
40 

 

BAB IV  

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 

  PT. Tunas Bahana Sparta merupakan industri yang bergerak pada bidang otomotif 

khususnya perakitan kendaraan bermotor roda empat. Hasil produksi pada PT. Tunas 

Bahana Sparta berupa mobil yang dipesan secara khusus oleh pemesannya, seperti 

ambulance, mobil pemadam kebakaran, angkutan kota, mobil travel, mobil KB, mobil 

perpustakaan keliling, mobil derek, dll.  

 PT. Tunas Bahana Sparta sudah berdiri sejak tahun 1988 yang berlokasi di jalan 

Mundu Pesisir no. 54 A Cirebon – Jawa Barat. Pendiri perusahaan ini adalah Bapak 

Tjandra Tedja dan kini sudah diwariskan kepada kedua anaknya yaitu Ibu Lala Tjandra 

dan Alvin Tjandra. PT Bahana Sparta merupakan perusahaan keluarga yang dirintis 

awalnya dari sebuah dealer mobil yang kemudian melebarkan sayapnya pada bisnis 

karoseri.  

Bapak Tjandra memulai bisnis karoserinya karena pada tahun 1988 di daerah kota 

Cirebon belum ada yang membuka bisnis karoseri. Dari situ Bapak Tjandra 

memberanikan diri untuk meminjam modal kepada saudaranya untuk memulai bisnis 

karoseri. Pada awalnya Bapak Tjandra menggunakan bahan baku yang didapat dari kota 

Cirebon saja, namun seiring berjalannya waktu karena keterbatasan bahan baku yang ada 

di Kota Cirebon maka Bapak Tjandra mulai memesan bahan bakunya dari kota-kota lain 

seperti Jakarta, Semarang, Bandung, dan Surabaya. 
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Hingga saat ini PT. Tunas Bahana Sparta sudah memasarkan hasil produksinya 

hingga seluruh wilayah di Indonesia dan sudah bekerja sama dengan beberapa ATPM 

ternama di Indonesia, seperti Ford, Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Mazda, Suzuki dan 

Daihatsu.  

Konsumen PT. Tunas Bahana Sparta diantaranya instansi pemerintah, perusahaan 

swasta dan masyarakat umum. PT. Tunas  Bahana Sparta selalu berusaha untuk selalu 

memberikan pelayanan dan hasil produksi yang terbaik untuk para konsumennya. 

Berikut ini adalah Struktur organisasi PT. Tunas Bahana Sparta : 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Tunas Bahana Sparta 

 

Owner  

Alvin Tjandra 

Manajer Perusahaan 

Andreas Ardianto 

Penanggung Jawab 

Heri 

Penanggung Jawab 

Agus 

Penanggung Jawab 

Absori 

Karyawan  

Pabrik  
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4.2 Proses Produksi pada PT. Tunas Bahana Sparta 

Tahapan produksi dalam PT. Tunas Bahana Sparta melewati beberapa proses diantaranya 

adalah : 

1. Menyediakan jenis dan merek sasis kendaraan yang sesuai dengan pesanan 

konsumen 

 

Gambar 4.2 Sasis Kendaraan  
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2. Melepas bagian komponen kendaraan terutama yang berbahan dasar plastik dan kaca 

 

Gambar 4.3 Pelepasan komponen kendaraan 
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3. Mencetak body kendaraan sesuai dengan desain yang dipesan oleh konsumen 

 

Gambar 4.4 Plat kendaraan yang sudah dicetak 

 

 

 

 

 

 



45 

 

4. Merangkai plat – plat kendaraan yang telah dicetak pada sasis kendaraan dengan cara 

pengelasan 

 

Gambar 4.5 Proses pengelasan body kendaraan 
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5. Proses pendempulan untuk meratakan plat – plat yang sudah disambung dengan cara 

dilas 

 

Gambar 4.6 Proses pendempulan 
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6. Pengecatan epoxy (cat dasar kendaraan) agar warna cat dapat melekat dengan 

sempurna 

 

Gambar 4.7 Proses epoxy 
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7. Pengecatan warna kendaraan yang sesuai dengan permintaan konsumen 

 

Gambar 4.8 Proses pengecatan 
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8. Pemasangan aksesoris kendaraan dan komponen lainnya yang sesuai dengan 

permintaan konsumen 

 

Gambar 4.9 Proses pemasangan aksesoris kendaraan 
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9. Tahapan polishing (memoles) cat kendaraan agar cat nampak halus dan mengkilap 

sempurna   

 

Gambar 4.10 Proses polishing 
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4.3 Mesin, Peralatan dan Cara Kerja 

Segala bentuk kegiatan proses produksi pada PT. Tunas Bahana Sparta dilakukan 

dengan menggunakan tenaga manusia dan menggunakan tenaga mesin serta peralatan 

yang menunjang untuk membantu menyelesaikan pekerjaan dalam proses produksi. Pada 

PT. Tunas Bahana Sparta memiliki beberapa jenis mesin diantaranya mesin las tipe CO2 

– MIG ( Metal Inert Gas ), mesin las listrik ( las elektroda ), mesin kompresor angin, 

mesin bor, mesin potong plat,  mesin penekuk plat,  mesin pengering cat ( Paint booth ),  

mesin polish ( polisher ),  genset, gerinda. Sedangkan untuk peralatan yang digunakan 

PT. Tunas Bahana Sparta diantaranya waterpass, alat cat ( spray gun ),  kunci pas, tang, 

palu, kunci inggris, kunci L, kunci T. Penjelasan mengenai cara kerja dan fungsi mesin 

dan peralatan yang digunakan pada PT. Tunas Bahana Sparta : 
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1. Mesin Las tipe CO2 – MIG ( Metal Inert Gas ) 

 

Gambar 4.11 Mesin Las CO2 – MIG (Metal Inert Gas) 

 Mesin Las CO2 – MIG (Metal Inert Gas) digunakan untuk menyambungkan 

dua jenis logam yang berbahan dasar plat besi yang memiliki ketebalan 0.6-2 mm. 

Mesin Las CO2 – MIG (Metal Inert Gas) digunakan untuk menyambungkan plat pada 

bagian body kendaraan yang akan dirakit. 
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2. Mesin Las Listrik ( Las Elektroda ) 

 

Gambar 4.12 Mesin Las Listrik ( Las Elektroda )  

 Mesin Las Listrik ( Las Elektroda ) digunakan untuk menyambungkan dua 

logam berbahan plat besi yang memiliki ketebalan minimal 2mm. Mesin Las Listrik ( 

Las Elektroda ) digunakan untuk menyambung kerangka atau sasis kendaraan dan 

pilar kendaraan yang memiliki ketebalan diatas 2mm. 

3. Mesin Kompresor Angin 

 

Gambar 4.13 Mesin Kompresor Angin 

 Mesin Kompresor Angin digunakan dalam proses pengecatan kendaraan. 

Mesin Kompresor Angin berfungsi sebagai alat yang memberikan daya semprot pada 

proses pengecatan agar hasil dalam proses pengecatan sempurna. Tekanan angin yang 



54 

 

dihasilkan oleh Mesin Kompresor ini harus stabil agar semburan cat yang keluar dapat 

konstan sehingga hasil pengecatan rata. 

4. Mesin Bor 

 

Gambar 4.14 Mesin Bor 

 Mesin Bor digunakan untuk membuat suatu lubang, alur, atau untuk 

menghaluskan dan memperbesar suatu lubang dengan sangat mudah pada komponen 

besi. Mesin bor biasanya digunakan untuk melubangi body kendaraan maupun 

kerangka kendaraan pada saat pemasangan komponen kendaraan dan aksesoris 

kendaraan tersebut. 
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5. Mesin Potong Plat 

 

Gambar 4.15 Mesin Potong Plat 

 Mesin Potong Plat digunakan untuk memotong plat – plat besi yang masih 

berbentuk lembaran yang sudah dicetak dengan desain kendaraan yang diinginkan 

dan akan dipotong sesuai dengan alur untuk membentuk body kendaraan.  

6. Mesin Penekuk Plat 

 

Gambar 4.16 Mesin Penekuk Plat 

 Mesin Penekuk Plat digunakan untuk membuat pola atau lekukan pada plat 

besi yang telah dipotong sesuai ukuran kendaraan. Mesin ini dapat membuat pola 

pada plat besi sesuai dengan desain kendaraan yang diinginkan. 
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7. Mesin Pengering Cat ( Paint booth ) 

  

Gambar 4.17 Mesin Pengering Cat ( Paint booth )  

 Mesin Pengering Cat ( Paint booth ) digunakan dalam proses pengecatan 

mulai dari tahapan awal pengecatan hingga akhir pengecatan. Mesin ini berfungsi 

untuk melakukan pengecatan secara tertutup sehingga terbebas dari debu, kotoran 

maupun kendala cuaca. Oven juga bekerja sebagai alat yang membantu proses 

pengeringan cat agar sempurna dengan suhu yang konstan. Sehingga hasil cat akan 

sempurna mengkilap dan tahan lama. 
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8. Mesin Polish ( Polisher ) 

 

Gambar 4.18 Mesin Polish ( Polisher ) 

Mesin Polish ( Polisher ) digunakan untuk membantu proses finishing setelah 

pengecatan kendaraan selesai. Mesin ini digunakan untuk memoles kendaraan agar 

cat yang telah kering dan matang tersebut dapat lebih mengkilap dan memberikan 

efek wett look pada cat sehingga permukaan cat dapat halus. 

9. Genset 

 

Gambar 4.19 Genset 

 Genset digunakan sebagai pembangkit listrik pada saat ada pemadaman listrik 

yang dilakukan oleh PLN. Genset yang digunakan oleh PT. Tunas Bahana Sparta ini 
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berbahan bakar solar dan mampu membangkitkan tenaga listrik untuk keperluan 

industri saat ada pemadaman listrik oleh PLN, sehingga proses produksi dapat 

berjalan seperti biasa. 

10. Mesin Gerinda 

 

Gambar 4.20 Mesin Gerinda 

 Mesin Gerinda digunakan untuk  menghaluskan atau memotong plat besi yang 

akan dipasang ke kendaraan. Mesin gerinda digunakan pada saat kendaraan sudah 

selesai dirakit dan digunakan hanya untuk merapikan atau memotong plat besi 

kendaraan agar lebih presisi dan rapi. 
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11. Waterpass 

 

Gambar 4.21 Waterpass 

 Waterpass digunakan untuk mengukur kelurusan dari body mobil yang telah 

selesai dirakit, agar body dan atap mobil benar – benar center dan tidak 

bergelombang. 

12. Alat Cat ( Spray Gun ) 

 

Gambar 4.22 Alat Cat ( Spray Gun ) 

 Spray Gun berfungsi sebagai untuk menyemprotkan cat dengan warna yang 

diinginkan pada kendaraan dengan bantuan tenaga tekanan angin yang dihasilkan oleh 

kompresor angin. Spray gun dan kompresor harus selalu digunakan bersamaan karena 

kedua alat dan mesin tersebut saling berketergantungan agar dapat berfungsi. 
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13. Kunci Pas 

 

Gambar 4.23 Kunci Pas 

Kunci pas yang digunakan oleh PT. Tunas Bahana Sparta terdiri dari ukuran 

8mm – 24mm. Kunci pas digunakan untuk melepas dan memasang kembali 

komponen kendaraan pada saat sebelum dan sesudah dirakit. 

14. Tang 

 

Gambar 4.24 Tang 

 Tang digunakan untuk menjepit kawat atau kabel. Pada bagian tengah yang 

bergerigi renggang dapat digunakan untuk mengunci mur dan dapat juga digunakan 

sebagai pemotong kabel maupun kawat. 
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15. Palu 

 

Gambar 4.25 Palu 

 Palu digunakan untuk meratakan atau memukul atau meratakan benda yang 

ada pada kendaraan, atau bisa juga digunakan sebagai alat untuk membentuk 

cekungan pada bidang datar plat besi. 

16. Kunci Inggris 

 

Gambar 4.26 Kunci Inggris 

 Kunci inggris digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut 

pada saat tidak ada kunci pas yang sesuai untuk membuka ring atau baut tersebut. 

Dikarenakan pada umumnya ukuran kunci pas berukuran genap, sedangkan ada 



62 

 

beberapa baut atau mur pada kendaraan yang ukurannya ganjil, maka diperlukan 

bantuan kunci inggris untuk membuka baut atau mur tersebut. 

17. Kunci L 

 

Gambar 4.27 Kunci L 

 Kunci L digunakan pada saat melakukan pemasangan aksesoris kendaraan 

atau komponen kendaraan yang memang menggunakan baut yang harus 

menggunakan kunci L. baut dengan kunci L ini banyak diaplikasikan untuk 

pemasangan aksesoris kendaraan karena baut tersebut lebih terlihat rapi dan elegant 

dibandingkan dengan jenis baut konvensional. 
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18. Kunci T 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Kunci T 

Kunci T digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur dan baut pada 

area kendaraan yang sempit dan sulit untuk dijangkau. Kelebihan kunci T ini 

mempunyai tangkai yang panjang sehingga dapat mempermudah untuk 

mengencangkan dan melepas baut pada area yang sulit dijangkau oleh kunci pas. 

19. Obeng 

 

Gambar 4.29 Obeng 

Obeng yang digunakan oleh PT. Tunas Bahana Sparta ada 2 jenis yaitu obeng 

plus ( kembang ) dan min ( pipih ). Keduanya mempunyai fungsi berbeda, obeng min 

digunakan untuk mencongkel sesuatu yang sulit dibuka dan bisa juga dipakai untuk 

membuka atau mengencangkan baut, sedangkan obeng plus lebih sering digunakan 



64 

 

untuk pemasangan atau melepas aksesoris kendaraan atau komponen kendaraan yang 

ada didalam kendaraan. 

4.4 Kondisi Awal, Analisis dan Rancangan 5S ( Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan 

Shitsuke ) pada PT. Tunas Bahana Sparta 

A). Seiri ( Pemilahan ) 

 Seiri (Pemillahan) merupakan tahapan pertama dalam metode 5S. Untuk 

melakukan pemilahan perlu diketahui kondisi awal pada PT. Tunas Bahana Sparta 

terlebih dahulu : 

a. Pemilahan Sesuai dengan Frekuensi (Tinggi, Rendah, Sedang) 

Pada PT. Tunas Bahana Sparta pemilahan sesuai dengan frekuensi belum 

diterapkan karena peletakan peralatan dan barang lainnya masih diletakan secara 

tidak teratur dan belum adanya tata cara untuk melakukan penyimpan peralatan 

tersebut berdasarkan frekuensi penggunannya. 
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b. Pemilahan Penyimpanan Barang 

I. Peralatan  

Berikut ini adalah kondisi peralatan yang berserakkan pada pabrik : 

 

Gambar 4.30 Peralatan produksi 

Berdasarkan gambar 4.30 dapat dilihat jika peralatan – peralatan pada PT. Tunas 

Bahana Sparta tidak tertata dengan baik dan hanya diletakan begitu saja dan 

menyulitkan para karyawan jika ingin mencari suatu alat.  
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Berikut ini adalah tabel pemilahan frekuensi pemakaian peralatan yang ada pada 

PT,Tunas Bahana Sparta :  

Tabel 4.1 Frekuensi Penggunaan Peralatan 

Nama Peralatan  Frekuensi Pemakaian (perhari) 

Waterpass 8 kali 

Spray Gun 6 kali 

Kunci Pas 19 kali 

Tang 11 kali 

Palu 17 kali 

Kunci Inggris 5 kali 

Kunci L 3 kali 

Kunci T 15 kali 

Obeng 17 kali 

Bor 16 kali 

Gerinda 12 kali 

Polisher 5 kali 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui frekuensi penggunaan alat dalam sehari 

pada PT. Tunas Bahana Sparta.  Dengan adanya tabel frekuensi penggunaan alat 
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perhari maka dapat mempermudah para karyawan dalam meletakan alat – alat 

tersebut dilihat dari seberapa sering alat tersebut digunakannya dalam sehari. 

Peralatan yang sering digunakan disimpan lebih dekat dengan para karyawan 

untuk memudahkan pencarian peralatan.  

II. Limbah Produksi 

Berikut ini adalah gambar kondisi pabrik : 

 

Gambar 4.31 Limbah pada PT. Tunas Bahana Sparta 

Berdasarkan gambar 4.31 dapat terlihat bahwa limbah – limbah yang berupa 

potongan plat besi masih banyak berserakan dilingkungan produksi dan bak 

penampungan sampah pun tidak dapat menampung keseluruhan limbah yang 

ada. Hal ini dikarenakan karena wadah limbah yang tersedia berukuran terlalu 

kecil sehingga limbah produksi tersebut terlihat berantakan.  
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III. Bahan Baku 

a.  Tempat penyimpanan bahan baku kaca 

Berikut ini adalah gambar dari kondisi penyimpanan kaca : 

 

Gambar 4.32 Tempat penyimpanan kaca 

Pada gambar 4.32 yang merupakan tempat penyimpanan bahan baku yang 

berupa kaca mobil terlihat penataan pada rak – rak tersebut terlalu 

berhimpitan antara kaca yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat 

mengakibatkan adanya kaca pecah pada saat ditarik, karena kaca mobil 

berbentuk sedikit melengkung atau tidak datar, selain itu lokasi 

penyimpanan yang tidak ada penyekatnya ini juga membuat waktu 

pengambilan kaca menjadi lebih lama dikarenakan karyawan yang 

mengambil kaca tersebut harus lebih berhati – hati untuk menghindari kaca 

pecah. 
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b. Tempat Penyimpanan Bahan Baku Cat 

Berikut ini adalah kondisi penyimapanan cat PT.Tunas Bahana Sparta :  

 

Gambar 4.33 Tempat penyimpanan bahan baku cat 

Gambar 4.33 merupakan tempat untuk menyimpan bahan baku cat 

yang disimpan pada rak – rak. Penyimpanan menggunakan rak seperti itu 

mengakibatkan karyawan kesulitan untuk membedakan warna cat yang akan 

diambil. Hal ini karena cat yang ada pada bagian dalam akan lebih sulit 

dijangkau karena terhalang oleh cat yang ada pada bagian depannya, 

sehingga cat yang ada pada bagian depan perlu dikeluarkan terlebih dahulu 

apabila ingin menjangkau cat yang ada pada bagian dalam. 
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c. Tempat penyimpanan bahan baku plat 

Berikut ini gambar bahan baku pada PT,Tunas Bahana Sparta :  

 

Gambar 4.34 Tempat penyimpanan bahan baku plat 

 Gambar 4.34 merupakan tempat untuk menyimpan bahan baku plat 

besi yang akan diproses menjadi body kendaraan. Penyimpanan bahan baku 

plat pada PT. Tunas Bahana Sparta terlihat tidak tertata rapi dan tidak 

adanya valet pada bagian bawahnya, sehingga karyawan kesulitan ketika 

ingin mengambil lembaran plat besi yang paling bawah. Pada plat bagian 

paling bawah sering ditemukannya karat dikarenakan plat tersebut langsung 

bersentuhan dengan tanah. 
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d. Membuang yang tidak diperlukan 

Pada PT.Tunas Bahana Sparta masih banyak limbah pada area produksi yang perlu 

dibuang dan dikeluarkan dari area pabrik. Limbah pada PT.Tunas Bahana Sparta 

antara lain seperti sisa potongan plat, potongan baut, kardus-kardus bekas. 

B). Seiton (Penataan) 

Tahap penataan ini adalah rancangan dari hasil pemilahan yang sudah 

dilakukan pada tahap sebelumnya. Peralatan akan ditata berdasarkan analisis yang 

sudah dibuat pada tahap Seiri sesuai dengan frekuensi pemakaian masing-masing 

peralatan. 

I. Peralatan 

Berikut ini adalah gambar rancangan untuk rak peralatan PT.Tunas Bahana 

Sparta : 

 

Gambar 4.35 Rak Peralatan 



72 

 

Gambar 4.35 merupakan rancangan rak peralatan produksi seperti kunci pas, 

obeng, kunci T, tang, kunci inggris, waterpass, kunci L, dan palu. Rak ini dibuat 

bertujuan agar memudahkan para karyawan yang ingin mengambil peralatan 

kerja agar tidak kesulitan saat ingin mencari peralatan. Penataan kunci pada rak 

peralatan ini disesuaikan dengan frekuensi penggunaan peralatan tersebut. 

Peralatan yang frekuensi penggunaannya tinggi akan diletakaan pada bagian 

paling atas rak, untuk peralatan yang frekuensi pemakaiannya sedang diletakan 

pada bagian tengah rak, sedangkan untuk peralatan yang frekuensi 

pemakaiannya rendah diletakan pada bagian paling bawah rak.  

 

Gambar 4.36 Rak mesin Portabel 

Gambar 4.36 merupakan rak untuk mesin portabel yaitu Gerinda, Polisher dan 

Bor. Rak ini dibuat dengan tujuan agar penyimpanan mesin portabel dapat tertata 

rapih dan mesin portabel yang satu tidak menutupi mesin portabel yang lainnya. 

Agar mesin portabel tersebut dapat lebih awet karena metode penyimpanannya 

benar dan tidak bertumpukan. 
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II. Limbah Produksi 

Berikut ini rancangan untuk wadah limbah :  

 

Gambar 4.37 Wadah Limbah Plat Besi 

Gambar 4.37 merupakan wadah limbah untuk plat besi, wadah limbah ini 

menggantikan wadah limbah besi yang ada sebelumnya. Dikarenakan ukuran 

wadah limbah yang sebelumnya terlalu kecil dan tidak dapat menampung limbah 

plat besi yang dihasilkan dalam proses produksi. 
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III . Peralatan  

Berikut ini adalah gambar rancangan untuk penyimpanan bahan baku pada 

PT.Tunas Bahana Sparta : 

 

Gambar 4.38 Fallet Untuk Plat Besi 

Gambar 4.38 ini menunjukkan rancangan untuk penyimpanan bahan 

baku berupa plat besi. Plat-plat besi yang ada pada PT. Tunas Bahana Sparta 

nantinya akan ditata diatas fallet-fallet tersebut. Tujuan digunakannya fallet 

tersebut agar plat-plat besi nantinya tidak bersentuhan dengan tanah langsung 

yang dapat membuat plat tersebut berkarat.  
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Berikut ini adalah gambar rancangan rak kaca yang akan digunakan oleh PT. 

Tunas Bahana Sparta untuk menyimpan kaca : 

 

Gambar 4.39 Rak Kaca 

Pada gambar 4.39 menjelaskan mengenai penyimpanaan kaca-kaca 

yang akan dijadikan sebagai salah satu bahan baku merakit mobil. 

Penyimpanan kaca ini dilakukan dengan menggunakan rak khusus yang dibuat 

untuk menyimpan kaca agar kaca-kaca tersebut tidak bersentuhan satu sama 

lain. Dengan demikian maka kemungkinan adanya kaca yang pecah akibat 

terjatuh saat mengambil kaca yang lain dapat lebih kecil dan juga karyawan 

akan lebih mudah untuk menjangkau kaca-kaca tersebut. 
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Berikut ini adalah gambar rancangan rak cat yang akan digunakan oleh PT. 

Tunas Bahana Sparta untuk menyimpan cat kendaraan : 

 

Gambar 4.40 Rak Penyimpanan Cat 

Gambar 4.40 menjelaskan mengenai penyimapan cat agar lebih memudahkan 

karyawan saat akan menggunakan cat-cat tersebut. Pada laci bagian atas 

digunakan untuk menyimpan spray gun, hal ini dilakukan karena Spray Gun ini 

frekuensi penggunaannya tinggi jadi disimpan pada laci bagian atas agar lebih 

mudah dijangkau. Selain itu penggunaan rak-rak yang berlaci untuk menyimpan 

cat juga agar karyawan dapat lebih memudah untuk melihat warna cat dari sudut 

atas laci atau dari posisi laci terbuka. Sehingga karyawan tidak mengalami 

kekeliruan saat mengambil cat untuk digunakan.  
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Berikut ini adalah rancangan layout dari PT.Tunas Bahana Sparta :  
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Gambar 4.41 Rancangan Layout PT.Tunas Bahana Sparta 
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C). Seiso (Pembersihan) 

Pada tahap ini dilakukan perancangan untuk jadwal pembersihan yang ada 

pada PT.Tunas Bahana Sparta. Kondisi pabrik harus selalu diperhatikan khsusnya 

masalah kebersihan agar menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi karyawan 

dan mengurangi angka kecelakaan kerja. 

Pembersihan pada PT. Tunas Bahana Sparta dilakukan dengan pembagian 

makro, individual mikro. Pembersihan dilakukan untuk membersihkan area pabrik 

dari sisa-sisa plat besi, dempul, limbah-limbah yang berserakkan, kardus-kardus 

bekas, dan botol-botol plastik bekas minuman.  

I. Makro 

Pembersihan terhadap seluruh area produksi pabrik agar menjadi rapi dan juga 

tertata. Selain itu juga area yang bersih akan membuat para karyawan merasa 

nyaman saat bekerja. 

II. Individual  

Pembersihan dilakukan pada setiap area produksi seperti area bahan baku, area 

perakitan kendaraan, area pendempulan, area pengecatan, area finishing . 

III.Mikro 

Pembersihan terhadap peralatan-peralatan produksi seperti kunci-kunci pas, 

mesin portable, dan mesin potong plat serta mesin tekuk plat dibersihkan setiap 

satu bulan sekali. Sedangkan untuk peralatan cat dan area cat dibersihkan setiap 

hari
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IV. Jadwal Pembersihan 

Berikut ini adalah jadwal pembersihan makro, individual, dan mikro pada PT. Tunas Bahana Sparta : 

Tabel 4.2 Jadwal Pembersihan Makro PT.Tunas Bahana Sparta 

Area Pembersihan Alat Standar 

Jadwal Penanggung 

jawab dan 

Pelaksana 
Pagi Sore Seminggu Sebulan 

Produksi  

Menyapu seluruh area 

produksi 

Sapu ijuk dan 

sapu lidi 

Bersih dari 

limbah produksi 

  
 

 

Pak  

Absori dan 5 

orang 

karyawan 

Mencuci seluruh lantai area 

produksi 

Sikat, sabun, 

wiper lantai 

Bersih dari debu-

debu dan sisa-

sisa dempul 

    

Mengumpulkan limbah-

limbah produksi seperti sisa 

potongan plat, potongan 

baut, kardus-kardus bekas 

Sarung tangan, 

wadah limbah 

Tidak ada 

limbah yang 

berserakan dan 

tertinggal pada 

area produksi 

  

 

 

Sumber  :  Data Primer yang diolah, 2017
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1. Area Produksi Pada Pabrik 

Pembersihan pada area produksi ini dilakukan secara menyeluruh 

dilakukan setiap seminggu sekali. Sedangkan untuk aktivitas 

pembersihan dengan mengumpulkan limbah-limbah dilakukan setiap 

sore hari atau setelah selesai proses produksi. Aktivitas pembersihan 

yang dilakukan yaitu dengan menyapu seluruh area produksi, mencuci 

seluruh lantai area produksi, dan mengumpulkan limbah produksi.  
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Tabel 4.3 Jadwal Pembersihan Individual Pada PT.Tunas Bahana Sparta 

Area Pembersihan Alat Standar 

Jadwal Pensnggung 

jawab dan 

Pelaksana 
Pagi Sore Seminggu Sebulan 

Peralatan 

Menyapu seluruh area 

peralatan 

Sapu ijuk dan 

sapu lidi 

Bersih dari limbah 

produksi 

  
 

 

Pak Heri 

dan 3 orang 

karyawan 

Membersihkan setiap 

peralatan 
Lap 

Bersih dari debu dan 

sisa-sisa oli 

  
 

 

Membersihkan rak-rak 

peralatan 
Lap Bersih dari debu 

    

Bahan 

Baku 

Menyapu seluruh area 

bahan baku 
Sapu lidi 

Bersih dari debu-debu 

dan limbah-limbah 

produksi 

  
 

 
Pak Absori dan 3 

orang karyawan 

Limbah 

Membuang limbah 

yang sudah terkumpul 

keluar dari area pabrik 

Mobil 

Pengangkut 

Sampah 

Tidak ada limbah 

yang tertinggal pada 

pabrik 

    
Pak Agus dan 2 

orang karyawan 

Sumber  : Data Primer yang diolah, 2017
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1. Area Peralatan 

Pembersihan pada area peralatan dilakukan dengan cara menyapu 

seluruh area peralatan, membersihkan setiap peralatan, membersihkan 

rak-rak peralatan. Untuk pembersihan area peralatan dan pembersihan 

pada setiap peralatan dilakukan setiap sore hari atau setelah proses 

produksi sudah selesai. Sedangkan untuk pembersihan rak-rak 

peralatan dilakukan setiap seminggu sekali. 

2. Area Bahan Baku 

Area bahan baku dibersihkan dengan cara menyapunya hingga tidak 

ada lagi limbah-limbah yang berserakkan sekitar pabrik. Aktivitas ini 

dilakukan setiap sore hari atau setelah proses produksi selesai.  

3. Area Limbah 

Pembersihan area limbah dilakukan dengan cara membuang seluruh 

limbah yang sudah terkumpul pada wadah limbah keluar pabrik 

dengan menggunakan mobil pengangkut sampah. 
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Tabel 4.4 Jadwal Pembersihan Mikro Pada PT.Tunas Bahana Sparta 

Area Pembersihan Alat Standar 

Jadwal Penanggung 

jawab dan 

Pelaksana 
Pagi Sore Seminggu Sebulan 

Mesin 

Produksi 

Membersihkan area mesin 

produksi 
Sapu lidi 

Bersih dari limbah-

limbah produksi 

    

Pak Heri dan 3 

orang karyawan 

Membersihkan Mesin-

mesin protabel 
Kain Mikro Fiber 

Bersih dari limbah 

produksi dan debu-debu 

    

Melumasi mesin-mesin 

portabel dengan minyak 

mesin 

Minyak mesin dan 

botol khusus 

Bersih dari debu dan 

karat 

    

Melumasi gears pada 

mesin dengan 

menggunakan oli 

Oli dan kuas 
Bersih dari debu dan 

karat 

    

Sumber : Data Primer yang diolah, 2017
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1. Mesin Produksi 

Pembersihan pada area mesin produksi dilakukan dengan cara membersihkan 

areanya yang dilakukan setiap sore hari sekali. Kemudian pembersihan 

terhadap mesin-mesinnya itu sendiri dengan cara mengelap dan juga 

memberikan perawatan dengan menggunakan oli agar tidak terkena karat, 

pembersihan semacam ini dilakukan setiap seminggu sekali.  

D). Seiketsu (Pemantapan)  

Tahap seiketsu ini tujuannya untuk lebih memudahkan dalam penerapan 

Seiri, Seiton, dan juga Seiso. Berikut adalah Seiketsu yang dilakukan untuk 

PT.Tunas Bahana Sparta :  

1. Rancangan 

Untuk memudahkan melakukan pengontrolan dan pengendalian 

terhadap kondisi PT.Tunas Bahana Sparta. Maka dibuatlah label-label untuk 

area, wadah limbah, dan wadah bahan baku. Label-label ini nantinya akan 

menjadi petunjuk atau penanda yang akan memudahkan karyawan untuk 

melakukan kegiatan 5S pada PT.Tunas Bahana Sparta. 
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Berikut ini adalah label untuk wadah limbah :  

 

Gambar 4. 42 Label Wadah Limbah 

Gambar 4.42 ini menunjukkan label yang akan digunakan sebagai penanda 

pada wadah limbah bahwa limbah yang dimasukkan  adalah limbah-limbah 

berupa plat-plat besi. 

Berikut ini adalah rancangan label untuk rak-rak penyimpanan cat : 

 

Gambar 4.43 Label untuk rak penyimpanan cat 

Gambar 4.43 merupakan reancangan label-label yang digunakan sebagai 

penanda pada rak penyimpanan cat. Dengan adanya label ini maka karyawan tidak 

akan kesulitan lagi untuk membedakan letak penyimpanan masing-masing  jenis 

LIMBAH 

PLAT BESI 

Spray Gun Cat Doff 

Epoxy dan 

Clear 

Cat Glossy 

Dempul dan 

Tainner 
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cat tersebut. Selain itu lable ini juga digunakan agar tidak lagi terjadi kekeliruan 

saat karyawan akan mengambil cat yang dibutuhkan untuk produksi. 

Berikut ini adalah label untuk area-area yang ada pada PT.Tunas Bahana Sparta :  

 

Gambar 4.44 Label untuk area-area PT.Tunas Bahana Sparta 

Gambar 4.44 menunjukkan rancangan label yang dibuat untuk penanda 

pada PT.Tunas Bahana Sparta. Dengan adanya label-label ini maka proses 

pengontrolan dan pembersihan pada PT.Tunas Bahana Sparta akan lebih mudah 

dilakukan dan tidak terjadi kesalahan saat karyawan melakukan pekerjaanya.  

Pada tahap Seiketsu ini dibuat rancangan label-label untuk PT.Tunas 

Bahana Sparta yang akan menjadi petunjuk visual yang akan lebih memudahkan 

karyawan dalam pengontrolan, pengendalian, dan pembersihan di area PT.Tunas 

Bahana Sparta. Dengan demikian maka segala pekerjaan yang awalnya terkendala 

karena tidak adanya petunjuk khusus seperti label akan dapat berkurang. 

Kekeliruan yang sering terjadi pada PT.Tunas Bahana Sparta saat proses bongkar 

muat bahan baku juga akan lebih terkontrol. 

 

AREA 

PRODUKSI 

AREA 

PERALATAN 

AREA BAHAN 

BAKU 

AREA MESIN 

PRODUKSI 
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E). Shitsuke (Pembiasaan) 

Tahap selanjutnya yaitu adalah tahap Shitsuke, pada tahap ini 

dibuat rancangan agar para karyawan selalu mematuhi dan melakukan 

kegiatan 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke) di PT.Tunas 

Bahana Sparta. Sebelumnya tidak dilakukan Sikap kerja 5S (Seiri, 

Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke) pada PT.Tunas Bahana Sparta, 

sehingga seagala aktivitas produksi yang dilakukan karyawan sering 

mengalami kekeliruan dan juga menyebabkan pemborosan terhadap 

waktu. Berikut ini adalah rancangan yang dibuat untuk PT.Tunas 

Bahana Sparta : 

1. Rancangan  

a. Menerapkan kebiasaan yang dilakukan 

(a).Karyawan PT.Tunas Bahana Sparta harus melakukan pemilhan 

barang-barang yang ada pada pabrik, barang mana yang masih 

digunakan dan barang mana yang sudah tidak digunakan. Barang 

yang masih digunakan harus dirawat dan ditempatkan pada rak 

yang sudah disediakan, sedangkan barang yang sudah tidak 

digunakan lagi harus dibuang. Selanjutnya barang yang masih 

digunakan harus dibedakan berdasarkan frekuensi pemakaiannya. 

(b).Karyawan PT.Tunas Bahana Sparta harus melakukan penataan 

terhadap barang yang ada di pabrik. Penataan harus dilakukan 
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sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat sehingga nantinya 

kondisi pabrik akan lebih nyaman. 

(c).Karyawan PT.Tunas Bahana Sparta harus menjaga kebersihan 

pabrik, dengan rancangan yang sudah dibuat mulai dari makro, 

individual, dan mikro maka karyawan harus lebih menjaga 

kebersihan dan kerapihan. Kemudian pembagian area untuk 

membersihkan harus dilakukan sesuai rancangan agar tidak 

memberatkan kepada satu karyawan saja tetapi membagi tugas 

kepada setiap penanggung jawab. 

(d).Karyawan PT.Tunas Bahana Sparta harus terbiasa membaca label-

label yang sudah dirancang agar lebih mudah pada saat akan 

menempatkan peralatan, limbah, produk jadi, dan lainnya. Label-

label itu harus selalu terpasang sebagai alat kontrol visual yang 

memudahkan aktivitas produksi. 

(e). Seluruh karyawan dan penanggung jawab area pada PT.Tunas 

Bahana Sparta harus membiasakan diri unutk menaati dan 

melakukan rancangan 5S (Seiri, Seiso, Seiton, Seiketsu, dan 

Shitsuke) dengan benar. 

b. Kampanye ketataan pada peraturan 

(a.) Karyawan dan seluruh penanggung jawab dibiasakan untuk 

melakukan briefing sebelum melakukan pekerjaan. 

(b.) Memasang MMT yang dapat selalu mengingatkan karyawan untuk 

selalu menerapkan 5S pada lingkungan pabrik. MMT tersebut 
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dapat dibuat dengan ukuran 1x1 meter agar semua karyawan dapat 

membaca, MMT tersebut dapat diletakkan pada area pabrik 

sehingga semua karyawan dapat membacanya. Berikut ini adalah 

rancangan MMT untuk PT.Tunas Bahana Sparta :  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.45 MMT  

Tahapan shitsuke ini dibuat sebagai kampanye agar para karyawan 

selalu teringat untuk melakukan sikap kerja 5S (Seiri, Seiton, Seiso, 

Seiketsu, dan Shitsuke) . Dengan selalu dilakukan sikap kerja ini maka 

kondisi pabrik akan menjadi lebih baik, karyawan dapat bekerja lebih 

nyaman, pemborosan dapat lebih dikurangi, dan juga angka kecelakaan 

kerja dapat berkurang.  

 

 

 

 

LAKUKAN !! 

SEIRI , SEITON , SEISO , SEIKETSU , DAN 

SHITSUKE 

PADA PT.TUNAS BAHANA SPARTA 




