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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 LATAR BELAKANG 

Pada era globalisasi seperti sekarang, alat transportasi kendaraan bermotor semakin 

dibutuhkan baik untuk kendaraan operasional perusahaan maupun kendaraan pribadi. 

Sehingga persaingan dalam bidang otomotif perakitan kendaraan bermotor menjadi 

semakin ketat. Produsen berusaha menyajikan produk mereka sebaik mungkin dan selalu 

berusaha untuk memberikan kepuasan yang terbaik bagi para konsumennya, dengan 

melakukan inovasi terhadap produk kendaraan yang dihasilkannya agar tidak ketinggalan 

jaman dan tetap dapat mengikuti selera konsumen, agar konsumen tetap loyal. 

Dalam menghasilkan produk yang berkualitas, budaya kerja dalam proses produksi 

sangat berpengaruh. Untuk mencapai tahapan proses produksi yang optimal dibutuhkan 

penerapan budaya kerja 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke). Konsep budaya 

kerja 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke) merupakan inti dari proses produksi 

suatu perusahaan. Konsep budaya kerja 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke) 

dikemukakan oleh Takashi Osada yang berasal dari Jepang yaitu Seiri, Seiton, Seiso, 

Seiketsu dan Shitsuke yang merupakan rangkaian aktivitas pemilahan, penataan, 

pembersihan, pemantapan, dan pembiasaan untuk mengoptimalkan pekerjaan dalam 

proses produksi perusahaan. Perusahaan yang berada di jepang sudah banyak menerapkan 

sistem 5S  (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke) dimana S yang pertama Seiri atau 

pemilihan yaitu mengambil keputusan untuk memilah barang dan membedakan antara 

yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan, Seiton atau penataan  yaitu menyimpan 

barang di tempat yang tepat atau dalam tata letak yang benar sehingga dapat digunakan 

dalam keadaan terdesak, Seiso atau pembersihan yaitu pembersihkan barang menjadi 

bersih sesuai dengan jadwal pembersihan yang sudah tentukan dan memiliki tanggung 



2 

 

jawab masing-masing di setiap tempat, Seiketsu pemantapan yaitu merawat atau 

memelihara keadaan area kerja yang bersih rapi dengan mengikuti sesuai seiri, seiton, 

seiso yang berjalan dengan baik dan Shitsuke pembiasaan  yaitu melakukan tugas atau 

pekerjaan dengan benar sesuai prosedur yang berlaku.  

Dengan menerapkan konsep budaya kerja 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan 

Shitsuke)  diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja, produktivitas kerja, keselamatan 

kerja dan kualitas kerja agar menjadikan lingkungan kerja yang tertata baik sehingga para 

pekerja terutama pada bagian proses produksi merasa nyaman saat bekerja agar dapat 

menghasilkan sebuah produk yang berkualitas baik dan sesuai dengan harapan konsumen 

dan perusahaan. 

Barang - barang atau peralatan yang mendukung proses produksi harus diatur  letak 

penyimpanannya berdasarkan frekuensi penggunaannya dan meletakkan barang sesuai 

dengan frekuensi penggunaannya. Hal ini dilakukan agar mempermudah  saat peralatan 

tersebut dibutuhkan untuk digunakan. Peralatan digolongkan berdasarkan frekuensi 

pemakaiannya, ada yang digunakan setiap hari, seminggu sekali, bahkan sebulan sekali. 

Semakin sering peralatan tersebut digunakan dalam proses produksi maka harus semakin 

dekat letaknya dan mudah dijangkau oleh para pekerja. 

 

Untuk melihat derajat kebutuhan dan penyimpanan Osada melakukan azas pemilahan 

sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 Tabel Azas Pemilahan 

 Derajat Kebutuhan 

(Frekuensi Pemakaian) 

Metode Penimpanan 

(Stratifikasi) 

Rendah Barang yang tidak dipergunakan tahun lalu. Buang 

 
Barang yang hanya dipergunakan sekali waktu 

dalam 6 – 12 bulan terakhir. 
Simpan jauh – jauh. 

Rata – Rata 
Barang yang hanya dipergunakan dalam waktu 

2 – 6 bulan terakhir. 

Simpan dibagian tengah 

ditempat kerja. 

 
Barang yang hanya dipergunakan lebih dari 

sekali dalam sebulan. 
 

Tinggi 
Barang yang dipergunakan sekali dalam 

seminggu. 

Simpan dekat orang yang 

menggunakannya atau 

simpan. 

Sumber :  Osada. 2004 : 44 

Indikator Kesuksesan Penerapan Budaya Kerja 5S adalah berbagai manfaat bagi perusahaan 

atau organisasi, seperti (Yodha Antariksa) :  

1. Menurunkan pemborosan.  

2. Meningkatkan mutu dan produktivitas.  

3. Menghindari kecelakaan kerja.  

4. Meningkatkan kinerja tim.  

5. Peningkatan dan perbaikan kinerja yang berkelanjutan.  

6. Peralatan kantor dan lokasi kerja yang teratur, rapi dan bersih.  

7. Hasil produksi yang berkualitas baik.  

8. Keunggulan untuk mempunyai karyawan yang bermental maju dan bersikap dan 

berperilaku positif.  
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9. Langkah awal menuju perusahaan kelas dunia. 

Budaya kerja 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke) juga diperlukan pada PT. 

Tunas Bahana Sparta. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada PT. Tunas Bahana Sparta 

bahwa keadaan lokasi lingkungan produksi pada PT. Tunas Bahan Sparta terlihat tidak rapi 

dan kurang bersih, dikarenakan masih banyak komponen kendaraan yang tidak tertata rapi 

dan hanya diletakkan pada tembok – tembok disekitar lingkungan produksi, serta tidak 

disediakan tempat khusus untuk meletakkan komponen kendaraan yang sudah selesai dicetak, 

banyak sampah yang berserakan di sekitar lingkungan produksi, penyimpanan peralatan 

produksi yang tidak tertata rapi dikarenakan tidak ada tempat penyimpanan khusus untuk 

meletakan peralatan produksi, serta penataan gudang penyimpanan komponen kendaraan 

(sparepart) yang berantakan dan kurangnya kebersihan pada lingkungan produksi. 

Kondisi lingkungan produksi PT. Tunas Bahana Sparta : 

 

Gambar 1.1 Mesin pemotongan plat kendaraan 

Masih banyak ditemukannya potongan plat yang merupakan sisa dari hasil pencetakan body 

kendaraan yang dibiarkan begitu saja disekitar mesin tersebut yang dapat mengganggu 

kelancaran proses produksi. 
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Gambar 1.2 Proses pemasangan komponen kendaraan 

Dalam proses pemasangan komponen kendaraan masih banyak ditemukannya peralatan 

seperti kunci pas dan komponen kendaraan seperti baut, mika, plastik yang berserakan 

dilantai dan tidak tertata rapi yang membuat proses pemasangan komponen kendaraan itu 

menjadi terhambat karena harus mencari peralatan dan bagian kendaraan yang dibutuhkan. 

 

 

Gambar 1.3 Meletakan komponen kendaraan yang tidak pada tempatnya 

Penyimpanan komponen kendaraan yang akan diproduksi, diletakaan begitu saja tidak ada 

tempat khusus untuk menyimpannnya dan tidak ada tanda khusus untuk mobil mana 

komponen tersebut akan dipasang. Hal demikian akan beresiko tertukar dengan komponen 

kendaraan lain pada saat pemasangannya nanti. 
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Gambar 1.4 Kondisi gudang penyimpanan sparepart kendaraan yang berantakan 

Komponen kendaraan yang dilepas ini disimpan secara bertumpukan dan tidak tertata rapi 

pada gudang, sehingga sering terjadi kehilangan salah satu komponen atau tertukar dengan 

komponen kendaraan lainnya. 

 

 

Gambar 1.5 Lingkungan produksi yang terlihat banyak sampah berserakan. 

Banyaknya sisa sisa plat dari limbah hasil produksi pada proses pengelasan. Sisa plat tersebut 

banyak ditemukan di lokasi produksi dan sangat mengganggu dan beresiko melukai pekerja 

karena bahan sisa plat tersebut sangat tajam. Sehingga para pekerja tidak dapat leluasa 

dilingkungan produksi karena harus berjalan hati-hati agar tidak menginjak sisa plat tersebut. 
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Gambar 1.6 Penempatan komponen kendaraan yang terlihat berantakan. 

Komponen kendaraan yang sudah selesai dicat dasar (epoxy) dan dempul hanya diletakaan 

diatas ban bekas, tidak digantung atau disimpan dirak khusus. Hal ini sangat beresiko 

membuat komponen kendaraan tersebut menjadi lecet atau rusak, dikarenakan cat dasar 

(epoxy) dan dempul tidak langsung kering pada saat diaplikasikan ke komponen kendaraan 

tersebut dan membutuhkan waktu pengeringan sekitar 2 sampai 3 hari. 
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Tabel 1.2 Tabel peralatan yang digunakan di PT.Tunas Bahana Sparta 

Nama Mesin dan 

Alat 
Jumlah Fungsi Mesin 

Mesin las tipe CO2 – 

MIG ( Metal Inert 

Gas ) 

4 

Mesin ini berfungsi untuk menyambungkan 

dua logam berbahan plat besi tipis yang 

memiliki ketebalan 0.6 – 2 mm. las tipe CO2 – 

MIG (Metal Inert Gas) biasanya digunakakan 

untuk menyambung plat pada bagian body 

kendaraan. 

Mesin las listrik  

 (Las Elekroda) 
4 

Mesin ini berfungsi untuk menyambungkan 

dua logam berbahan besi yang memiliki 

ketebalan minimal 2mm. las listrik biasanya 

digunakakan untuk menyambung kerangka dan 

pilar kendaraan yang memiliki ketebalan diatas 

2mm. 

Waterpass 

 
5 

Alat ini berfungsi untuk mengukur kelurusan 

dari body mobil yang telah diproduksi, agar 

body dan atap mobil tersebut benar-benar 

center dan tidak ada gelombang. 

Alat cat 

 
3 

I. Alat semprot (Spray Gun) 

PT. Tunas Bahana Sparta mempunyai 3 spray 

gun yang berbeda penggunaannya dalam tiap 

setnya, yaitu 1 buah untuk cat epoxy, 1 buah 

untuk clear coating, dan 1 buah untuk 

pengecatan warna kendaraan. 

Spray gun ini berfungsi untuk menyemprotkan 

cairan cat pada kendaraan dengan bantuan 

tekanan angin yang dihasilkan oleh kompresor. 

II. Mesin kompresor angin 

Kompresor angin yang digunakan memiliki 

daya semprot yang baik pada saat pengecatan 

dan hasil semprotannya konstan sehingga 

memudahkan pada saat proses pengecatan. 
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Nama Mesin dan 

Alat 

Jumlah Fungsi Mesin 

Mesin Bor 

 
4 

Mesin ini berfungsi untuk membuat suatu 

lubang, alur, atau untuk penghalusan dan 

pembesaran suatu lubang dengan sangat 

mudah. Bor biasanya digunakan untuk 

melubangi body maupun kerangka kendaraan 

pada saat pemasangan komponen dan aksesoris 

kendaraan tersebut. 

Mesin potong plat 

 
3 

Mesin ini berfungsi untuk memotong plat baja 

yang sudah dicetak dan akan dipotong sesuai 

alur untuk membentuk body kendaraan. 

Mesin penekuk plat 2 
Mesin ini berfungsi untuk menekuk plat sesuai 

dengan desain kendaraan. 

Mesin pengering cat 

(Paint booth) 
4 

Mesin ini berfungsi untuk melakukan 

pengecatan yang tertutup sehingga terbebas 

dari debu, kotoran dan kendala cuaca. Oven 

sekaligus juga bekerja sebagai alat yang 

membantu proses pengeringan cat agar 

sempurna dengan suhu yang terjaga dan 

konstan. Sehingga hasil cat akan mengkilap 

sempurna dan tahan lama. 

Mesin polis 

(polisher) 
4 

Mesin ini berfungsi untuk membantu proses 

polish kendaraan yang bertujuan untuk 

menghaluskan cat dan memberikan efek wett 

look pada cat yang telah matang dan kering. 

Kunci pas berbagai 

ukuran 
4 

 

Kunci pas terdiri dari berbagai jenis ukuran 

dari ukuran 8mm – 24 mm. kunci pas ini 

digunakan untuk membuka dan memasang 

kembali berbagai komponen serta aksesoris 

kendaraan. Dalam tiap set kunci pas terdiri dari 

kunci pas, kunci ring, kunci T, tang, palu, 

kunci L, kunci inggris, obeng. 
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Nama Mesin dan 

Alat 
Jumlah Fungsi Mesin 

Genset 2 

Genset digunakan sebagai pembangkit listrik 

pada saat ada pemadaman listrik yang 

dilakukan oleh PLN. Genset yang digunakan 

PT. Tunas Bahana Sparta ini berbahan bakar 

solar dan mampu membangkitkan listrik untuk 

keperluan industri agar tidak terganggu pada 

saat ada pemadaman listrik oleh PLN. 

Mesin Gerinda 3 

Mesin ini berfungsi untuk menghaluskan atau 

memotong plat besi yang akan dipasang ke 

kendaraan. 

Sumber : data sekunder tahun 2016 

Berdasarkan masalah pada lingkungan produksi pada PT. Tunas Bahana Sparta, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian  mengenai rancangan budaya kerja 5S pada lingkungan 

produksi PT. Tunas Bahana Sparta. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut: 

Bagaimana rancangan budaya kerja 5S pada lingkungan produksi PT. Tunas Bahana 

Sparta ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah:  

Untuk mengetahui rancangan 5S dalam memperbaiki dan mengoptimalkan proses 

produksi perakitan kendaraan pada PT. Tunas Bahana Sparta. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak, 

antara lain : 

4.1 Bagi Mahasiswa 

Dengan adanya penelitan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk lebih 

mengembangkan pengetahuannya tentang budaya kerja 5S. 

4.2 Bagi Perusahaan 

Dengan adanya penelitan ini diharapkan PT. Tunas Bahana Sparta  dapat mengetahui 

pentingnya menerapkan budaya kerja 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke) 

dan memperbaiki budaya kerja dalam lingkungan produksi di PT. Tunas Bahana 

Sparta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




