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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada masa sekarang ini, perkembangan industri semakin maju dan tumbuh 

begitu pesat. Salah satunya perusahaan yang bergerak dibidang produksi kaleng. 

Dalam menjalankan perindustrian ini harus memiliki inovasi – inovasi baru dalam 

memproduksi suatu barang. Hal ini dilakukan agar laba yang diinginkan oleh 

perusahaan dapat diperoleh secara maksimal. 

Setiap perusahaan tidak akan lepas dari proses produksi perusahaan atau proses 

operasional maupun budaya kerja perusahaan. Dalam proses kegiatan produksi sangat 

dipengaruhi oleh budaya kerja perusahaan. Budaya kerja perusahaan yang baik dan 

sesuai adalah efektif dan optimalnya pada proses produksinya. Salah satu cara proses 

produksi agar efektif dan optimal adalah degan menerapkan budaya kerja 5S (Seiri, 

Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke). Seringkali konsep ini diabaikan oleh perusahaan 

industri manufaktur, sehingga produksinya dikatakan tidak sesuai standar. Budaya 

kerja 5S sendiri berasal dari Negara Jepang yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan 

Shitsuke. Takashi Osada mengemukakan bahwa 5S merupakan rangkaian aktivitas 

yang berupa pemilahan, penataan, pembersihan, pemantapan, dan pembiasaan untuk 

mengoptimalisasikan pekerjaan. Budaya kerja 5S sendiri diharapkan agar mampu 

meningkatkan sasaran pokok pada industri berupa efisiensi kerja, produktivitas kerja, 

kualitas kerja maupun keselamatan kerja. Dengan menggunakan budaya kerja 5S 
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tersebut dapat memperbaiki lingkungan kerja yang kurang nyaman agar menjadi lebih 

baik dan kualitas barang yang dihasilkan dapat sesuai dengan yang diharapkan. 

Sikap kerja yang kurang baik dapat mengakibatkan terhambatnya proses 

produksi. Salah satunya adalah perusahaan kaleng getah pinus pada CV. JATI BAGUS 

yang terletak di jalan Raya Timur desa Pegirikan kecamatan Talang kabupaten Tegal. 

CV. JATI BAGUS ini memproduksi kaleng getah pinus yang berfungsi untuk 

menampung getah pada pohon pinus. CV. JATI BAGUS ini hanya memproduksi 

kaleng untuk Perhutani Pekalongan Barat dengan sistem kontrak. Kendala yang 

dihadapi oleh CV. JATI BAGUS yaitu para pekerja yang kurang memahami budaya 

kerja yang baik, jadi masih ada benda – benda yang tidak diperlukan berserakan 

didalam pabrik atau gudang, potongan – potongan sisa seng diletakkan disekitar pabrik, 

tidak beraturannya tempat produksi dan penempatan produk yang sudah jadi. Dari 

keempat kendala ini menyebabkan barang yang sudah jadi akhirnya banyak yang 

ditempatkan diluar gudang sehingga mengakibatkan banyak produk yang rusak karena 

terkena paparan sinar matahari dan air hujan. 

Pada CV. JATI BAGUS ini dapat dilihat bahwa kaleng yang sudah jadi ini tidak 

tertata dengan rapi sehingga dapat mengganggu proses pengerjaan kaleng. Padahal jika 

dilihat pabrik CV. JATI BAGUS ini memiliki ruangan yang sangat luas. Tetapi karena 

tidak adanya sikap kerja yang baik, maka penataan pada kaleng yang sudah jadi ini 

membuat kondisi pabrik terlihat sedikit kumuh dan berantakan.  
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Gambar 1.1 Kaleng Getah Pinus 

 

 

Gambar 1.2 Limbah produksi yang berantakan 
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Gambar 1.3 Area Produksi yang Berantakan dan tidak tertata 

 

 

Gambar 1.4 Area tempat karyawan bekerja tidak rapi 
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Pada hasil dokumentasi tersebut menjelaskan bahwa keadaan pabrik CV. JATI 

BAGUS ini sangat terlihat tidak rapi karena karyawan kurang memahami sikap kerja 

yang baik. Dari proses membuat potongan seng untuk bahan kaleng, pemberian cap 

atau label pada kaleng, tutup kaleng dan penggabungan kaleng terlihat tidak tertata 

dengan rapi urutan proses pembuatannya. Selain keadaan pabrik dijelaskan juga alat 

produksi yang dimiliki oleh CV. JATI BAGUS ini akan dijelaskan dengan table berikut 

ini : 

TABEL 1.1 ALAT PRODUKSI CV. JATI BAGUS 

Nama Mesin dan Alat Jumlah Karakteristik Mesin 

Mesin Sablon 1 

 

Mesin sablon digunakan untuk memberikan 

merek dan petunjuk – petunjuk pada sisi 

bagian luar seng. Mesin ini dapat digunakan 

pada seng yang masih berbentuk lembaran. 

Penggaris Besi 1 Penggaris besi ini digunakan untuk 

mengukur lembaran – lembaran seng yang 

akan dijadikan kaleng. 

Gunting Seng 1 Gunting seng digunakan untuk memotong 

lembaran – lembaran seng yang akan 

digabungkan menjadi sebuah kaleng. 

Mesin Cetak Bentuk 1 Mesin cetak bentuk ini digunakan untuk 

membuat bagian pada tutup kaleng yang 

memiliki bentuk seperti corong. 

Mesin Pengait Seng 1 Mesin pengait seng digunakan untuk 

menggabungkan antara lembaran seng yang 

sudah di potong dengan seng yang sudah 

memiliki bentuk seperti corong. 

Palu Besi 1 Palu besi digunakan untuk merapikan bagian 

pinggir seng yang masih tajam atau kurang 

rapi. 

Sumber : Data Primer, 2016. 
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Dari tabel 1.1 dapat diketahui dengan jelas apa saja alat produksi yang dimiliki 

oleh CV. JATI BAGUS. Data yang diperoleh tersebut adalah data secara nyata yang 

didapatkan dengan wawancara dengan pemilik pabrik CV. JATI BAGUS. 

Dari hasil observasi tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan CV. JATI 

BAGUS kurang memperhatikan keadaan perusahaan dengan baik karena pemilik 

perusahaan CV. JATI BAGUS jarang meninjau langsung perusahaannya tersebut 

sehingga peneliti akan melakukan penelitian dengan judul yang lebih tepatnya adalah 

“ USULAN PERANCANGAN PENERAPAN 5S ( SEIRI, SEITON, SEISO, 

SEIKETSU, dan SHITSUKE ) pada CV. JATI BAGUS TEGAL, JAWA TENGAH “. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana usulan perancangan penerapan 5S pada CV. JATI BAGUS ? 

1.3 BATASAN MASALAH 

Penerapan 5S hanya dilakukan pada ruang produksi CV. JATI BAGUS. 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Untuk mengetahui usulan perancangan penerapan 5S dalam memaksimalkan 

hasil proses produksi pada CV. JATI BAGUS. 
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1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Bagi Perusahaan : 

Memberikan masukan pada perusahaan sebagai informasi sehingga dapat 

memperbaiki kekurangan – kekurangan yang ada terkait dengan 5S ( Seiri, Seiton, 

Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke ) pada CV. JATI BAGUS. 

Bagi Pihak Lain : 

Menjadi salah satu masukkan bahan informasi dalam penyusunan penelitian 

yang lebih lanjut mengenai 5S ( Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke ) pada CV. 

JATI BAGUS. 

  


