
 
 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

Centro Production merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

konveksi yang fokus memproduksi jersey olahraga, didirikan oleh Frans 

Wisnu pada tahun 2012. Pada awal berdirinya, konveksi yang terletak di jalan 

Selo Mas Barat III/83 ini hanya memiliki 2 mesin jahit, 1 mesin pemotong dan 

1 printer besar yang masih sederhana dan juga 2 orang karyawan sebagai 

penjahit dan bagian memotong pola bagian desain, printing dikerjakan sendiri 

oleh pemilik, dan untuk divisi sablon di sub kontrak ke jasa penyablonan di 

jalan Gajah Barat Semarang. Seiring berjalannya waktu, semakin tinggi 

permintaan pelanggan maka Frans Wisnu merekrut beberapa orang lagi untuk 

menjadi karyawan. Konsumen Centro Production ini awalnya berasal dari 

kerabat terdekat dari Fans Wisnu yang merupakan atlet basket. Permintaan di 

Centro Production semakin hari semakin tinggi, tak hanya dari kerabat dekat 

permintaan juga datang dari berbagai universitas di kota Semarang, dan 

sekitarnya. Melihat permintaan yang semakin tinggi maka Frans Wisnu 

menambah peralatan dan karyawan untuk meningkatkan kapasitas produksi. 

 

 

 



 
 

 

4.1.2 Ruang Lingkup Bidang Usaha 

Centro Production merupakan usaha yang bergerak di bidang konveksi 

spesialis jersey olahraga. Namun, Centro Production juga menerima berbagai 

permintaan lain seperti kaos sablon dan juga seragam organisasi. centro 

production melakukan proses produksi setelah mendapat pesanan konsumen, 

kemudian melakukan penyesuaian terhadap keinginan konsumen (desain, 

warna, ukuran, bahan), kemudian konsumen memberi uang muka kepada 

Centro Production sebagai tanda jadi. 

4.2 Tahap Produksi 

Proses produksi di Centro Production dilakukan oleh karyawan pada 

masing-masing divisi dengan peralatan dan perlengkapan yang menunjang 

proses produksi. Tahapan proses produksi terbagi menjadi 3, yaitu persiapan, 

penjahitan, dan finishing. 

a) Persiapan : tahap persiapan meliputi order dari pelanggan, 

penyesuaian keinginan pelanggan, pemilihan bahan baku, desain dan 

juga pemotongan pola. Tahap persiapan ini dilakukan di rumah 

produksi 1 Centro Production. 

b) Penjahitan : tahap penjahitan adalah menyatukan pola yang ada 

menjadi pakaian. Tahap penjahitan ini dilakukan di rumah produksi 2 

Centro Production. 

c) Finishing : tahap finishing adalah mengecek pakaian yang sudah jadi, 

memotong sisa benang yang masih ada di pakaian, kemudian 

menyetrika dan melakukan packing. Tahapan terakhir dalam proses 



 
 

 

produksi di Centro Production adalah finishing, tahapan ini dilakukan 

di rumah produksi 1. 

4.3 Mesin dan Perlengkapan 

Aktivitas produksi pada Centro Production Semarang dikerjakan oleh 

tenaga karyawan dan dengan bantuan mesin serta perlengkapan yang tersedia. 

Ada berbagai macam jenis mesin yang dimiliki oleh Centro Production 

Semarang yaitu mesin cutting, mesin jahit high speed, mesin jahit obras 

benang, setrika uap, mesin press uap, mesin jahit overdeck, printer besar, dan 

mesin sublim. Adapun perlengkapan yang menunjang produksi di Centro 

Production yaitu gunting, jarum pentul, penggaris, dan pensil.  

4.4 Hasil dan Pembahasan 

4.4.1 Seiri (pemilahan) 

4.4.1.1 Kondisi Awal 

Langkah pertama pada metode 5S adalah Seiri (pemilahan). Untuk 

melakukan pemilahan maka perlu dilakukan pengamatan                                                                                                      

kondisi awal Centro Production Semarang : 

1) Pemilahan sesuai frekuensi (rendah, sedang, tinggi) 

Rumah Produksi 1 : 

Rumah produksi 1 Centro Production Semarang belum melakukan 

pemilahan sesuai dengan frekuensi pemakaian. Dapat dilihat dan 

diamati dari cara peletakkan peralatan dan perlengkapan lain yang 

masih ada di satu lokasi dan tidak tertata berdasarkan frekuensi 

pemakaian. Berikut adalah daftar frekuensi pemakaian perlengkapan 



 
 

 

dan peralatan yang ada di rumah produksi 1 Centro Production 

Semarang. 

Tabel 4.1 Perlengkapan dan Peralatan di Rumah Produksi 1 Centro 

Production 

Frekuensi 

Penggunaan (per hari) 

Jenis Barang 

Rendah (1-5 kali) Setrika, setrika uap, mesin cutting, mesin 

jahit high speed, mesin jahit obras benang, 

mesin press uap. 

Sedang (6-10 kali) Mesin sublim, printer besar, buku catatan 

order, buku keuangan perusahaan, buku 

catatan belanja bahan baku, buku telepon, 

katalog bahan baku, nota, staples, paper clip 

Tinggi (>10 kali) Pita meteran, penggaris, pensil HB, gunting 

kain, gunting kertas, gunting benang, gunting 

listrik, rader, kapur jahit, jarum tangan, jarum 

pentul, trenner (pendedel), bantalan jarum. 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 Rumah Produksi 2 : 

 Rumah produksi 2 Centro Production juga belum melakukan 

pemilahan barang sesuai dengan frekuensi pemakaian. Berikut adalah 



 
 

 

daftar frekuensi pemakaian perlalatan dan perlengkapan yang ada di 

rumah produksi 2 Centro Production : 

Tabel 4.2 Perlengkapan dan Peralatan di Rumah Produksi 2 Centro 

Production 

Frekuensi 

Penggunaan (per hari) 

Jenis Barang 

Rendah (1-5 kali) Mesin jahit high speed, mesin jahit obras 

benang. 

Tinggi (>10 kali) Pita meteran, penggaris, pensil HB, gunting 

kain, gunting kertas, gunting benang, gunting 

listrik, rader, kapur jahit, jarum tangan, jarum 

pentul, trenner (pendedel), bantalan jarum. 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2) Pemilahan penyimpanan barang 

Rumah Produksi 1 : 

a) Laci (filling cabinet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Filling Cabinet di Rumah Produksi 1 Centro 

Production 

Gambar 4.1 Menunjukan kondisi awal laci yang ada di rumah 

produksi 1 Centro Production. Di dalam laci tersebut terdapat buku 

catatan belanja bahan baku, katalog bahan baku, nota, kwitansi, 

buku telepon dan lain sebagainya. Seperti yang tampak di gambar 

4.1 laci tersebut sudah kusam dan membutuhkan pembaharuan. 

Perlengkapan yang ada di Centro Production Semarang ini tidak 

terorganisir dan tidak dikelompokkan dengan baik sehingga 



 
 

 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari barang 

ketika diperlukan. 

Berikut adalah frekuensi pemakaian dari barang yang saat 

ini diletakkan di laci rumah produksi 1 Centro Production 

Semarang : 

Tabel 4.3 Frekuensi Pemakaian Perlengkapan di Laci 

Nama Peralatan Frekuensi Pemakaian (per hari) 

Buku Catatan Belanja 8 kali 

Buku Telepon 8 kali 

Nota 8 kali 

Staples, Paper Clip 7 kali 

Katalog Bahan Baku 6 kali 

Buku Catatan Order 6 kali 

Buku Keuangan Perusahaan 6 kali 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Laci yang tersedia di rumah produksi 1 Centro Production 

Semarang memiliki 4 tingkat. Tabel ini disusun untuk mengetahui 

lebih detail frekuensi penggunaan masing-masing barang. Namun 

dikarenakan perlengkapan yang berada di laci tidak menunjang 

proses produksi di Centro Production, maka perlengkapan tersebut 



 
 

 

akan dipindahkan di tempat yang berbeda dan barang yang ada di 

laci nantinya adalah barang yang menunjang proses produksi di 

Centro Production. 

b) Limbah produksi dan lain-lain 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Limbah Rumah Produksi 1 Centro Production 

Tampak pada gambar 4.2 bahwa limbah produksi dan limbah lain-

lain yang ada di rumah produksi 2 Centro Production selama ini 

belum terorganisasi dengan baik. Limbah produksi seperti sisa kain 

dan sisa benang yang sudah tidak dapat dimanfaatkan hanya 

dimasukan ke dalam plastik besar dan diletakan di bagian depan 

ruang produksi, padahal seharusnya limbah produksi sisa kain ini 

bisa dimanfaatkan lebih. Maka dari itu perlu dilakukan adanya 

pemilahan limbah yang dapat dimanfaatkan lagi, dan limbah yang 

sudah tidak dapat dimanfaatkan. Bahan baku yang masih dapat 

dimanfaatkan akan diletakkan di dekan area produksi agar mudah 

dijangkau. 



 
 

 

c) Bahan Baku 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Penataan Bahan Baku di Rumah Produksi 1 

Centro Production 

Gambar 4.3 menunjukan bahan baku kain yang tidak 

terorganisir penataannya meskipun sudah disediakan loker. Kain 

hanya ditumpuk dengan tidak rapi di dalam loker, tidak ada standar 

khusus dalam penataan kain ini. Tumpukan kain yang berserakan 

ini tentu saja sangat menghambat karyawan dalam melakukan 

proses produksi. Hal ini juga dapat menngkatkan resiko kecelakaan 

di tempat kerja. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Rumah Produksi 2 : 

a) Limbah Produksi dan Lain-lain 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Limbah Rumah Produksi 2 Centro Production 

Tampak pada gambar 4.4 bahwa limbah produksi dan 

limbah lain-lain yang ada di rumah produksi 2 Centro Production 

selama ini belum terorganisasi dengan baik. Limbah produksi 

seperti sisa kain dan sisa benang yang sudah tidak dapat 

dimanfaatkan hanya dimasukan ke dalam plastik besar dan 

diletakan di bagian depan ruang produksi, padahal seharusnya 

limbah produksi sisa kain ini bisa dimanfaatkan lebih. Maka dari 

itu perlu dilakukan adanya pemilahan limbah yang dapat 

dimanfaatkan lagi, dan limbah yang sudah tidak dapat 

dimanfaatkan. Bahan baku yang masih dapat dimanfaatkan akan 

diletakkan di dekan area produksi agar mudah dijangkau. 

 

 



 
 

 

b) Bahan Baku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Penataan Bahan Baku di Rumah Produksi 2 

Centro Production 

Gambar 4.5 menunjukan bahan baku benang yang berada di 

rumah produksi 2 Centro Production. Tambak pada gambar 4.5 

benang hanya diletakan di lantai dan berserakan. Ini dapat 

mengakibatkan menurunnya kualitas bahan baku. Selain itu hal ini 

juga menghambat proses produksi karyawan karena harus 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencari tipe benang 

yang akan dilakukan untuk produksi.  

Bahan baku utama yang digunakan Centro Production 

Semarang ini adalah kain dan juga benang. Kain dan benang ini 

pun memiliki berbagai macam bahan dan juga warna. Namun 

bahan baku tersebut masih belum terorganisir dengan baik. Kain 



 
 

 

dengan berbagai warna dan bahan hanya diletakan di loker besar 

dan berantakan. Padahal dengan adanya loker besar yang dimiliki 

Centro Production, bahan baku dapat diletakan dan dikelompokan 

dengan baik. Bahan baku yang berantakan tersebut tentu saja dapat 

mengakibatkan pemborosan waktu. 

c) Perlengkapan dan Peralatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Peralatan di Rumah Produksi 2 Centro Production 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Peralatan di Rumah Produksi 2 Centro 

Production 

 Gambar 4.6 dan gambar 4.7 menunjukan peralatan jahit di rumah 

produksi 2 Centro Production. Tampak pada gambar diatas, banyak barang 

yang tidak semestinya (seperti air minum, barang pibadi karyawan) 

diletakan diatas mesin jahit. Semestinya hal ini tidak boleh terjadi pada 

divisi manapun. Karyawan harus mengetahui barang apa saja yang 

semestinya ada di area produksi. 

Peralatan dan perlengkapan yang ada di Centro Production 

Semarang hanya diletakkan begitu saja dan tidak tertata dengan rapi. 

Penyebab dari tidak tertatanya peralatan ini karena tidak ada frekuensi 

pemakaian yang jelas dari masing-masing peralatan dan perlengkapan. 

Maka dari itu perlu dilakukan pemilahan terhadap peralatan dan 



 
 

 

perlengkapan, agar yang sering dipakai dapat diletakan pada tempat yang 

lebih mudah dijangkau. 

4.4.1.2 Rancangan Seiri pada Centro Production 

1. Mendata frekuensi penggunaan peralatan dan perlengkapan di rumah 

produksi 1 dan 2 Centro Production Semarang. 

Rumah Produksi 1 : 

Tabel 4.4 Pemilahan berdasarkan Frekuensi Pemakaian 

Frekuensi 

Perhari 

Jenis Barang 

Metode 

Penyimpanan 

Rendah (1-5 kali) a) Setrika, setrika uap, 

mesin cutting. 

b) Mesin sublim, 

printer. 

a) Setrika, setrika uap, 

mesin cutting 

dimasukan dalam 

box dan diletakan di 

samping loker besar 

di rumah produksi 1 

Centro Production. 

b) Mesin sublim dan 

printer diletakan di 

area desain dan 

printing). 

Sedang (6-10 

kali) 

Buku catatan order, 

buku keuangan 

Disimpan dalam box 

yang diletakan di 



 
 

 

perusahaan, buku 

catatan belanja bahan 

baku, buku telepon, 

katalog bahan baku, 

nota, staples dan paper 

clip. 

ruang kerja pemilik. 

Tinggi (>10 kali) Pita meteran, 

penggaris, pensil HB, 

gunting kain, gunting 

kertas, gunting benang, 

gunting listrik, rader, 

kapur jahit, jarum 

tangan, jarum pentul, 

trenner (pendedel), 

bantalan jarum. 

Disimpan dalam laci 

dan diletakan di 

samping loker besar. 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

Pada tabel 4.4 dijabarkan peralatan dan perlengkapan berdasarkan 

dengan frekuensi penggunaan rendah, sedang, dan tinggi. Hal ini 

dilakukan agar memudahkan karyawan dalam mengambil dan juga 

menggunakan fasilitas yang tersedia. Frekuensi pemakaian rendah adalah 

peralatan dan perlengkapan yang digunakan 1-5 kali dalam sehari yaitu 

setrika, setrika uap, printer, mesin sublim, dan mesin cutting, yang 

dimasukan dalam box dan dietakan di samping loker besar dan juga di area 



 
 

 

desain dan printing. Frekuensi pemakaian sedang adalah peralatan dan 

perlengkapan yang digunakan 6-10 kali dalam sehari yaitu, buku catatan 

order, buku keuangan perusahaan, buku catatan belanja bahan baku, buku 

telepon, katalog bahan baku, nota, staples, dan paper clip yang ditata di 

container box dan diletakan di ruang kerja pemilik. Frekuensi penggunaan 

tinggi yaitu, pita meteran, penggaris, pensil HB, gunting kain, gunting 

kertas, gunting benang, gunting listrik, rader, kapur jahit, jarum tangan, 

jarum pentul, trenner (pendedel), bantalan jarum.yang memiliki frekuensi 

lebih dari 10 kali pemakaian dalam sehari, yang dimasukan dalam laci dan 

diletakan di area pemotongan. 

  Rumah Produksi 2 : 

 Tabel 4.5 Pemilahan Berdasarkan Frekuensi Pemakaian 

Frekuensi 

Perhari 

Jenis Barang 

Metode 

Penyimpanan 

Rendah (1-5 kali) Mesin jahit high speed, 

mesin jahit obras 

benang. 

 

Ditata pada ruang 

produksi sesuai 

dengan layout 

ruangan. 

Tinggi (>10 kali) Pita meteran, 

penggaris, pensil HB, 

gunting kain, gunting 

kertas, gunting benang, 

Disimpan dalam laci 

dan diletakan ruang 

produksi (samping 

mesin jahit). 



 
 

 

gunting listrik, rader, 

kapur jahit, jarum 

tangan, jarum pentul, 

trenner (pendedel), 

bantalan jarum. 

   

 Pada tabel 4.5 dijabarkan peralatan dan perlengkapan berdasarkan 

dengan frekuensi penggunaan rendah, sedang, dan tinggi. Hal ini 

dilakukan agar memudahkan karyawan dalam mengambil dan juga 

menggunakan fasilitas yang tersedia. Frekuensi pemakaian rendah adalah 

peralatan dan perlengkapan yang digunakan 1-5 kali dalam sehari yaitu 

mesin jahit high speed dan mesin jahit obras benang, yang diletakan dan 

ditata di ruang penjahitan. Frekuensi penggunaan tinggi yaitu, pita 

meteran, penggaris, pensil HB, gunting kain, gunting kertas, gunting 

benang, gunting listrik, rader, kapur jahit, jarum tangan, jarum pentul, 

trenner (pendedel), bantalan jarum.yang memiliki frekuensi lebih dari 10 

kali pemakaian dalam sehari, yang dimasukan dalam laci dan diletakan di 

area penjahitan juga. 

 

 

 



 
 

 

2. Memilah peralatan dan perlengkapan sesuai dengan frekuensi 

pemakaian. 

Rumah Produksi 1 : 

a) Laci (filling cabinet) 

Berikut adalah daftar perlengkapan yang akan diletakan di laci : 

Tabel 4.6 Pemilahan berdasarkan Frekuensi Pemakaian 

Nama Perlengkapan Frekuensi Pengunaan (per hari) 

Pita Meteran 

Penggaris 

Pensil HB 

Gunting Kain 

Gunting Kertas 

Gunting Benang 

Gunting Listrik 

Rader 

Kapur Jahit 

Jarum Tangan 

6-10 kali 

6-10 kali 

6-10 kali 

>10 kali 

>10 kali 

>10 kali 

>10 kali 

6-10 kali 

>10 kali 

>10 kali 



 
 

 

Jarum Pentul 

Trenner (pendedel) 

Bantalan Jarum 

>10 kali 

6-10 kali 

>10 kali 

 

Filling cabinet (laci) terdiri dari 4 susun dan diurutkan dari barang 

yang memiliki frekuensi penggunaan paling tinggi : 

Tabel 4.7 Penataan Perlengkapan Produksi di Laci Rumah 

Produksi 1 

Laci A Gunting kain, gunting benang, 

gunting kertas, dan gunting listrik. 

Laci B Jarum tangan, jarum pentul, dan 

bantalan jarum. 

Laci C Kapur jahit, pensil HB, dan 

penggaris. 

Laci D Trenner, rader, dan pita meteran. 

 

b) Limbah produksi dan lain-lain 

Limbah produksi yang ada di rumah produksi 1 Centro 

Production meliputi sisa potongan kain, sisa benang, kertas bekas 



 
 

 

sublim, botol tinta printing. Limbah lain-lain meliputi sampah kertas 

dan plastik. Limbah hasil produksi yang sudah tidak dapat 

dimanfaatkan dimasukan dalam plastik bersama dengan limbah lain-

lain dan dibuang pada saat jam kerja selesai. Untuk limbah produksi 

yang masih dapat dimanfaatkan, dimasukan dalam box dan disimpan 

didalam Gudang agar dapat digunakan di lain hari. 

c) Bahan baku 

Bahan baku yang tersedia di rumah produksi 1 Centro 

Production antara lain kain cotton combed (20’s. 30’s), kain viscose, 

kain polyester, kain lycra, kain lacoste, kain dry fit, benang cotton, 

benang polyester. Bahan baku kain diletakan pada loker besar dan 

ditata berdasarkan jenis bahan dan ditata berdasarkan warna yang 

senada dan diletakan di loker besar yang ada di rumah produksi 1 

Centro Production. 

d) Perlengkapan dan peralatan 

Perlengkapan yang  digunakan dalam proses produksi di 

rumah produksi 1 Centro Production antara lain pita meteran, 

penggaris, pensil HB, gunting kain, gunting kertas, gunting benang, 

gunting listrik, rader, kapur jahit, jarum tangan, jarum pentul, trenner 

(pendedel), bantalan jarum. Peralatan yang digunakan yaitu mesin 

cutting, setrika uap, mesin press uap, mesin jahit overdeck, printer 

besar, mesin sublim. Perlengkapan  perusahaan lainnya antara lain 



 
 

 

buku catatan belanja bahan baku, buku telepon, nota, staples, paper 

clip, katalog bahan baku, buku catatan order, dan buku keuangan 

perusahaan. 

e) Membuang dan menyingkirkan yang tidak diperlukan 

Apabila dalam proses pemilahan di Centro Production 

ditemukan kertas, plastik, sisa potongan benang yang tidak memiliki 

nilai jual sebaiknya langsung dibuang saja. Sementara apabila 

terdapat potongan sisa kain, kardus yang masih bisa dimanfaatkan 

sebaiknya disingkirkan dan diletakan di dalam gudang dan bisa 

digunakan apabila suatu hari membutuhkan. 

Rancangan seiri (pemilahan) pada Centro Production 

Semarang meliputi filling cabinet, limbah produksi dan lain-lain, 

bahan baku, perlengkapan dan peralatan. Seiri (pemilahan) pada 

Centro Production Semarang dimulai saat pengamatan kondisi awal 

kemudian dianalisis dengan menggunakan seiri dan dibuat rancangan 

yang sesuai dengan kondisi pabrik sehingga kegiatan produksi Centro 

Production Semarang dapat berjalan lancar. Untuk lebih 

mengoptimalkan kegiatan produksi pada Centro Production Semarang 

maka dilakukan tahapan berikutnya yaitu Seiton (penataan). 

 

 



 
 

 

 Rumah Produksi 2 : 

a) Bahan baku 

  Bahan baku yang tersedia di rumah produksi 2 Centro 

Production benang cotton, benang polyester, benang nylon, dan lain-

lain. Bahan baku benang diletakan di laci dengan penataan sesuai 

urutan gradasi warna benang. Lacii diletakan di ruang penjahitan 

rumah produksi 2 Centro Production.. 

b) Perlengkapan dan peralatan 

  Perlengkapan yang  digunakan dalam proses produksi di 

rumah produksi 2 Centro Production antara lain pita meteran, 

penggaris, pensil HB, gunting kain, gunting kertas, gunting benang, 

gunting listrik, rader, kapur jahit, jarum tangan, jarum pentul, trenner 

(pendedel), bantalan jarum. Peralatan yang digunakan yaitu mesin 

cutting, mesin jahit high speed, mesin jahit obras benang, setrika uap, 

mesin press uap, mesin jahit overdeck.  

c) Membuang dan menyingkirkan yang tidak diperlukan 

  Apabila dalam proses pemilahan di Centro Production 

ditemukan kertas, plastik, sisa potongan benang yang tidak memiliki 

nilai jual sebaiknya langsung dibuang saja. Sementara apabila terdapat 

potongan sisa kain, kardus yang masih bisa dimanfaatkan sebaiknya 



 
 

 

disingkirkan dan diletakan di dalam gudang dan bisa digunakan 

apabila suatu hari membutuhkan. 

  Rancangan seiri (pemilahan) pada Centro Production 

Semarang meliputi filling cabinet, limbah produksi dan lain-lain, 

bahan baku, perlengkapan dan peralatan. Seiri (pemilahan) pada 

Centro Production Semarang dimulai saat pengamatan kondisi awal 

kemudian dianalisis dengan menggunakan seiri dan dibuat rancangan 

yang sesuai dengan kondisi pabrik sehingga kegiatan produksi Centro 

Production Semarang dapat berjalan lancar. Untuk lebih 

mengoptimalkan kegiatan produksi pada Centro Production Semarang 

maka dilakukan tahapan berikutnya yaitu Seiton (penataan). 

4.4.2 Seiton (penataan) 

4.4.2.1 Rancangan Seiton pada Centro Production 

Setelah dilakukan rancangan seiri (pemilahan), maka tahapan 

selanjutnya adalah melakukan rancangan seiton (penataan) di Centro 

Production Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Berikut adalah rancangan penataan Centro Production Semarang : 

Rumah Produksi 1 : 

1) Menentukan lokasi penyimpanan barang 

a. Filling cabinet (laci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Rancangan Filling Cabinet (laci) Rumah Produksi 

1 Centro Production 

Gambar 4.8 menunjukan rancangan filling cabinet (laci) yang 

akan berfungsi sebagai tempat penyimpanan perlengkapan produksi 

dan akan diletakkan di ruang bahan baku rumah produksi 1 Centro 

Production. 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

Ukuran : 

50x50x160cm 



 
 

 

Berikut adalah susunan penyimpanan perlengkapan produksi 

di laci : 

Tabel 4.8 Penataan Perlengkapan Produksi di Laci 

Rumah Produksi 1 

Laci A Gunting kain, gunting benang, 

gunting kertas, dan gunting listrik. 

Laci B Jarum tangan, jarum pentul, dan 

bantalan jarum. 

Laci C Kapur jahit, pensil HB, dan 

penggaris. 

Laci D Trenner, rader, dan pita meteran. 

 

b. Limbah produksi dan lain-lain 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Rancangan Box untuk Limbah 
 

Ukuran : 

160x60x50cm 



 
 

 

Gambar 4.9 menunjukan rancangan box untuk limbah produksi dan limbah 

lain-lain yang ada di rumah produksi 1 Centro Production Semarang. 

c. Bahan baku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Rancangan Loker Besar untuk Bahan Baku Kain di 

Rumah Produksi 1 

 Gambar 4.10 menunjukan rancangan loker besar untuk tempat 

penyimpanan kain di rumah produksi 1. Loker ini memiliki ukuran 2mx 

0,5m x 2m dan terdiri dari 12 rak. Bahan baku kain akan ditata 

berdasarkan jenis dan warna yang senada. 

 

 

 

 

 

 

Combed Dry Fit Katun Baby Terry 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Layout Ruang Bahan Baku dan Perlengkapan 

Rumah Produksi 1 Centro Production 
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Keterangan : 

A = Meja Kayu 

B = Loker Besar 12 Kotak 

C = Filling Cabinet (Laci) 

D = Kotak Limbah 

Gambar 4.11 menunjukan layout ruang bahan baku dan 

perlengkapan yang berada di rumah produksi 1. Loker besar 12 box ini 

diletakan di samping meja kerja karyawan agar memudahkan pekerjaan 

karyawan. Filling cabinet (laci) diletakan di samping loker besar (tempat 

penyimpanan kain). Pemilahan perlengkapan yang berada di laci ini adalah 

menurut azas pemilahan berdasarkan frekuensi pemakaian. Perlengkapan 

produksi yang akan disimpan di dalam laci adalah perlengkapan produksi 

yang memiliki frekuensi pemakaian sedang (6-10 kali pemakaian per hari) 

dan frekuensi pemakaian tinggi (>10 kali pemakaian per hari). Box limbah 

produksi dan limbah lain-lain diletakan di seberang meja kayu. Fungsi dari 

box limbah ini adalah untuk menampung dan membedakan mana yang 

termasuk dalam limbah produksi dan mana yang termasuk dalam limbah 

lain-lain. Limbah dikumpulkan pada saat proses produksi berlangsung. 

Limbah yang tidak dimanfaatkan lagi langsung dibuang pada saat sore hari 

setelah proses produksi selesai dan untuk limbah yang masih bisa 

dimanfaatkan akan disimpan di dalam gudang dan bisa digunakan kembali 

saat dibutuhkan. 

 



 
 

 

d. Perlengkapan 

Perlengkapan seperti pita meteran, penggaris, pensil HB, gunting 

kain, gunting kertas, gunting benang, gunting listrik, rader, kapur jahit, 

jarum tangan, jarum pentul, trenner (pendedel), bantalan jarum ditata di 

laci agar tidak tercecer dan tidak hilang. Laci diletakan di samping loker 

besar di ruang kerja pemilik di rumah produksi 1 Centro Production. 

Perlengkapan perusahaan lain seperti buku catatan belanja bahan baku, 

buku telepon, nota, staples, paper clip, katalog bahan baku, buku catatan 

order dan buku keuangan perusahaan disimpan di container box dan 

diletakan di ruang kerja pemilik. 

 

 

Gambar 4.12 Rancangan Loker 3 Susun untuk Perlengkapan di 

Rumah Produksi 1 Centro Production 

90x60x20cm 

Nota, Katalog Bahan Baku 

Buku Catatan 

Alat Tulis 



 
 

 

  Gambar 4.12 menunjukan rancangan filling cabinet untuk 

tempat penyimpanan perlengkapan perusahaan lainnya yang terdiri 

dari kalkulator, gunting benang, gunting kertas, pita meteran, jarum, 

alat tulis (bolpen, pensil, notes, penghapus, penggaris), paper clip, 

staples. Selain itu perlengkapan seperti nota, buku catatan order, 

katalog bahan baku juga ditata di loker 3 susun ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gambar 4.13 Layout Ruang Kerja Pemilik di Rumah Produksi 1 Centro 

Production 

Keterangan : 

A = Loker 3 Susun 

B = Meja Kerja 

C = Printer Besar 

Gambar 4.13 menunjukan peletakan loker 3 susun. Loker 3 susun 

ini disimpan di ruangan kerja pemilik (berfungsi sebagai ruang desain dan 

printing juga) di rumah produksi 1 Centro Production peletakan loker 3 

susun yang berisi buku catatan belanja bahan baku, buku telepon, nota, 

staples, paper clip, katalog bahan baku, buku catatan order dan buku 

keuangan perusahaan agar memudahkan pemilik untuk melakukan 

pengawasan dan mengatur keuangan perusahaan. 

A 

B C 



 
 

 

2) Menentukan aturan penyimpanan barang 

a. Filling cabinet (laci) 

Perlengkapan yang mendukung produksi seperti pita meteran, alat 

tulis (penggaris, pensil HB, kapur jahit), aneka gunting (gunting kain, 

gunting kertas, gunting benang, gunting lsitrik), jarum, bantalan jarum, 

rader, dan trenner (pendedel) akan ditata di laci dan dikelompokan berdasar 

fungsi dan frekuensi penggunaan. Perlengkapan dengan frekuensi 

penggunaan tertinggi akan ditata di laci A, dan perlengkapan dengan 

frekuensi rendah akan ditata di laci D. Berikut adalah susunan penyimpanan 

perlengkapan di laci : 

Tabel 4.9 Penataan Perlengkapan Produksi di Laci 

Laci A Gunting kain, gunting benang, 

gunting kertas, dan gunting listrik. 

Laci B Jarum tangan, jarum pentul, dan 

bantalan jarum. 

Laci C Kapur jahit, pensil HB, dan 

penggaris. 

Laci D Trenner, rader, dan pita meteran. 

 

Perlengkapan yang ada di dalam laci harus langsung dikembalikan 

pada tempatnya masing-masing setelah selesai digunakan. Seperti 



 
 

 

misalnya gunting kertas, penggaris, dan pensil HB harus dikembalikan ke 

laci C setelah selesai digunakan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir 

hilangnya perlengkapan. Penataan perlengkapan dan barang yang ada di 

laci ini ditata berdasarkan frekuensi penggunaan. Laci A berisi barang dan 

perlengkapan yang paling sering digunakan, dan laci D berisi barang dan 

perlengkapan yang jarang digunakan. Dalam hal ini, cara dan aturan 

penyimpanan barang perlu diinformasikan kepada karyawan agar 

karyawan bisa ikut melakukan disiplin ini. 

b. Limbah produksi dan lain-lain 

Limbah akan dikelompokan berdasarkan jenisnya, limbah produksi 

diletakan di kotak sebelah kri dan limbah lain-lain akan diletakan di kotak 

sebelah kanan. Semua limbah harus masuk ke dalam kotak yang telat 

disediakan. Limbah lain-lain yang sudah tidak bisa dimanfaatkan akan 

dibuang setelah proses produksi selesai. Sementara limbah yang masih bisa 

dimanfaatkan akan dimasukan ke dalam plastik dan disimpan di dalam 

gudang agar mudah diambil jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Karyawan juga 

harus diberi himbauan agar membuang limbah ke kotak sesuai dengan 

kategorinya masing-masing. 

c. Bahan baku 

Bahan baku kain diletakan dan disimpan di loker besar yang akan 

diletakan di rumah produksi 1. Bahan baku kain ditata berdasarkan jenis 

bahan yang sama dan warna yang senada. Bahan baku kain harus selalu 

dalam keadaan rapi dan bersih agar kualitas bahan baku tetap baik. Untuk 



 
 

 

bahan baku pendukung lainnya seperti tinta sublim dan kertas sublim 

disimpan di dalam ruang divisi desain dan printing. Hal ini juga perlu di 

informasikan kepada karyawan dan selalu mengingatkan apabila ada yang 

lupa atau tidak sesuai dengan disiplin yang ada. 

d. Perlengkapan 

Perlengkapaan yang ada di rumah produksi 1 Centro Production 

harus disimpan di loker 3 susun agar tidak tercecer dan hilang. Para 

karyawan maupun pemilik yang mengambil perlengkapan dari loker ini 

harus mengembalikan kembali ke loker sesuai dari letak awal perlengkapan. 

barang yang ada di dalam box harus selalu rapi agar memudahkan karyawan 

yang hendak mengambil barang. Barang-barang yang ada di loker 3 susun 

harus selalu di cek setidaknya sore hari setelah proses produksi selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Rumah Produksi 2 : 

1)  Menentukan lokasi penyimpanan barang 

a. Bahan baku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Rancangan Rak Benang untuk Rumah Produksi 2 Centro 

Production 

 Gambar 4.14 menunjukan rancangan rak bahan baku benang di 

rumah produksi 2 Centro Production. Bahan baku benang dikelompokkan 

berdasarkan warna yang senada dan ditata berdasarkan gradasi dari warna 

yang paling muda sampai warna yang paling tua. 

 

 

 

 



 
 

 

b. Barang jadi (sebelum finishing)  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Rancangan Loker untuk Barang Jadi sebelum Finishing  

 Gambar 4.15 merupakan rancangan loker untuk barang jadi (rumah 

produksi 2) sebelum finishing. Loker ini digunakan agar kualitas produk 

tetap baik, tidak kotor, dan tidak berdebu. Penataan barang jadi di loker ini 

dikelompokan berdasarkan order sehingga meminimalisir tertukarnya 

barang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Order A Order B Order C Order D 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Layout Ruang Divisi Penjahitan 
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D 



 
 

 

Keterangan : 

A = Rak Benang 

B = Mesin Jahit 

C = Loker 3 Susun 

D = Loker Besar 12 Kotak 

Gambar 4.16 menunjukan layout ruangan pada divisi penjahitan 

yang berada di rumah produksi 2 Centro Production. rak benang diletakan 

di meja jahit agar memudahkan karyawan dalam melakukan proses 

produksi. Begitu juga dengan loker barang jadi diletakan di samping meja 

jahit pada sudut lain di ruangan ini. 

b. Perlengkapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Rancangan Loker 3 Susun untuk Perlengkapan di Rumah 

Produksi 2 Centro Production 

Gunting, Jarum, Alat Tulis 

Trenner, Rader, Meteran 

Stock Benang 

90x60x20cm 


