
 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

 Obyek dari penelitian ini adalah Centro Production yang terletak di 

jalan Selo Mas Barat III/83 Semarang. Alasan peneliti memilih Centro 

Production sebagai obyek penelitian karena perusahaan konveksi yang 

berdiri sejak tahun 2012 ini memiliki rumah produksi yang berantakan, 

tidak rapi, dan budaya kerja yang tidak teratur sehingga membuat proses 

kerja menjadi tidak teratur dan tidak optimal. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain : 

1. Data Primer 

a) Data perlengkapan dan peralatan 

b) Data bahan baku 

c) Data frekuensi penggunaan perlengkapan dan peralatan 

d) Data pembersihan perlengkapan dan peralatan 

e) Data proses kerja 

f) Data kondisi ruangan area kerja 

g) Data kegunaan ruangan kerja 

 

 

 



 
 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan dua metode untuk mengumpulkan data yaitu : 

a. Wawancara 

Wawancara ini dilakukan untuk melengkapi data primer dengan 

melakukan wawancara langsung kepada pemilik Centro Production 

untuk mengetahui proses produksi  dan jenis mesin yang dimiliki.  

b. Observasi 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi pada lokasi 

Centro Production di rumah produksi 1 dan rumah produksi 2. 

3.4 Teknik Analisis 

 Untuk memperbaiki keadaan pada rumah produksi Centro 

Production maka digunakan metode Sikap Kerja 5S (Seiri, Seiton, Seiso, 

Seiketsu dan Shitsuke). 

Sikap Kerja 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke) berarti 

membedakan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan, 

mengambil keputusan yang tegas , dan menerapkan manajemen stratifikasi 

untuk membuang yang tidak diperlukan. (Osada, 2004 : 23 ) . 

 

 

 



 
 

 

Untuk menata ruang produksi maka perlu diperhatikan beberapa 

hal yaitu :  

a. Seiri (Pemilahan) 

Memilah bahan peralatan, perlengkapan dalam proses produksi yang 

diperlukan dan barang yang tidak diperlukan. 

a. Mendata frekuensi penggunaan perlengkapan, peralatan, bahan 

baku, dan bahan baku pendukung dalam sehari. 

b. Memilah perlengkapan, peralatan, bahan baku dan bahan baku 

pendukung sesuai dengan frekuensi pemakaian. Stratifikasi 

frekuensi pemakaian, adalah : 

1. Rendah : 1-5 kali pemakaian per hari 

2. Sedang : 6-10 kali pemakaian per hari 

3. Tinggi : >10 kali pemakaian per hari 

c. Limbah produksi dipilah antara limbah yang masih dapat 

dimanfaatkan lagi dan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi 

d. Bahan baku berupa kain dipilah berdasarkan jenis bahan. 

e. Bahan baku pendukung berupa benang dipilah berdasarkan warna. 

b. Seiton (Penataan) 

Proses penataan dan menyimpan barang di tempat yang tepat dan tata 

letak yang benar. 

a. Peralatan dengan frekuensi penggunaan rendah dimasukan dalam 

box dan disimpan di gudang. 



 
 

 

b. Perlengkapan dengan frekuensi penggunaan sedang disimpan di 

filling cabinet, dengan penataan sebagai berikut : 

1. Bagian pertama : buku catatan belanja bahan baku dan buku 

telepon. 

2. Bagian kedua : nota, staples, dan paper clip. 

3. Bagian ketiga : katalog bahan baku. 

4. Bagian keempat : buku catatan order dan buku keuangan 

perusahaan. 

c. Perlengkapan dengan frekuensi penggunaan tinggi ditata dan 

diletakan di ruangan divisi masing-masing. 

d. Mengumpulkan limbah produksi yang masih bisa digunakan ke 

dalam kardus, dan disimpan digudang sehingga dapat digunakan 

sewaktu-waktu dibutuhkan. 

e. Limbah produksi yang sudah tidak dipakai dan limbah lain-lain 

yang meliputi kertas dan plastik dikumpulkan ke dalam kantong 

sampah dan dibuang saat jam kerja selesai. 

f. Bahan baku berupa kain dikelompokan menurut jenis bahan. 

g. Bahan baku yang sudah dikelompokan kemudian ditata 

berdasarkan warna yang senada tiap jenisnya di loker besar. 

h. Bahan baku pendukung berupa benang dikelompokan berdasarkan 

warna dan ditata di dalam box. 

i. Box yang berisi benang yang sudah ditata, diletakan di loker besar 

dengan bahan baku kain. 



 
 

 

c. Seiso (Pembersihan) 

Kegiatan membersihkan mesin, peralatan, sampah kotoran dalam area 

kerja. 

a. Menentukan skala pembersihan. 

b. Skala pembersihan meliputi makro, individual, dan makro. 

c. Menentukan jadwal pembersihan. 

d. Jadwal pembersihan meliputi : 

1 Makro : pembersihan pada area produksi harus dilakukan pada 

sebelum dan setelah tiap proses produksi pada tiap divisi 

selesai. 

2 Individual : membersihkan dan memastikan hanya ada barang 

yang menunjang proses produksi saja. Ini dilakukan setiap 

sebelum memulai proses produksi. 

3 Mikro : membersihkan setiap peralatan dan perlengkapan 

setelah proses produksi. 

d. Seiketsu (Pemantapan) 

Kegiatan memelihara pada setiap area kerja yang bersih dan rapi. 

a. Merawat kebersihan peralatan yang tersedia. 

b. Mendata kontrol visual. 

c. Melakukan penandaan peralatan. 

d. Memberi peringatan hati-hati dan intruksi penggunaan pada 

peralatan. 

e. Memberi labeling pada keseluruhan area. 



 
 

 

f. Pemberian garis area dengan warna dan disertai tulisan untuk 

penempatan barang yang sesuai dengan penataan. 

g. Memberi tanggung jawab pada karyawan setiap divisi untuk 

merawat peralatan. 

e. Shitsuke (Pembiasaan) 

Melakukan tugas pekerjaan dengan kebisaan yang benar dan sesuai 

prosedur yang berlaku pada Centro Production Semarang. 

a. Menetapkan jam operasional perusahaan. 

b. Karyawan harus datang dan pulang sesuai jam operasional 

perusahaan. 

c. Karyawan maupun pemilik harus melakukan disiplin diri selama 

jam kerja. 

d. Menegur karyawan apabila melakukan kesalahan. 

e. Melakukan briefing sebelum mulai kerja. 

f. Memberi info kepada karyawan untuk melakukan 5S. 

g. Memberi  peringatan dan pengertian terhadap karyawan yang 

melenceng dari 5S Centro Production. 

h. Mengamati kinerja karyawan. 

i. Memberi reward pada karyawan yang memiliki kinerja baik karena 

sudah menimbulkan kompetisi yang baik untuk hasil kerja yang 

maksimal. 

 

 


