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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

CV, JATI BAGUS didirikan pada tahun 1990 oleh Bapak Persis Handjojo di 

Tegal Jawa Tengah Indonesia. Perusahaan ini didirikan sebagai perusahaan penyedia 

kaleng getah pinus. Awal mulanya perusahaan ini didirikan karena melihat besarnya 

pasar kaleng getah pinus ini. Pada saat itu di daerah Tegal banyak masyarakat yang 

mencari kaleng untuk mewadahi getah pinus, selain itu juga pada daerah Tegal banyak 

masyarakat yang menjadi petani getah pinus baik di daerah sekitar Tegal ataupun luar 

kota. 

Bapak Persis Handjojo awalnya mendapat kesulitan untuk mendapatkan bahan 

baku yang berkualitas baik untuk produknya ini. Namun pada tahun 2000 Bapak Persis 

Handjojo bertemu dengan Bapak Andreas yang memberikannya informasi mengenai 

pabrik seng di daerah Tangerang. Dari situ Bapak Persis Handjojo mulai membeli 

bahan bakunya dari Tangerang.  

Bapak Persis Handjojo mendapatkan banyak permintaan terhadap kaleng getah 

pinus ini bukan hanya dari masyarakat sekitar, namun dari beberapa perusahaan di 

Indonesia. Dampak dari permintaan yang terus meningkat adalah CV. JATI BAGUS 

tidak dapat memenuhi permintaan konsumen dan mendapat banyak keluhan dari para 

pelanggannya. 
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Dari keluhan-keluhan tersebut Bapak Persis Handjojo mencari ide bagaimana 

caranya agar dapat memenuhi permintaan konsumen , dan pada akhirnya ide tersebut 

yang digunakan oleh Bapak Persis Handjojo hingga sekarang . Dengan ide dan 

keputusan yang diambil oleh Bapak Persis Handjojo itu CV.JATI BAGUS masih dapat 

bergerak hingga sekarang.  

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi CV. JATI BAGUS 

4.2 Peralatan dan Cara Kerja 

Aktivitas produksi pada CV.JATI BAGUS ini dilakukan oleh tenaga manusia 

dengan bantuan peralatan agar menghasilkan produk yang berkualitas baik. CV. JATI 

BAGUS ini memiliki  alat-alatnya seperti tang, gunting seng, penggaris besi, jangka 

besi , mesin pres tutup, alat sablon, palu.  Cara kerja dari masing-masing mesin dan 

peralatan tersebut juga berbeda-beda :  
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Gambar 4.2 Tang 

Tang ini digunakan pada CV.JATI BAGUS untuk melipat seng atau membuat 

pola pada seng.  

 

Gambar 4.3 Gunting Seng 
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Gunting ini digunakan untuk memotong seng yang akan dibentuk menjadi 

kaleng getah pinus. 

 

Gambar 4.4 Penggaris 

Penggaris ini digunakan untuk mengukur seng yang akan dipotong dan 

dibentuk untuk menjadi kaleng getah pinus, 
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Gambar 4.5 Jangka Besi 

Jangka besi ini digunakan untuk membuat tanda atau menandai bagian seng 

yang akan dipotong.  
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Gambar 4.6 Mesin Pres Tutup 

Mesin ini digunakan untuk membentuk bagian tutup dari kaleng getah pinus. 

 

Gambar 4.7 Alat Sablon 

Alat sablon ini digunakan untuk memberikan merk dan tulisan CV.JATI 

BAGUS pada bagian kaleng yang sudah siap dijual.  



40 
 

 

Gambar 4.8 Palu 

Palu ini digunakan untuk memukul-memukul bagian seng yang bergelombang 

sehingga dihasilkan seng yang lurus.  

 

4.3 Kondisi Awal, Analisis, dan Rancangan 5S (SEIRI,SEITON, SEISO, 

SEIKETSU dan SHITSUKE) pada CV JATI BAGUS 

A.) Seiri ( Pemilahan ) 

Tahapan pertama pada metode 5S yaitu Seiri (pemilahan), untuk melakukan 

pemilahan maka perlu dilakukan terlebih dahulu pengamatan kondisi awal pada 

CV.JATI BAGUS: 

1. Kondisi Awal 

a. Pemilahan Sesuai dengan Frekuensi Pemakaian  (Rendah, Sedang, dan 

Tinggi)  

Pada CV.JATI BAGUS pemilahan berdasarkan frekuensi pemakaian 

belum dilakukan karena peletakkan peralatan dan barang-barang lainnya 
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masih menjadi satu lokasi dan belum tertata berdasarkan frekuensi 

pemakaiannya.  

b. Pemilahan Penyimpanan Barang 

I. Meja Kerja  

Berikut ini adalah gambar meja kerja CV.JATI BAGUS : 

 

Gambar 4.9 Meja Kerja CV.JATI BAGUS 

Gambar 4.9 adalah kondisi meja kerja pada CV,JATI BAGUS yang 

berantakan dan tidak tertata dengan rapi. Kondisi ini menyulitkan karyawan 

pada saat akan menggunakan barang pada meja kerja. 
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Tabel 4.1 Tabel Frekuensi Pemakaian Peralatan pada Meja Kerja  

Sumber : Data Primer yang diolah, 2017 

Pada Tabel 4.1 dijelaskan mengenai frekuensi pemakaian alat-alat yang 

berada pada meja kerja. Dengan adanya tabel seperti ini maka karyawan dapat 

terbantu untuk mengetahui seberapa sering alat-alat itu digunakan. Alat tulis 

digunakan sebanyak 17 kali dalam sehari untuk menulis nota dan catatan-

catatan lainnya. Nota digunakan 6 kali dalam sehari sesuai dengan banyaknya 

transaksi yang terjadi dalam satu hari. Staples sering digunakan bersamaan 

dengan nota untuk menyatukan nota-nota supaya tidak terpisah. Buku laporan 

transaksi yang digunakan 6 kali sehari untuk mencatat uang yang masuk 

kedalam kas pabrik. Stampel digunakan untuk memberikan cap pada nota-

nota yang akan dikeluarkan oleh CV. JATI BAGUS. 

 

II. Limbah 

Nama Peralatan 
Frekuensi Pemakaian (Perbatch 

Perhari) 

Alat Tulis 17 kali 

Nota 6 kali 

Staples 20 kali 

Buku Laporan Transaksi  6 kali 

Stampel  3 kali 

Kalkulator  4 kali 
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Berikut ini adalah gambar limbah pada CV.JATI BAGUS :  

 

Gambar 4.10 Limbah CV.JATI BAGUS  

Gambar 4.10 menunjukkan limbah produksi yang berantakan karena tidak 

adanya wadah khusus untuk mewadahi limbah-limbah tersebut. Hal ini 

mengakibatkan kondisi pabrik yang berantakan, tidak nyaman, kotor , dan tidak 

rapi. 

 

 

 

 

 

 

III. Produk Jadi 
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Berikut ini adalah gambar produk jadi yang ada pada CV.JATI BAGUS :  

 

Gambar 4.11 Produk Jadi CV.JATI BAGUS 

Gambar 4.11 menunjukkan kondisi produk jadi yang ada pada CV.JATI 

BAGUS secara tidak baik. Produk jadi ini tidak ditempatkan pada gudang atau 

lokasi khusus, sehingga apabila hujan atau panas maka kaleng ini akan 

terkenda dampaknya langsung seperti terkena air hujan dan juga panas 

matahari. Selain itu hal itu juga menyebabkan adanya produk cacat berupa 

kaleng-kaleng yang berkarat.  

 

IV. Peralatan 
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Berikut ini adalah gambar penyimpanan peralatan pada CV. JATI 

BAGUS:  

 

Gambar 4.12 Peralatan yang berantakan pada CV.JATI BAGUS 

Gambar 4.12 menunjukkan tidak tertatanya kondisi pabrik karena 

peralatan yang berantakan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya tempat 

khusus untuk menyimpan peralatan-peralatan tersebut. 

Berikut ini adalah tabel dari frekuensi peralatan CV.JATI BAGUS: 

 

 

 

 

Tabel 4.2 Frekuensi Peralatan pada CV.JATI BAGUS 
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Nama Peralatan 

Frekuensi Pemakaian (Perbatch  

Perhari) 

Tang 6 kali 

Gunting seng 3 kali 

Penggaris 6 kali 

Palu 12 kali 

Jangka Besi 3 kali 

Alat sablon 4 kali 

Sumber : data primer yang diolah, 2017 

Dari Tabel 4.2 dapat diketahui frekuensi penggunaan alat pada setiap kali 

proses produksi. Dengan adanya tabel 4.2 maka dapat memudahkan karyawan 

dalam meletakkan alat-alat dilihat dari seberapa sering peralatan itu digunakan 

dalam sehari.  

2. Analisis  

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

Pada CV. JATI BAGUS tidak ada kegiatan melakukan pemilahan terhadap 

frekuensi pemakaian, sehingga tidak ada pengelompokkan berdasar frekuensi. 

Hal ini yang mengakibatkan pabrik menjadi berantakan dan karyawan 

mengalami kesulitan untuk mencari peralatan pada saat akan digunakan.  

b. Pemilahan Penyimpanan Barang 

I. Meja Kerja 



47 
 

Tidak dilakukannya pemilahan terhadap barang-barang yang berada 

dimeja CV. JATI BAGUS, sehingga semua barang-barang tersebut 

terkumpul diatas meja. 

II. Limbah produksi  

Belum adanya wadah limbah untuk membuang sisa-sisa seng pada 

CV.JATI BAGUS membuat area produksi menjadi kotor dan tidak 

nyaman. Hal tersebut karena limbah berserakkan pada area pabrik.  

III. Peralatan 

Peralatan tidak diletakkan dengan baik sesuai dengan frekuensi 

pemakaiannya, sehingga pada saat dibutuhkan lagi karyawan 

mengalami kesulitan untuk mengambilnya. Selain itu tidak disediakan 

juga rak atau wadah khusus pada CV.JATI BAGUS untuk menyimpan 

peralatan.  

IV. Produk Jadi 

Produk jadi hanya diletakkan secara asal-asalan pada bagian samping 

kiri pabrik. Hal ini menyebabkan kaleng pinus tersebut menjadi 

berkarat saat terkena hujan dan sinar matahari secara terus menerus. 

3. Rancangan  

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

Berikut ini adalah tabel pemilahan pada CV. JATI BAGUS : 

Tabel 4.3 Pemilahan berdasar Frekuensi Pemakaian 
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Frekuensi Perbatch 

Perhari 

Jenis Barang Metode Penyimpanan 

Rendah ( 1-5 Kali ) 

1. Kalkulator, 

stampel  

 

2.Gunting 

seng, jangka 

besi, alat 

sablon 

1. Disimpan pada laci 

meja kerja bagian 

bawah  

 

2. Gunting seng dan 

jangka besi diletakkan 

pada rak bagian 

bawah . dan alat 

sablon diletakkan 

pada area peralatan 

namun tidak pada rak 

. 

Rata-Rata(6-10 kali) 

3. Nota, buku 

laporan 

transaksi 

 

4. Tang, 

penggaris  

3. Diletakkan Pada laci 

bagian bawah di meja 

kerja 

 

4. Diletakkan pada rak 

bagian atas di area 

peralatan 

Tinggi (10> kali) 

 

1. Alat tulis , 

staples 

  

2. Palu  

4.1 Diletakkan pada 

laci bagian atas di 

meja kerja 

 

5.1 Diletakkan pada 

rak bagian atas  

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

Pada tabel 4.3 dijelaskan bahwa pemilahan berdasarkan pada frekuensi 

penggunaan agar memudahkan karyawan dalam mengambil dan 
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menggunakan fasilitas yang ada. Frekuensi tersebut meliputi frekuensi 

peralatan pada meja kerja dan juga peralatan produksi.  

Skala pemakaian frekuensi tersebut 1-5 kali untuk pemakaian yang 

jarang , pada meja kerja yaitu kalkulator dan stampel yang akan disimpan 

pada laci bagian bawah meja kerja. Kemudian peralatannya yaitu gunting 

seng, jangka besi , dan juga alat sablon. Untuk gunting seng dan jangka 

besi disimpan rak peralatan bagian bawah sedangkan alat sablon akan 

disimpan pada area peralatan namun tidak pada rak karena ukurannya yang 

besar.  

Skala pemakaian frekuensi 6-10 kali untuk pemakaian rata-rata, pada 

meja kerja yaitu nota dan buku transaksi yang akan disimpan pada laci 

bagian bawah. Kemudian peralatannya yaitu tang dan penggaris yang akan 

disimpan pada rak bagian atas.  

Skala pemakaian frekuensi lebih dari 10 kali untuk pemakaian yang 

sering, pada meja kerja yaitu alat tulis dan steples yang akan disimpan pada 

laci bagian atas . Kemudian untuk peralatannya yaitu palu yang akan 

disimpan pada rak bagian atas.  

 

b. Pemilahan Penyimpanan Barang 
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Untuk memperjelas pemilahan penyimapanan ini maka akan dijelaskan 

sesuai dengan berbagai pemilahan untuk penyimpanannya :  

I. Meja Kerja 

Barang-barang yang terdapat pada meja kerja adalah Alat Tulis , Staples, 

kalkulator buku laporan transaksi, nota, dan stampel. Meja kerja memiliki 

dua bagian yaitu laci bagian bawah dan juga laci bagian atas. Laci atas 

akan digunakan untuk menyimpan alat tulis dan staples. Kemudian laci 

bagian bawah akan digunakan untuk menyimpan buku laporan transaksi, 

nota, kalkulator, dan stampel.  

II. Limbah Produksi 

Limbah produksi pada CV. JATI BAGUS berupa sisa-sisa potongan seng 

yang sudah tidak digunakan lagi . Limbah ini akan disimpan pada wadah 

limbah yang telah dibedakaan ukurannya yaitu kecil, sedang, dan besar 

yang selanjutnya akan dijual kepada tukang rongsok atau pengepul besi-

besi.  

III. Peralatan 

Peralatan pada CV.JATI BAGUS akan dilakukan dengan menggunakan 

rak khusus yang dirancang untuk menyimpan alat-alat produksi sehingga 

nantinya alat-alat tersebut akan tertata dengan rapi dan juga akan mudah 

pada saat akan digunakan .  

Rak tersebut nantinya terdiri dari 2 bagian yaitu bagian atas dan bagian 

bawah . rak bagian atas akan digunakan untuk menyimpan palu, 
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penggaris, tang, Sedangkan rak bagian bawah akan digunakan untuk 

menyimpan gunting , seng. Sedangkan alat sablon nantinya akan 

disimpan pada area peralatan namun tidak dimasukkan ke dalam rak.  

IV. Produk Jadi 

Dibuat area khusus untuk menyimpan kaleng pinus yang sudah jadi pada 

CV.JATI BAGUS dengan memberi label dan papan fallet agar kaleng-

kaleng tersebut tidak bersentuhan langsung dengan tanah.  

B.) Seiton (Penataan) 

Setelah melakukan tahapan Seiri (pemilahan) maka tahapan selanjutnya yaitu 

dengan melakukan Seiton (penataan). Agar dapat memiliki rancangan pada 

Seiton maka perlu dilakukannya : 

1. Rancangan  

a. Menentukan lokasi penyimpanan barang 

I. Meja Kerja 

Berikut ini adalah rancangan meja kerja yang dibuat untuk CV. JATI 

BAGUS beserta lokasi penyimpanannya : 
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Keterangan Lokasi Penyimpanan 

Alat tulis, steples Laci Atas (A) 

Kalkulator, stampel, buku 

laporan transaksi, nota 

Laci Bawah (B) 

Gambar 4. 13 Rancangan Meja Kerja  

Gambar 4.13 menjelaskan mengenai rancangan meja kerja yang 

dibuat untuk CV.JATI BAGUS. Peralatan yang tadinya masih berantakan 

diatas meja kerja karena tidak dilakukan pemilahan maka akan dirapihkan 

dengan cara disimpan berdasarkan frekuensi pemilahannya. Peralatan 

yang lebih sering digunakan seperti alat tulis dan staples akan disimpan 

pada laci bagian atas. Sedangkan untuk kalkulator, stampel , buku , 

laporan transaksi, dan nota akan disimpan pada laci bagian bawah.  
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II. Limbah Produksi  

Berikut ini adalah rancangan wadah limbah untuk CV.JATI BAGUS :  

 

Gambar 4.14 Rancangan Wadah Limbah CV. JATI BAGUS 

Gambar 4.14 menunjukkan rancangan wadah limbah yang akan 

diletakkan pada area produksi CV.JATI BAGUS dan akan digunakan 

sebagai penyimpanan limbah berupa sisa-sisa seng yang nantinya akan dijual 

kepada pengepul rongsokan. Pada wadah limbah itu juga akan diberi label 

yang membuat karyawan tidak akan kebingungan lagi untuk membuang 

limbah produksi.  

 

III. Peralatan 
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Berikut ini adalah gambar rancangan rak peralatan yang akan digunakan 

oleh CV.JATI BAGUS: 

 

Keterangan Lokasi Penyimpanan 

Tang, Penggaris, dan Palu Rak Atas (A) 

Gunting Seng dan Jangka Besi Rak Bawah (B) 

Catatan-catatan Ukuran Kaleng Laci Bawah 

Gambar 4.15 Rancangan Rak Peralatan  

Gambar 4.15 menunjukkan rancangan rak untuk menyimpan peralatan, 

dengan adanya rak ini maka karyawan tidak akan kebingungan lagi untuk 

menyimpan peralatan dan peralatan tidak berantakan disekitar pabrik. 

Sehingga pada saat akan digunakan kembali peralatan tersebut lebih 

mudah untuk ditemukan. Rak bagian atas akan digunakan untuk 
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menyimpan tang, penggaris, dan juga palu. Sedangkan rak bagian bawah 

akan digunakan untuk menyimpan gunting seng dan juga jangka besi. 

Selain itu ada juga peralatan yang tidak masuk ke dalam rak melainkan 

hanya diletakkan pada area peralatan yaitu Alat sablon. Kemudian selain 

itu disediakan laci kecil pada rak untuk menyimpan catatan-catatan ukuran 

kaleng yang sudah dibuat oleh CV.JATI BAGUS agar mudah dicari saat 

dibutuhkan lagi. 

IV. Produk Jadi  

Berikut ini adalah gambar rancangan penyipmpanan produk jadi pada 

CV.JATI BAGUS: 

 

Gambar 4.16 Lokasi Penyimpanan Produk Jadi 
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Gambar 4.16 menunjukkan lokasi penyimpanan produk jadi, lokasi ini 

ada pada bagian belakang pabrik disebelah kanan karena lokasi ini 

berdekatan dengan pintu pabrik yang akan memudahkan pada saat akan 

diangkut kedalam truk konsumen.  

b. Menentukan Cara dan Aturan penyimpanan barang 

I. Meja Kerja 

Berikut ini adalah rancangan meja kerja untuk CV. JATI BAGUS :  

 

Gambar 4.17 Penyimpanan Peralatan Meja Kerja 

Gambar 4.17 menunjukkan rancangan meja kerja yang akan digunakan pada 

CV.JATI BAGUS. Meja ini akan mempermudah karyawan pada saat 

melakukan pencatatan atau menerima pembayaran dari para konsumen. 

Meja ini terdiri dari 2 bagian yaitu bagian A dan bagian B. Bagian A atau 
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laci atas akan digunakan untuk menyimpan alat tulis dan juga staples. 

Sedangkan rak bagian B atau bagian bawah akan digunakan untuk 

menyimpan nota, buku laporan transaksi, kalkulator, dan juga stampel.  

 

II. Limbah Produksi 

Berikut ini adalah rancangan wadah limbah produksi :  

 

Gambar 4.18 Wadah Limbah Produksi 

Gambar 4.18 menunjukkan rancangan wadah limbah produksi CV. JATI 

BAGUS, wadah limbah ini terbuat dari plat besi dan kuat untuk menampung 

sisa-sisa potongan seng. Wadah limbah ini juga cukup untuk digunakan 

menampung sisa seng selama seminggu proses produksi.  
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III. Peralatan  

Berikut ini adalah rancangan rak untuk menyimpan peralatan pada 

CV.JATI BAGUS:  

 

Gambar 4.19 Rancangan Rak Peralatan 

Gambar 4.19 ini menunjukkan rancangan rak untuk menyimpan 

peralatan pada CV.JATI BAGUS. Rak ini terdiri dari bagian yaitu rak bagian 

A dan bagian B, rak bagian A akan digunakan untuk menyimpan tang , 

penggaris, palu. Sedangkan rak bagian B digunakan untuk menyimpan 

gunting seng dan jangka besi. Selain itu ada juga peralatan yang tidak 

dimasukkan kedalam rak karena ukurannya yang besar yaitu alat sablon. 

Kemudian selain itu disediakan laci kecil pada rak untuk menyimpan 

catatan-catatan ukuran kaleng yang sudah dibuat oleh CV.JATI BAGUS 

agar mudah dicari saat dibutuhkan lagi. 
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Berikut ini adalah rancangan denah untuk area peralatan CV. JATI 

BAGUS : 

 

Gambar 4. 20 Denah Area Peralatan 

Gambar 4.20 menunjukkan lokasi penyimpanan rak peralatan pada 

CV.JATI BAGUS. Semua peralatan yang selesai digunakan harus disimpan 

kembali pada rak peralatan sesuai dengan kategorinya dan alat-alat sablon 

harus diletakkan pada area peralatan namun tidak dimasukkan kedalam rak.  
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IV. Produk Jadi  

Berikut ini rancangan untuk penyimpana produk jadi pada CV. JATI 

BAGUS : 

 

 

Gambar 4.21 Penyimpanan Produk Jadi 

Gambar 4.21 menunjukkan lokasi penyimpanan produk jadi yang 

berada pada bagian dalam pabrik sehingga produk jadi tidak kehujanan dan 

juga terkena sinar matahari. Penyimpanan kaleng-kaleng tersebut dialasi 

dengan papan agar tidak bersentuhan dengan tanah secara langsung yang 

akan mengakibatkan karat.  
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Berikut ini adalah rancangan layout untuk CV.JATI BAGUS agar 

kondisi pabriknya lebih tertata dan rapi : 

 

Gambar 4.22 Layout CV.JATI BAGUS 

Gambar 4.22 menunjukkan layout yang dirancang untuk CV.JATI 

BAGUS, layout yang dibuat ini mempertimbangkan keadaan dan luas pabrik 
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agar dapat dibagi menjadi area-area yang membuat pabrik lebih rapi dan 

tertata. Area-area ini nantinya akan dibedakan dengan menggunakan label.  

C.) Seiso (Pembersihan) 

Tahapan berikutnya setelan Seiton yaitu Seiso (pembersihan), berikut ini 

rancangan Seiso untuk CV.JATI BAGUS : 

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

(a.) Makro 

Dalam lokasi pabrik semua area harus terjaga kebersihannya. 

Kebersihan pada meja kerja, area limbah, area peralatan, area produk jadi, 

dan juga area produksi. Meja kerja harus bersih dari kotoran seperti debu 

dan juga barang-barang yang sudah tidak terpakai seperti nota-nota bekas. 

Area produksi harus bersih dari sisa-sisa potongan seng dan juga botol-

botol bekas minuman karyawan. Area penyimpanan produk jadi harus 

bersih dari sisa-sisa seng dan juga air yang bisa menyebabkan kaleng 

menjadi karat. Area peralatan harus bersih dari sisa seng dan juga sampah 

plastik . Area limbah harus bersih dari sisa-sisa seng.  

(b.) Individual 

Meja kerja harus dibersihkan saat ada kotoran-kotoran yang menempel 

seperti debu, bekas air, dan juga barang-barang yang sudah tidak terpakai 

segera dibuang. Kebersihan pada meja kerja ini harus dijaga oleh Mbak 

Puji, segala kegiatan pemesanan, transaksi, dan cuma pencatatan semuanya 

terjadi pada meja kerja hal ini yang menyebabkan meja kerja juga sering 
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terlihat kotor dan harus dibersihkan untuk menjaga kenyamanan dan 

keindahan. Selain itu area produksi atau bagian dalam pabrik juga harus 

dijaga kebersihannya agar karyawan merasa nyaman saat melakukan proses 

produksi, yang bertanggung jawab dengan kebersihan area produksi yaitu 

Pak Samsuri. Area penyimpanan produk jadi juga tidak kalah pentingnya 

untuk selalu dijaga kebersihannya, pada area ini limbah-limbah yang sering 

ditemukan yaitu sisa seng dan plastik-plastik bekas , yang bertanggung 

jawab dengan area penyimpanan ini adalah Pak. Masduki. Area peralatan 

pabrik kebersihannya harus terjaga juga agar selalu bersih dari debu-debu 

dan sisa seng, yang bertanggung jawab pada area ini adalah Pak. Solihin .  

(c.) Mikro 

 Kebersihan dalam skala mikro lebih pada kebersihan alat-alat produksi. 

Alat-alat produksi harus dibersihkan ketika selesai digunakan agar ketika 

akan digunakan keesokan harinya sudah bersih. Pembersihan alat-alat ini 

untuk menghindari debu dan juga agar alat-alat tidak berkarat.   

b. Menyarankan Tempat Kerja yang Lebih Bersih 

  Untuk melakukan proses pembersihan yang lebih mudah dan lebih 

optimal maka area-area yang ada dalam pabrik dibagi menjadi 2 area besar. 

Area Besar I terdiri dari area meja kerja, area bahan baku, area produksi. 

Sedangkan Area Besar II terdiri dari area penyimpanan produk jadi, area 

peralatan, dan area limbah. 

(a.) Area Besar I  
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Berikut ini adalah jadwal pembersihan untuk Area Besar I : 

Tabel 4.4 Jadwal Pembersihan Area Besar I 

Area Pembersihan Alat Standar 

Jadwal 
Pelaksana 

Pagi Sore Seminggu Sebulan 

Bahan 

Baku 

Mengumpulkan 

Sisa-sisa seng 

Sarung 

Tangan 

dan Sapu 

Bersih dari 

debu-debu 

dan serpihan 

– serpihan 

bahan baku 

    

Pak 

Samsuri 

dan 4 orang 

karyawan 

Membuang Pada 

tempat limbah 

Wadah 

Limbah 

Produksi 

    

Produksi  

Mengumpulkan 

serpihan-

serpihan seng 

Sarung 

tangan 

dan Sapu 

lidi  

 

 

Bersih dari 

sisa seng 

    

Mengumpulkan 

Sisa-sisa 

potongan seng 

    

Membuang pada 

wadah limbah 

    

Meja 

Kerja 

Mengumpulkan 

sampah-sampah 

seperti plastik 

bekas minuman 

dan kertas-

kertas bekas  

Sapu dan 

lap 

Bersih dari 

kertas-kertas 

bekas dan 

debu 

    

Mbak Puji 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2017 
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1. Area Bahan baku tidak boleh ada sisa-sisa potongan seng yang 

sudah tidak terpakai dan limbah sisa seng. Apabila terdapat sisa-

sisa seng maka harus segera dibuang ke tempat limbah yang sudah 

disediakan. Hal ini selain untuk memudahkan karyawan pada saat 

akan mengambil seng yang masih utuh dan juga menjaga 

keselamatan karyawan agar tidak terluka karena sisa potongan 

seng yang tajam.Kegiatan membersihkan lokasi ini dilakukan 

setiap seminggu sekali dan yang bertanggung jawab akan 

kebersihan lokasi ini adala Bapak Samsuri.  

2. Area produksi yang setiap harinya digunakan untuk memotong, 

melipat, dan juga membentuk seng hingga menjadi kaleng getah 

pinus harus selalu dibersihkan setiap sore atau setelah selesai 

proses produksi Hal ini dilakukan agar pada keesokan harinya 

lokasi tersebut sudah siap digunakan kembali. Penanggung jawab 

area produksi ini adalah Bapak Samsuri. 

3. Area meja yang digunakan untuk melakukan segala pencatatan dan 

juga tempat bertemu dengan konsumen harus selalu terlihat rapi 

dan indah. Meja kerja ini dibersihkan oleh Mbak Puji. Limbah 

yang perlu dibersihkan dari meja kerja antara lain kertas-kertas 

bekas, plastik bekas, dan juga karet-karet bekas. Pembersihan ini 

dilakukan setiap sore hari atau setelah proses produksi telah 

selelsai dilakukan.  
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(b) Area Besar II 

Berikut ini adalah Jadwal Pembersihan Area Besar II :  

Tabel 4.5 Jadwal Pembersihan Area Besar II 

Area Pembersihan Alat Standar 

Jadwal 
Pelaksana 

Sore Seminggu 

Produk 

Jadi 

Membersihkan debu-

debu 

Kain Lap  

Bersih dari debu-

debu dan juga air 

yang dapat 

menyebabkan 

karat 

 

 

Mas Wregul dan 3 

orang karyawan 

lainnya 

Mengelap kaleng 

apabila terkena air 

 

Mengumpulkan 

limbah-limbah seperti 

kaleng yang cacat 

Sarung 

Tangan 

Tidak ada produk 

cacat pada area 

produk jadi 

 

Limbah 

Mengumpulkan sisa 

potongan seng yang ada 

pada wadah limbah 

untuk dijual pada 

pengepul 

Sarung 

Tangan dan 

sapu lidi 

Tidak ada sisa 

potongan seng 

yang tertinggal di 

pabrik 

  

Peralatan 

Membersihkan debu-

debu 

Kain Lap 
Bersih dari debu-

debu 

 

 
Pak Solihin dan 3 

orang karyawan 

lainnya 

Membersihkan setiap 

peralatan setelah 

digunakan 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

1. Area produk jadi harus bersih dari air dan juga debu-debu, kaleng 

yang terkena air harus segera dibersihkan agar tidak menjadi karat 

dan tidak dapat dijual. Penanggung jawab pada area produk jadi 
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ini adalah Mas Wregul. Area ini dibersihkan setiap sore hari atau 

setelah selesai melakukan aktivitas produksi. 

2. Area limbah dibersihkan dari seng-seng yang sudah terkumpul 

selama satu minggu pada CV.JATI BAGUS. Limbah-limbah ini 

kemudian akan dijual kepada pengepul karean sudah tidak bisa 

lagi diolah pada CV.JATI BAGUS. Pembersihan ini dilakukan 

seminggu sekali karena apabila lebih dari satu minggu maka 

wadah limbah tidak lagi dapat menampung sisa-sisa potongan 

seng dari proses produksi. Penanggung jawab area ini adalah Mas 

Wregul. 

3. Area peralatan dibersihkan dari debu-debu dan kotoran yang ada 

pada rak peralatan dan juga disetiap peralatan. Peralatan yang 

selesai digunakan akan dilap sebelum dimasukkan kedalam rak 

peralatan untuk disimpan. Aktivitas pembersihan ini dilakukan 

setiap sore hari atau setelah selesai proses produksi. 

D.) Seiketsu (Pemantapan)  

Tahap selanjutnya yaitu tahapan Seiketsu (pemantapan) , tahapan ini adalah 

lanjutan dari Seiri, Seiton, dan Seiso . Berikut ini adalah tahapan Seiketsu 

(pemantapan) : 

1. Rancangan 

a. Menggunakan Kontrol Visual 
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Untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap area-area yang ada pada 

CV.JATI BAGUS maka dapat digunakannya kontrol visual. Hal ini perlu 

dilakukan agar kondisi pada CV.JATI BAGUS sesuai dengan rancangan 5S 

yang telah dibuat. 

b. Alat dan Metode Kontrol Visual 

Berikut ini adalah rancangan label untuk area-area pada CV. JATI BAGUS 

Gambar 4.23 Label-label untuk Area-area pada CV.JATI BAGUS 

 

1. Gambar 4.23 merupakan label-label untuk penunjuk area-area yang ada 

pada CV.JATI BAGUS. Dengan adanya label-label ini maka karyawan 

akan lebih mudah untuk mengetahui mana area limbah ,area peralatan 

,dan area lainnya. Sehingga tidak terjadi kekeliruan lagi saat akan 

 

AREA 

PRODUKSI 

AREA PRODUK 

JADI 

AREA LIMBAH 

AREA BAHAN 

BAKU 

AREA 

PERALATAN 
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meletakkan barang atau peralatan. Berikut adalah peletakan label – label 

tersebut : 

a. Label Area Peralatan 

 

Gambar 4.24 Gambar Peletakan Label Area Peralatan 

b. Label Area Produksi 

 

Gambar 4.25 Gambar Peletakan Label Area Produksi 
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c. Label Area Limbah 

 

Gambar 4.26 Gambar Peletakan Label Area Limbah 

d. Label Area Produk Jadi 

 

Gambar 4.27 Gambar Peletakan Label Area Produk Jadi 
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e. Label Area Barang Baku 

 

Gambar 4.28 Gambar Peletakan Label Area Bahan Baku 

Berikut ini adalah label untuk wadah limbah CV.JATI BAGUS: 

 

Gambar 4.29 Label wadah Limbah CV.JATI BAGUS 

2. Gambar 4.24 menunjukkan label yang akan digunakan untuk wadah 

limbah CV.JATI BAGUS . Dengan adanya label ini maka karyawan 

tidak akan keliru lagi untuk membuang limbah produksi berupa sisa-sisa 

potongan seng. Label tersebut akan ditempatkan di tempat sebagai 

berikut : 

LIMBAH PRODUKSI 
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Gambar 4.30 Gambar Peletakan Label Area Limbah Produksi 

Pada tahap Seiketsu dirancang label-label yang akan menjadi petunjuk area 

pada CV.JATI BAGUS. Setelah mengetahui kondisi awal CV.JATI BAGUS 

yang tidak memiliki petunjuk maka dibuat rancangan untuk membuat label. 

Sehingga karyawan akan lebih mudah untuk melakukan aktivitas pada pabrik. 

Tahapan Seiketsu ini dirancang juga untuk lebih memantapkan tahapan-

tahapan sebelumnya. Setelah empat S telah dirancang maka tahap selanjutnya 

yaitu Shitsuke (pembiasaan). 

E.) Shitsuke (Pembiasaan) 

Tahap terakhir pada metode 5S yaitu Shitsuke (pembiasaan) untuk 

mengoptimalkan dari keempat S sebelumnya yang sudah dirancang untuk 

CV.JATI BAGUS. Rancangan Shitsuke (pembiasaan) untuk CV.JATI BAGUS 

sebagai berikut :  
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1. Rancangan  

a. Menerapkan kebiasaan yang dilakukan  

(a.) Karyawan CV. JATI BAGUS harus melakukan pemilahan barang-barang 

yang ada pada pabrik yaitu tang, gunting seng, penggaris, palu, jangka 

besi, dan alat sablon. Barang yang masih digunakan harus dibedakan 

berdasarkan frekuensi pemakaiannya yaitu sering, rata-rata atau jarang 

agar memudahkan penggunaannya.  

(b.) Karyawan CV. JATI BAGUS harus melakukan penataan terhadap barang 

yang ada di meja kerja seperti nota, buku laporan, alat tulis, staples dan 

juga peralatan produksi seperti gunting, penggaris, jangka besi, dan juga 

peralatan lainnya. Penataan harus dilakukan sesuai dengan rancangan 

yang sudah dibuat sehingga nantinya kondisi pabrik akan lebih nyaman 

dan barang-barang akan lebih mudah saat dicari.  

(c.) Karyawan CV. JATI BAGUS 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 untuk mendapatkan 

hasil kebersihan yang lebih optimal. 

(d.) Karyawan CV. JATI BAGUS harus terbiasa membaca label-label yang 

sudah dirancang agar lebih mudah pada saat akan menempatkan 
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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 CV. JATI BAGUS 

harus membiasakan diri untuk 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 

pengarahan sebelum melakukan pekerjaan minimal 15menit .  

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

menerapkan 5S pada lingkungan pabrik. MMT tersebut dapat dibuat 

dengan ukuran 2x1 meter agar semua karyawan dapat membaca, MMT 

tersebut dapat diletakkan pada pintu masuk pabrik sehingga semua 

karyawan dapat membacanya sebelum memasuki pabrik.  
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Berikut ini adalah rancangan MMT untuk CV.JATI BAGUS :  

Gambar 4.31 MMT CV.JATI BAGUS 

Tahapan Shitsuke ini dimulai dari pengamatan kondisi awal pabrik 

CV.JATI BAGUS kemudian setelah itu menganalisanya. Dari hasil analisa 

tersebut maka dapat dibuat rancangan yang bertujuan agar seluruh karyawan 

CV. JATI BAGUS dapat selalu melihat, mengingat dan mempraktikkan 

metode 5S ini yang bisa membuat kondisi CV. JATI BAGUS lebih baik. 

Tahapan Shitsuke ini adalah tahapan terakhir dari 5S yang akan membiasakan 

karyawan melakukan keempat S sebelumnya dengan optimal dan berjalan 

sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat. Label tersebut akan ditempatkan 

pada : 
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Gambar 4.31 Gambar Peletakan Label MMT CV. JATI BAGUS 


