan, diuraikan penerapan seiso yang sudah 

dilakukan pada PT. Jamu Borobudur Semarang, target penerapan seiso di PT. 

Jamu Borobudur Semarang dan tabel ketercapaian penerapan seiso di PT. Jamu 

Borobudur Semarang sebagai berikut : 

a. Penerapan seiso di PT. Jamu Borobudur Semarang 

Tahap pembersihan yaitu kegiatan membuang sampah, kotoran dan benda 

produksi pada area kerja PT. Jamu Borobudur Semarang serta membersihkan 

segala sesuatu dalam area kerja serta melakukan maintenance/pemeliharaan pada 

alat – alat produksi agar kebersihannya terjamin dan tidak mengurangi mutu dari 

barang produksi tersebut serta kinerja dan umur mesin tetap stabil. Seiso 

menggunakan indikator, setelah produksi selesai maka melakukan pembersihan 

pada perabotan yang bergerak dan tidak bergerak. 

Penerapan pembersihan yang dilakukan PT. Jamu Borobudur Semarang 

sudah memenuhi penerapan pembersihan seiso seperti tingkat kehigenisan barang 

produksi yang memiliki beberapa tempat karantina untuk bahan baku, bahan 

kemas dan area transit produk jadi. Sebelum memasuki area produksi karyawan 
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PT. Jamu Borobudur Semarang diwajibkan menggunakan sarung tangan, penutup 

kepala, sandal khusus area produksi (APL) alat pelindung diri. 

 

Gambar 4.17 Alat Pelindung Diri  

 Pembersihan area kerja di PT. Jamu Borobudur Semarang dilakukan setiap 

hari sebelum bekerja, saat bekerja (apabila terdapat kotoran) dan selesai 

menggunakan area kerja. Tidak hanya area kerja yang dilakukan pembersihan 

namun pada peralatan kerja PT Jamu Borobudur Semarang juga dibersihkan 

seperti peralatan mesin, mesin produksi dan lain-lain. Untuk meminimalisir 

kejadian yang tidak diinginkan seperti mesin macet yang akan mengganggu 

proses produksi. Pembersihan area kerja juga memiliki peralatan pembersih 

seperti sapu, alat pel lantai dll. 
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Gambar 4.18 Pembersihan Area Kerja 

 

Gambar 4.19 Pembuangan Sampah 

 Tahap seiso (pembersihan) di PT Jamu Borobudur Semarang sudah 

memenuhi penerapan dengan baik namun masih terdapat beberapa yang harus 

diperbaiki. Pada tahap seiso (pembersihan) dan perawatan pada mesin produksi 

dengan melakukan pengecekan mesin untuk membersihkan kotoran, 

penyumbatan, debu, karat, kebocoran pada mesin sangat penting agar tidak terjadi 

kecacatan pada saat mesin akan digunakan. Perawatan dan pembersihan mesin 

dilakukan oleh karyawan yang bertugas, agar lantai PT. Jamu Borobudur 
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Semarang tidak kotor maka diberi pelindung kardus agar pembersihan lebih cepat 

dan efisien. 

 

Gambar 4.20 Perawatan Mesin 

 Pembersihan seiso di PT. Jamu Borobudur Semarang sudah memenuhi 

lingkungan kerja yang bersih dalam proses pembersihan. 

 

Gambar 4.21 Area Kerja Bersih  

 Terdapat form pemeliharaan mesin yang sudah selesai dibersihkan dan 

dilakukan perawatan agar tidak terjadi kesalahan atau pembersihan ulang yang 

memakan waktu lama. (lihat Gambar 4.22 hal 70) 
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Gambar 4.22 Form Bersih pada Mesin 

Pembersihan peralatan produksi dan mesin pabrik sangat berguna untuk 

memperpanjang umur peralatan agar dapat menghemat pengeluaran perusahaan. 

Pemeliharan yang terawat dengan baik pada mesin pabrik. 

 

Gambar 4.23 Mesin Pabrik 

b. Target penerapan seiso di PT. Jamu Borobudur Semarang 

Target kebersihan di PT. Jamu Borobudur Semarang yaitu keperluan 

kontrol tingkat kehigienisan barang produksi serta tingkat standarisasi kebersihan 

sebelum memasuki ruang produksi, penjagaan kebersihan pada peralatan produksi 
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serta pemakaian sarung tangan, masker sekali pakai yang bertujuan untuk 

menjaga kesterilan di dalam ruang produksi 

c. Tabel ketercapaian penerapan seiso di PT. Jamu Borobudur Semarang 

Penerapan 5S yang ketiga yaitu penerapan seiso (pembersihan). 

Pembersihan dilakukan ditempat kerja agar selalu dalam keadaan baik dan 

nyaman. Berikut hasil checklist kriteria-kriteria ketercapaian penerapan seiso di 

PT. Jamu Borobudur Semarang. 

 

Tabel 4.3 Ketercapaian Penerapan Seiso 

 

Indikator 

 

Tolok Ukur  

 

Pelaksana  

Evaluasi  Persentase 

Ketercapaia
n 

 

Mengapa  

Terlaksana Tidak 

Terlaksana 

5. Pembersihan 

pada area kerja 

5.1 

Kelengkapan 

peralatan 
kebersihan di 

are kerja 

Peralatan 

kebersihan 

lengkap 

   

 

(Jumlah 
kriteria 

terlaksana/ 

total 
kriteria tiap 

sub 

variabel x 
100%) 

4/4 x 100%  

=  
100% 

Karena 

perlengkapan 

peralatan 
kebersihan 

lengkap  

 

5.2  
Pembersihan di 

area kerja di 

lakukan setiap 
hari oleh 

pekerja 

kebersihan 

karyawan selalu 
melakukan 

pengontrolan 

kebersihan dan 
melakukan 

pembersihan 

setiap hari 

Karena 
karyawan 

selalu 

membersihka
n area kerja 

yang kotor 

dan tidak rapi 

6. Pembersihan 
pada mesin 

6.1 
Pembersihan 

peralatan mesin 

Terdapat 
petugas khusus 

pembersihan 
mesin 

Karena 
Pemberishan 

mesin oleh 
karyawan 

dilakukan 

dengan baik 
dan tidak 

adanya mesin 

macet 

6.2 Terdapat 
alat khusus 

pembersih 

mesin 

Tersedia alat 
pembersih 

mesin 

Karena PT. 
Jamu 

Borobudur 

menyediakan 
dan mengurai 

kemacetan 

mesin 

Sumber : Data Primer 2017 

 

Penerapan Seiso di PT. Jamu Borobudur Semarang berjalan sangat baik, 

hal ini dapat dibuktikan oleh hasil observasi seperti tabel diatas. Dari keempat 
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kriteria yang harus dipenuhi, semuanya dapat terlaksana dengan baik di PT. Jamu 

Borobudur Semarang sehingga dapat dikatakan penerapannya mencapai 100% 

dari yang diharapkan. Berikut bentuk penyajian berupa diagram pie untuk 

ketercapaian penerapan seiton di PT. Jamu Borobudur Semarang. 

 

Gambar 4.24 Persentase Penerapan Seiso di PT. Jamu Borobudur Semarang 

Dari hasil observasi di dapat foto dokumentasi mengenai penerapan seiso 

di PT. Jamu Borobudur Semarang. Salah satunya mengenai kriteria kebersihan 

yang dilakukan oleh petugas kebersihan di PT. Jamu Borobudur Semarang. 

Berikut dokumentasi mengenai kriteria tersebut. 

 

Gambar 4.25 Pembersihan Area Kerja oleh Petugas Kebersihan 

Terlaksana

100%

Seiso

Terlaksana
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Penerapan seiso (pembersihan) di PT. Jamu Borobudur Semarang 

memiliki beberapa tahap, tahap pembersihan bahan barang datang yaitu rimpang-

rimpang dibersihkan atau dicuci menggunakan air untuk membersihakan bahan 

dari kotoran dan lemah yang menempel setelah dibersihkan akan ditempatkan 

pada area gudang penyimpanan bahan. Pembersihan mesin produksi setelah 

melakukan produksi untuk menjaga tetap bersih dan mengurangi kemacetan 

mesin. Pembersihan area kerja di PT. Jamu Borobudur Semarang dilakukan setiap 

hari oleh petugas kebersihan tidak hanya saat waktu pembersihan area namun 

setiap waktu area kerja tidak bersih maka petugas dengan cekatan membersihakan 

dengan menggunakan peralatan kebersihan seperti, sapu, pel lantai, mesin 

pembersih dan lain-lain. Pembersihan pada area gudang agar terhindar dari 

kotoran tikus maka rak penyimpanan tidak langsung menempel pada lantai 

gudang dan dengan mudah petugas kebersihan untuk membersihakan dasar lantai. 

Kebersihan tempat kerja sangat terkait dengan penerapan di PT. Jamu 

Borobudur Semarang. Dengan tempat kerja yang bersih berarti di area kerja 

terbebas dari sampah, sehingga setiap pekerja merasa nyaman dalam bekerja.  

1. Pembersihan pada area kerja  

Ketercapaian penerapan Seiso (Pembersihan) yang dilaksanakan pada area 

kerja memiliki dua kriteria yang harus tercapai yaitu pembersihan dilakukan 

secara rutin setiap hari oleh pekerja kebersihan dan kelengkapan peralatan 

kebersihan di area kerja  

Pertama, Pembersihan dilakukan rutin setiap hari. Di PT. Jamu Borobudur 

Semarang kegiatan pembersihan sudah dilaksanakan setiap hari. Pembersihan 
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dilakukan setiap saat ketika ada tempat kerja/ area kerjayang kotor.Kemudian, 

Pekerja kebersihan melakukan pembersihan setiap dia menemui kotoran pada area 

kerja. 

Kedua, Kelengkapan peralatan kebersihan di area kerja. Pembersihan di 

area kerja tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan peralatan kebersihan 

yang lengkap dan sumberdaya manusia yang mencukupi. Pada area kerja di PT. 

Jamu Borobudur Semarang, sudah memiliki peralatan kebersihan yang memadai. 

Sehingga kebersihan di area kerja bisa tetap terjaga setiap waktu. 

2. Pembersihan pada mesin 

Pembersihan peralatan mesin di PT. Jamu Borobudur Semarang sangat 

mempengaruhi hasil produksi untuk kehigenisan barang produksi. Dan dalam 

memenuhi persentase pencapaian penerapan seiso, maka harus memenuhi dua 

kriteria yaitu karyawan melakuan pembersihan pada mesin yang telah digunakan 

dan tersedianya alat kebersihan yang baik. 

Kondisi mesin bersih kembali setelah digunakan, merupakan budaya untuk 

tetap menjaga kebersihan mesin yang sudah dilaksanakan di PT. Jamu Borobdur 

Semarang. Sehingga mesin yang digunakan tetap terjaga kondisinya. Kegiatan ini 

dilakukan oleh karyawan setelah selesai menggunakan peralatan tersebut. 

Dari hasil observasi yang sudah dipaparkan, maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapanSeiso(Pembersihan) sudah berjalan efektif di PT. Jamu 

Borobudur Semarang. Hal ini terbukti dengan terlaksananya semua kriteria yang 

menjadikan persentase penerapannya mencapai 100% dari yang diharapkan oleh 

PT. Jamu Borobdur Semarang. 
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4.2.4 Tahap Seiketsu 

Pada tahap seiketsu pemeliharaan, diuraikan penerapan seiketsu yang 

sudah dilakukan pada PT. Jamu Borobudur Semarang, target penerapan seiketsu 

di PT. Jamu Borobudur Semarang dan tabel ketercapaian penerapan seiketsu di 

PT. Jamu Borobudur Semarang sebagai berikut : 

a. Penerapan Seiketsu di PT. Jamu Borobudur Semarang 

Tahap memelihara pada setiap area kerja yang bersih dan rapi tidak hanya 

pada tata ruang letak benda maupun standarisasi kebersihan tetapi juga pada pola 

kebersihan yang dilakukan para perkerja pada area kerja di PT. Jamu Borobudur 

Semarang. Menggunakan alat ukur kontrol visual untuk mengetahui peralatan 

yang tidak beres. 

Pembiasaan seiketsu dalam pemberian rambu - rambu pada area kerja di 

PT Jamu Borobudur sudah memenuhi penerapan pembiasaan yaitu pemberian 

rambu-rambu pengingat pembiasaan 5S, rambu-rambu dilarang membawa 

makanan minuman, rambu-rambu dilarang merokok, membawa HP, dan 

membawa kamera pada area kerja di PT. Jamu Borobudur Semarang yang 

terdapat pada mesin absen sebelum memasuki area kerja agar para karyawan 

mengingat keselamatan dan memahami penerapan 5S. 



91 
 

 
 

 

Gambar 4.26 Rambu-rambu Keselamatan 

Pembiasaan seiketsupada area produksi terdapat poster penerapan 5S yang 

di pasang pada area kerja produksi untuk mengingatkan karyawan agar tetap 

mematuhi peraturan penerapan 5S dan dapat terbiasa melakukan penerapan 5S 

dengan benar. (lihat Gambar 4.27 hal 76) 

 

Gambar 4.27 Poster Penerapan 5S 
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b. Target Penerapan seiketsu di PT. Jamu Borobudur Semarang 

Target pemeliharaan di PT. Jamu Borobudur Semarang yaitu kepentingan 

memperpanjang umur dari alat produksi sehingga masa pakai lebih lama maka 

diperlukan maintenance agar menjaga alat produksi tetap berfungsi normal, 

menjaga kesinkronan antara alat produksi yang berhubungan, dan meminimalisir 

adanya gangguan saaat proses produksi berlangsung. 

c. Tabel ketercapaian penerapan seiketsu di PT. Jamu Borobudur Semarang 

Jika seiri, seiton, seiso sudah berjalan dengan baik maka harus 

dipertahankan dan memperbaiki kekurangan yang kurang. Sehingga perlu adanya 

langkah selanjutnya yaitu penerapan seiketsu (pemantapan). Dapat diartikan 

secara lebih luas yaitu bisa mempertahankan segala sesuatu dalam keadaan baik. 

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana penerapan seiketsu tersebut, dapat dilihat 

pada tabel. (lihat Tabel 4.4 hal 79) 
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Tabel 4.4 Ketercapaian Penerapan Seiketsu 

 

Indikator 

 

Tolok Ukur  

 

Pelaksanaan  
Evaluasi  Persentase  

Terlaksana  

 

Mengapa  
Terlaksana Tidak 

Terlaksana 

7.Pengguna
an garis- 

garis warna 

7.1 Garis-
garis warna 

terdapat pada 

area kerja 

Terdapat garis/ 
line di area kerja 

PT. Jamu 

Borobudur 
Semarang 

 
 

  
 

(Jumlah 

kriteria 
terlaksana/ 

total kriteria 

tiap sub 
variabel x 

100%) 

¾  x 100% =  
75% 

Karena 
garis/line yg 

terdapat pada 

area kerja 
membantu 

karyawan 

sebagai 
penataan 

kontainer  

7.2 Kejelasan 
warna yang di 

gunakan 

Terdapat 
kejelasan warna 

pada garis/ line di 

area kerja 

Kesalahan 
terletak pada 

karyawan 

karena kurang 
telitian dalam 

pengontrolan 

8.Adanya 

tanda- 
tanda 

peringatan 

8.1 Tanda-

tanda terdapat 
disetiap ruang 

kerja 

Terdapat tanda-

tanda peringatan, 
petunjuk, dan 

pengingat di area 

kerja 

Sebagai media 

komunikasi 
dalam 

menyampaikan 

informasi yang 
bersifat 

peraturan dan 
peringatan 

8.2 Kejelasan 

dan 

kesesuaian 
tanda-tanda 

peringatan di 

area kerja 

Kejelasan tanda-

tanda sangat 

diperhatikan  

Karena sangat 

penting untuk 

karyawan dan 
karyawan selalu 

melakukan 

pengontrolan 
kejelasan tanda 

Sumber : Data Primer 2017 
 

 Hasil observasi berupa checklist mengenai ketercapaian penerapan 

seiketsu di PT. Jamu Borobudur Semarang, tercapai persentasenya 75% dari yang 

diharapkan. Hal tersebut terbukti dari empat kriteria yang harus dipenuhi, namun 

hanya tiga kriteria yang terlaksana dalam keberhasilan penerapan seiketsu 

(pemantapan) di PT. Jamu Borobudur Semarang. Kriteria yang belum dapat 

terlaksana terletak dalam indikator penggunaan garis-garis warna yaitu kejelasan 

garis (line) warna yang digunakan di PT. Jamu Borobudur Semarang. Untuk 

kriteria yang lainnya terlaksana semua dengan baik dan menunjang penerapan 

seiketsu untuk menjadi lebih baik. Berikut bentuk diagram pie, persentase 

penerapan seiketsu. 
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Gambar 4.28 Persentase Penerapan Seiketsu  

di PT. Jamu Borobudur Semarang 

Penerapan seiketsu (pemantapan) di PT. Jamu Borobudur Semarang 

memiliki beberapa pemantapan, yaitu pada area gudang penyimpanan barang 

datang yang memiliki tabel-tabel petunjuk barang untuk mengingatkan karyawan 

agar menenpatkan barang sesuai nama barang. Pemantapan pada saat memasuki 

area kerja produksi karyawan harus mengenakan APL (Alat Pelindung Diri) untuk 

selalu menjaga individu dari kecelakaan kerja. Pembiasaan dalam pemberian 

rambu-rambu pada area kerja PT. Jamu Borobudur seperti pemberian rambu 

peringatan pada mesin absen agar karyawan menerapakan, dan terdapat poster 

penerapan 5S yang di pasang pada area kerja untuk menginagtkan karyawan akan 

pentingnya menerapkan penerapan 5S. 

Dari hasil observasi juga didapat foto dokumentasi mengenai penerapan 

seiketsu di PT. Jamu Borobudur Semarang. Pertama, adanya tanda-tanda 

peringatan di PT. Jamu Borobudur Semarang. Tanda-tanda peringatan tersebut 

Terlaksana

75%
Tidak 

Terlaksana

25%

Seiketsu

Terlaksana Tidak Terlaksana
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berfungsi untuk menyampaikan informasi yang dituangkan dalam tulisan. Berikut 

salah satu tanda peringatan yang ada di PT. Jamu Borobudur Semarang. 

 

Gambar 4.29 Peringatan Gunakan Pegangan Tangan 

 Kedua, pemberian label pada penempatan peralatan di PT. Jamu 

Borobudur untuk mempermudah dalam pengembalian peralatan setelah digunakan 

dan memudahkan pencarian saat dibutuhkan. berikut gambar pemberian label di 

rak penyimpanan peralatan. 

 

Gambar 4.30 Pemberian Label pada Rak Penyimpanan 
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 Ketiga, mengenai alat pelindung diri di PT. Jamu Borobudur Semarang, 

untuk mengurai kecelakaan kerja. Adapun gambar alat pelindung di PT. Jamu 

Borobudur Semarang sebagai berikut. (lihat Gambar 4.31 hal 80) 

 

Gambar 4.31 Alat Pelindung Diri PT. Jamu Borobudur Semarang 

Penerapan 5S yang keempat yaitu penerapan pemantapan. Dalam 

penerapan seiketsu perlu memenuhi indikator pelaksanaannya yaitu, penggunaan 

garis-garis warna dan adanya tanda-tanda peringatan yang berada di area kerja PT. 

Jamu Borobudur Semarang. 

1. Penggunaan garis-garis warna 

Ketercapaian indikator penggunaan garis-garis warna di area kerja harus 

memenuhi 2 (dua) kriteria yaitu Garis-garis warna terdapat pada area kerja PT. 

Jamu Borobdur Semarang dan kejelasan warna yang digunakan. Kedua kriteria 

tersebut harus diamati secara baik-baik sehingga bisa didapatkan hasil yang 

akurat. Di PT. jamu Borobudur Semarang penerapan garis-garis warna sudah 

dilakukan dengan baik namun terdapat garis-garis warna di area kerja yang telah 
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pudar atau tidak terlihat dengan jelas, maka seharusnya diperbarui agar memenuhi 

persentase yang tadinya 75% menjadi 100%. Karna garis-garis tersebut berfungsi 

untuk mempertegas area kerja di PT. Jamu Borobudur Semarang. 

2. Adanya tanda-tanda peringatan 

Ada beberapa kriteria yang harus terlaksana supaya indikator adanya 

tanda-tanda peringatan bisa tercapai yaitu tanda-tanda terdapat disetiap ruangan 

kerja/ area kerja di PT. jamu Borobudur Semarang dan kejelasan ataupun 

kesesuaian tanda-tanda peringatan di area kerja PT. Jamu Borobudur Semarang.  

Di PT. Jamu Borobudur Semarang sudah memiliki tanda-tanda peringatan 

yang tertempel di setiap dindingnya. Peringatan-peringatan tersebut digunakan 

sebagai media komunikasi dalam menyampaikan informasi yang bersifat 

peraturan dan peringatan.  

Dari hasil observasi yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa penerapan Seiketsu (Pemantapan) sudah cukup efektif. Hal ini 

terbukti dengan ketidak jelasan garis-garis warna / line di area kerja PT. Jamu 

Borobudur Semarang, yang persentase penerapannya hanya mencapai 75% dari 

yang diharapkan PT. Jamu Borobudur Semarang. 

 

4.2.5 Tahap Shitsuke  

Pada tahap shitsuke pembiasaan, diuraikan penerapan shitsuke yang sudah 

dilakukan pada PT. Jamu Borobudur Semarang, target penerapan shitsuke di PT. 

Jamu Borobudur Semarang dan tabel ketercapaian penerapan shitsuke di PT. Jamu 

Borobudur Semarang sebagai berikut : 
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a. Penerapan Shitsuke di PT Jamu Borobudur Semarang 

Menanamkan 4S sebelumnya dengan benar sesuai prosedur yang berlaku 

di PT Jamu Borobudur Semarang. Shitsuke juga menekankan pada hasil observasi 

tentang dampak positif dari penerapan 4S di lingkungan kerja PT. Jamu 

Borobudur Semarang seperti halnya produktifitas pekerja menjadi bertambah.  

Penerapan pembiasaan yang dilakukan PT. Jamu Borobudur Semarang 

yaitu pengarahan setiap hari dipagi hari sebelum memulai aktivitas pekerjaan 

dengan membriefing para pekerja. Suasana briefing pagi sangat membantu 

karyawan agar melaksakan kewajiban masing-masing individu untuk menaati 

peraturan dan penerapan 5S. 

 

 

Gambar 4.32 Briefing karyawan 

Dalam evaluasi penerapan 5S dapat diketahui bahwa penerapan 5S di PT. 

Jamu Borobudur Semarang belum dapat dikatakan maksimal karena masih 

banyak karyawan/ pekerja yang terkadang tidak mematuhi peraturan yang telah 

disediakan oleh perusahaan. Evaluasi penerapan 5S dapat dilihat melalui kegiatan 

karyawan selama bekerja dengan mengevaluasi melalui teori penerapan 5S. 
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b. Target penerapan shitsuke di PT. Jamu Borobudur Semarang 

Target final untuk tahap pendataan serta pengamatan keefektifan dari 

penerapan 4S dalam lingkungan kerja sehingga penerapan di dalam 5S memiliki 

keselarasan antara satu sama lain untuk meningkatkan kinerja dari PT. Jamu 

Borobudur Semarang dan mengintensifkan proses produksi untuk memenuhi 

target yang telah ditetapkan PT. Jamu Borobudur Semarang. 

c. Tabel ketercapaian penerapan shitsuke di PT. Jamu Borobudur 

Semarang 

Penerapan 5S yang terakhir yaitu penerapan shitsuke yang diartikan dalam 

bahasa indonesia istilah tersebut menjadi pembiasaan. Jika 4S sebelumnya sudah 

berjalan dengan baik, tentunya perlu adanya tindakan yang menjadikan hal yang 

sudah baik dapat dibudayakan dilingkungan kerja PT. Jamu Borobudur Semarang. 

Sehingga perlu diterapkan langkah kelima ini. Pembiasaan tersebut akan 

menjadikan semua kegiatan yang berhubungan dengan penerapan 4S sebelumnya 

bisa berjalan terus menerus. Penerapan shitsuke ini bisa menjadikan dasar untuk 

menetapkan suatu peraturan di lingkungan PT. Jamu Borobudur Semarang. Tabel 

ketercapaian penerapan shitsuke di PT. jamu Borobudur Semarang. (lihat Tabel 

4.5 hal 86) 
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 Tabel 4.5 Ketercapaian Penerapan Shitsuke 

 

Indikator 

 

Tolok Ukur 

 

Pelaksanaan  

Evaluasi  Persentase  

Ketercapaian  

 

Mengapa  Terlaksana Tidak 

Terlaksana 

9.Komunikasi 

yang baik 

antar 
karyawan 

ditempat 

kerja 

9.1Penggunaa

n bahasa yang 

dapat 
dimengerti 

Briefing pagi 

untuk 

mengurangi 
kesalahan kerja 

 

 

  

 

 
(Jumlah 

kriteria 

terlaksana/ 
total kriteria 

tiap sub 

variabel x 
100%) 

2/4   x 100% 

= 
50% 

Karena 

dilakukan 

briefing pagi 
setiap hari kerja 

 

9.2 Tidak 

adanya 
kesalahan 

komunikasi 

antar 
karyawan 

Komunnikasi 

antar atasan dan 
karyawan  

Karena terdapat 

karyawan yang 
tidak mematuhi 

perintah dan 

larangan di area 
kerja 

10. Peraturan 

diarea kerja 
ditaati oleh 

setiap pekerja 

10.1 Setiap 

karyawan 
dapat menaati 

semua 

peraturan 
yang telah 

ditentukan 

Peraturan 

Penerapan 5S 
dan sangsi yang 

tidak 

menerapkan 
penerapan 5S 

Karena tidak 

semua 
karyawan 

mematuhi dan 

mendengarkan 
saat briefing 

pagi  

10.2Pengarah

an dilakukan 
setiap hari / 

seminggu 
sekali oleh 

pemimpin  

(breafing) 

Briefing 

dilakukan setiap 
hari sebelum 

bekerja dan 
sesudah bekerja 

Untuk 

mengurangi 
kesalahan 

komunikasi dan 
kesalahan 

melaksanakan 

pekerjaan 

Sumber : Data Primer 2017 

 

Hasil observasi mengenai ketercapaian penerapan shitsuke di PT. Jamu 

Borobudur Semarang menerangkan bahwa persentase mencapai 50% dari yang 

diharapkan. Hal tersebut terbukti dari keempat kriteria yang harus dipenuhi, 

namun hanya dua kriteria yang terlaksana dalam menunjang keberhasilan 

penerapan shitsuke di PT. jamu Borobudur Semarang. Aspek yang belum 

terlaksana dengan baik yaitu kesalah pahaman dalam penerapan 5S dan masih 

terdapat karyawan yang tidak menaati peraturan. Berikut diagram pie kriteria 

shitsuke. 
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Gambar 4.33 Persentase Penerapan Shitsuke  

di PT Jamu Borobudur Semarang 

Penerapan shitsuke (pembiasaan) di PT. Jamu Borobudur Semarang 

memiliki pembiasaan yang baik yaitu melakukan briefing pagi sebelum karyawan 

melakukan pekerjaan dan di sore hari untuk memantau apakah karyawan tidak 

melakukan kesalahan selama bekerja. Pembiasaan untuk selalu bertanya pada 

pemimpin untuk pelaksanaan kerja pada setiap individu karyawannya. 

4.3 Ketercapaian Penerapan 5S pada PT. Jamu Borobudur Semarang 

Ketercapaian penerapan 5S pada PT. Jamu Borobudur Semarang merupakan 

hasil mengevaluasi melalui tabel ketercapaian penerapan 5S dalam persentase 

penerapan 5S yaitu penerapan seiri(pemilahan) persentase ketercapaiannya 

sebesar 75% “cukup efektif”, seiton(penataan) persentase ketercapaiannya 100% 

“efektif”, seiso (pembersihan) persentase ketercapaiannya 100% “efektif”, 

seiketsu(pemantapan) persentase ketercapaiannya 75% “cukup efektif”, dan 

shitsuke(pembiasaan) persentase ketercapaian 50% “kurang efektif”. 

 

Terlaksana

50%

Tidak 

Terlaksana

50%

Shitsuke

Terlaksana Tidak Terlaksana
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Tabel 4.6 Ketercapaian penerapan 5S 

 

Variabel 

 

Sub Variabel 

 

Pengertian 

Persentase 

(%) 

Ketercapaian 

 

Predikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5S 

Seiri 

(Pemilahan) 

Pemilahan barang 

yang diperlukan 

dengan yang tidak 

diperlukan kemudian, 

Menyingkirkan barang 

yang tidak diperlukan. 

 

 

75% 

 

 

Cukup 

Efektif 

Seiton 

(Penataan) 

Melakukan kegiatan 

untuk menempatkan 

barang yang 

diperlukan agar 

memudahkan 

pencarian dan 

penyimpanan. 

 

 

 

100% 

 

 

 

Efektif  

Seiso  

(Pembersihan) 

Melakukan kegiatan 

membersihkan 

tempat kerja secara 

seksama agar selalu 

dalam keadaan baik 

 

 

100% 

 

 

Efektif 

Seiketsu  

(Pemantapan) 

Mempertahankan 

segala sesuatu dalam 

keadaan baik 

 

75% 

 

Cukup 

Efektif 

Shitsuke  

(Pebiasaan) 

Kondisi dimana 

keempat S 

sebelumnya 

dijalankan secara 

disiplin dan 

dijadikan budaya 

 

 

50% 

 

 

Kurang 

Efektif 
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1. Ketercapaian penerapan seiri 

Ketercapaian penerapan seiri dalam hasil tabel ketercapaian dapat di 

simpulkan bahwa penerapan seiri cukup efektif dengan persentase 75%. Hal ini 

terbukti dengan adanya penumpukan sampah dilingkungan area PT. Jamu 

Borobudur Semarang. (lihat Gambar 4.34 hal 87) 

 

 

Gambar 4.34 Tempat Sampah 

2. Ketercapaian penerapan seiton 

Dari hasil tabel ketercapaian seiton yang sudah dipaparkan, maka dapat 

disimpulkan bahwa penerapanSeiton(Penataan) sudah berjalan efektif di PT. Jamu 

Borobudur Semarang. Hal ini terbukti dengan terlaksananya semua kriteria yang 

menjadikan persentase penerapannya mencapai 100% dari yang diharapkan oleh 

PT. Jamu Borobdur Semarang.  
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Gambar 4.35 Penataan Kontainer Peralatan Kerja 

3. Ketercapaian penerapan seiso  

Dari hasi tabel ketercapaian yang sudah dipaparkan, maka dapat 

disimpulkan bahwa penerapan Seiso(Pembersihan) sudah berjalan efektif di PT. 

Jamu Borobudur Semarang. Hal ini terbukti dengan terlaksananya semua kriteria 

yang menjadikan persentase penerapannya mencapai 100% dari yang diharapkan 

oleh PT. Jamu Borobdur Semarang. Terdapat perlengkapan peralatan kebersihan 

di area kerja PT. Jamu Borobudur Semarang . (lihat Gambar 4.36 hal 88) 

 

 

Gambar  
Gambar 4.36 Peralatan Kebersihan 
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4. Ketercapaian penerapan seiketsu 

Penerapan 5S yang keempat yaitu seiketsu(pemantapan) di PT. Jamu 

Borobudur Semarang akan terlaksana dalam penerapannya. Tetapi berdasarkan 

hasil observasi menunjukan hasil persentase ketercapaian seiketsuhanya 75% dari 

yang diharapkan. Hal ini disebebkan karena satu kriteria belum bisa terlaksana 

dengan baik pada indikator penggunaan garis-garis warna, pada kriteria kejelasan 

warna yang digunakan dalam garis pembatas / lineyang mulai pudar maka 

sebaiknya diperbarui dan dikontrol agar memenuuhi kriteria yang di harapkan.  

Dari hasil observasi yang sudah dipaparkan dalam tabel dapat di 

simpulkan tabel ketercapaian penerapan seiketsusudah cukup efektif, hal ini 

terbukti dengan ketidak jelasan garis-garis warna / lien di area kerja PT. Jamu 

Borobudur Semarang, dengan persentase 75% dari yang di harapkan. 

5. Ketercapaian penerapan shitsuke 

Penerapan 5S yang kelima yaitu penerapan shitsuke (pembiasaan). Setelah 

keempat “S” sebelunya sudah terlaksana dengan baik tentunya diperlukan “S” 

selanjutnya yaitu shitsuke atau pembiasaan.  

Dari hasil observasi yang sudah dipaparkan, maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan shitsuke (pemantapan) kurang efektif. Hal ini terbukti dengan 

adanya dua kriteria yang belum terlaksana dengan baik sehingga prosentase 

ketercapaiannya hanya 50% dari yang diharapkan. 
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4.4 Rancangan Perbaikan Penerapan 5S 

 Setelah mengevaluasi kondisi Penerapan 5S pada PT. Jamu Borobudur 

Semarang terdapat rancangan yang terlaksana dan tidak terlaksana, sebaiknya 

dilakukan perencanaan rancangan dan mempertahankan/ meningkatkan rancangan 

yang sudah dilaksanakan pada PT. Jamu Borobudur Semarang : 

1. Tahap Seiri  

Pada tahap seiri di PT. Jamu Borobudur Semarang terdapat rancangan 

yang terlaksana dan tidak terlaksana. Dalam tabel ketercapaian penerapan 5S 

terdapat tiga kriteria yang terlaksana yaitu pemilahan dilakukan setiap hari oleh 

karyawan, pemilahan berdasarkan standar perusahaan, dan tersedianya tempat 

sampah. Sedangkan pada tahap tidak terlaksana terdapat satu kriteria yaitu tidak 

adanya penumpukan sampah di setiap ruangan. 

a. Rancangan yang terlaksana 

Pada tahap seiri di PT. Jamu Borobudur Semarang terdapat perencanaan 

yang sudah baik yaitu pemilahan pada area kerja PT. Jamu Borobudur Semarang, 

pemilahan bahan baku, pemilahan pada rak penyimpanan peralatan pekerjaan dan 

pemilahan sisa proses produksi. Sebaiknya PT. Jamu Borobudur Semarang 

mempertahankan perencanaan yang sudah ada dengan cara meningkatkan 

produktifitas kerja karyawan sebagaimana mestinya dengan memberikan hak – 

hak karyawan secara berkala. 

b. Rancangan yang tidak terlaksana  

Pada tahap seiri juga terdapat kriteria yang tidak memenuhi penerapan 

pada hasil mengevaluasi yaitu kriteria tidak adanya penumpukan sampah disetiap 
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ruangan. Sebaiknya melakukan perancangan di PT. Jamu Borobudur Semarang 

dengan menambah unit tempat sampah pada titik – titik penempatan yang sering 

terjadi penumpukan sampah seperti di area packing sekunder kelas 2 serta di area 

– area yang memiliki kapasitas ruang yang besar di PT. Jamu Borobudur 

Semarang serta bertanda biru pada denah rancangan penempatan tempat sampah 

yang merupakan titik sibuk atau lebih tepatnya titik pusat terjadinya proses 

produksi maupun proses pegolahan. (lihat Gambar 4.37 hal 91). 

 

Gambar 4.37 Denah Rancangan Penempatan Tempat Sampah 

2. Tahap Seiton 

Pada tahap seiton(penataan) di PT. Jamu Borobudur Semarang terdapat 

kriteria ketercapaian penerapan 5S yang sudah memenuhi rancangan (rancangan 

yang terlaksana), dari hasil mengevaluasi dengan menggunakan tabel ketercapaian 

penerapan 5S terdapat empat kriteria yang terlaksana dengan persentase 100% 

yaitu adanya tempat/rak penyimpanan alat sesuai fungsinya, petugas melakukan 

pengontrolan setiap hari, peralatan mudah dijangkau dan tidak mengganggu 

aktivitas pekerja, dan penataan dilakukan oleh setiap karyawan. 
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a. Rancangan yang terlaksana 

Adanya tempat / rak penyimpanan alat sesuai fungsinya sebaiknya dalam 

tahap rancangan yang sudah terlaksana mempertahankan rancangan dengan cara 

melakukan pembersihan secara rutin serta mengganti rak-rak yang sudah usang 

dengan rak yang baru.  

Petugas melakukan pengontrolan setiap hari sebaiknya dalam tahap 

rancangan yang sudah terlaksana cara mempertahankannya dengan menambahkan 

jadwal shif baru dan menambah petugas pengontrolan. 

Peralatan mudah dijangkau dan tidak mengganggu aktivitas pekerja 

sebaiknya dalam tahap rancangan yang sudah terlaksana cara mempertahankannya 

dengan merawat tempat penempatan pada peralatan yang di gunakan untuk proses 

produksi serta membuat ruangan lagi dengan jangkauan yang lebih mudah untuk 

peralatan – peralatan baru.  

Penataan dilakukan oleh setiap karyawan dalam tahap rancangan yang 

sudah terlaksana cara mempertahankannya dengan cara memberikan pengarahan 

pada setiap karyawan pada saat briefing untuk tetap menaati peraturan. 

3. Tahap Seiso 

Pada tahap seiso(pembersihan) di PT. Jamu Borobudur Semarang terdapat 

kriteria ketercapaian penerapan 5S yang sudah memenuhi rancangan (rancangan 

yang terlaksana di PT. Jamu Borobudur Semarang), dari hasil mengevaluasi 

dengan menggunakan tabel ketercapaian penerapan 5S terdapat empat kriteria 

yang terlaksana dengan persentase 100% yaitu kelengkapan peralatan kebersihan 
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di area kerja, pembersihan di area kerja di lakukan setiap hari oleh pekerja 

kebersihan, pembersihan peralatan mesin, terdapat alat khusus pembersih mesin.  

a. Rancangan yang terlaksana 

Kelengkapan peralatan kebersihan di area kerja sebaiknya dalam 

tahaprancangan yang sudah terlaksana dapat dipertahankan dengan cara 

menambah perlengkapan peralatan kebersihan di area kerja PT. Jamu Borobudur 

Semarang. 

Pembersihan di area kerja di lakukan setiap hari oleh pekerja kebersihan 

sebaiknya dalam tahap rancangan yang sudah terlaksana dapat mempertahankan 

dengan cara menambah karyawan agar tetap terjaga kebersihan di area kerja. 

Pembersihan peralatan mesin cara mempertahankannya dengan cara 

menambah jadwal pembersihan dan perbaikan mesin satu bulan dua kali agar 

memperpanjang umur mesin. 

Terdapat alat khusus pembersih mesin cara mempertahankannya dengan 

selalu menyetok alat khusus pembersih mesin dengan kualitas yang baik agar 

cocok untuk mesin tersebut. 

b. Tahap Seiketsu 

Pada tahap seiketsu (pemantapan) di PT. Jamu Borobudur Semarang 

terdapat rancangan yang terlaksana dan tidak terlaksana. Dalam tabel ketercapaian 

penerapan 5S terdapat tiga kriteria yang terlaksana yaitu garis-garis warna 

terdapat pada area kerja, tanda-tanda terdapat disetiap ruang kerja, kejelasan dan 

kesesuaian tanda-tanda peringatan di area kerja. Sedangkan pada tahap tidak 

terlaksana terdapat satu kriteria yaitu kejelasan warna yang digunakan. 
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a. Rancangan yang terlaksana 

Tahap seiketsu(pemantapan) di PT. Jamu Borobudur Semarang terdapat 

perancangan yang sudah baik yaitu terdapat garis-garis warna pada area kerja, 

rambu-rambu pada area kerja, petunjuk tanda-tanda penempatan barang maupun 

alat kerja. Pada tahap ini sebaiknya PT. Jamu Borobudur Semarang sebaiknya 

mempertahankan perancangan yang sudah dilakukan dan ditingkatkan. 

Garis – garis warna terdapat pada area kerja cara mempertahankannya 

dengan cara tetap menempatkan peralatan / barang pada garis warna yang sudah 

di tentukan. 

Tanda – tanda terdapat di setiap ruang kerja cara mempertahankannya 

dengan cara mengganti peralatan rambu – rambu yang sudah tidak layak dengan 

yang baru serta menambahkan ukuran rambu – rambu agar terlihat lebih jelas. 

Kejelasan dan kesesuaian tanda – tanda peringatan di area kerja cara 

mempertahankannya dengan cara memberikan evaluasi / pengarahan kepada 

karyawan setiap sebulan sekali.  

b. Rancangan yang tidak terlaksana 

Pada tahap seiketsu atau sering disebut pemantapan, terdapat perencanaan 

yang tidak sesuai yaitu kejelasan warna (pudar) pada garis batas atau line dengan 

melakukan jadwal perancangan pengecatan secara rutin dan menggunakan bahan 

cat yang tahan lama. 

c. Tahap shitsuke 

Pada tahap shitsuke(pembiasaan) di PT. Jamu Borobudur Semarang 

terdapat rancangan yang terlaksana dan tidak terlaksana. Dalam tabel ketercapaian 
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penerapan 5S terdapat dua kriteria yang terlaksana yaitu penggunaan bahasa yang 

dapat di mengerti dan pengarahan dilakukan setiap hari oleh pemimpin (briefing). 

Sedangkan pada tahap tidak terlaksana terdapat dua kriteria yaitu tidak adanya 

kesalahan komunikasi antar karyawan dan setiap karyawan dapat menaati semua 

peraturan yang telah ditentukan.  

a. Rancangan yang terlaksana 

Pada tahap shitsuke (pembiasaan) terdapat perancangan yang sudah 

dilakukan pada PT. Jamu Borobudur Semarang yaitu penggunaan bahasa yang 

dapat di mengerti cara mempertahankannya dengan cara melakukan apel setiap 

hari guna mengingatkan pada para karyawan untuk tetap menggunakan bahasa 

yang santun di lingkungan kerja PT. Jamu Borobudur Semarang. 

Pengarahan di lakukan setiap hari oleh pemimpin briefing cara 

mempertahankannya dengan cara memberikan peraturan kepada para karyawan 

PT. Jamu Borobudur Semarang untuk selalu mengikuti breafing. 

b. Rancangan yang tidak terlaksana 

Pada tahap pembiasaan rancangan yang tidak terlaksana yaitu tidak adanya 

kesalahan komunikasi antar karyawan dan setiap karyawan dapat menaati semua 

peraturan yang telah ditentukan, sebaiknya dilakukan perancangan dengan cara 

briefing pagi dan evaluasi secara berkala pada akhir kegiatan dan memberikan 

sanksi kepada karyawan yang tidak menaati peraturan. 

 

 

 


