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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri saat ini semakin berkembang pesat dan persaingan 

juga semakin ketat, para pelaku bisnis dituntut untuk dapat meningkatkan 

produktivitas guna mencapai tujuan yang diharapkan perusahaan secara optimal. 

Komitmen untuk melakukan continuous improvement diperlukan dalam proses 

peningkatan produktivitas dengan melibatkan aspek manusia dan aspek teknologi 

secara seimbang (Gasperz, 2000:100). Kaizen (continuous improvement) pada 

dasarnya merupakan suatu kesatuan pandangan yang komprehensif, terintegrasi, dan 

bertujuan untuk melaksanakan perbaikan secara terus-menerus (Gasperz, 2000:100). 

Dengan menerapkan kaizen diharapkan kegiatan operasional perusahaan dapat 

mencapai efiensiensi waktu kerja, peningkatan produktivitas dan kualitas. 

Dalam penerapan Kaizen, perusahaan-perusahaan Jepang mengembangkan 

sikap kerja 5S yang dikenal dengan Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke pada 

tempat kerja. Takashi Osada (2004) menyatakan bahwa Metode 5S merupakan 

serangkaian aktivitas di tempat kerja berupa aktivitas pemilahan, penataan, 

pembersihan, pemeliharaan, dan pembiasaan yang semuanya diperlukan untuk 

melaksanakan pekerjaan dengan baik.  
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Namun kini budaya kerja mengarah pada budaya kerja 6S. Pada dasarnya 6S 

merupakan pilar 5S ditambah dengan satu elemen S, yaitu Safety. Dalam bahasa 

Inggris, 6S terdiri atas Sort, Set in Order, Shine, Standardize, Sustain, dan Safety 

(Gasperz dalam Harahap, 2014). Dengan menerapkan 6S, manfaat yang akan 

diperoleh perusahaan adalah keamanan di tempat kerja dan jaminan keselamatan bagi 

pekerja, terciptanya efisiensi waktu dan biaya, meningkatkan mutu produk yang 

dihasilkan, dan mencegah terjadinya macet di lantai produksi (Osada, 2004). 

Kenyataannya, penerapan 6S di tempat kerja memang sukar karena penerapan 6S 

bukan hanya sekedar perbaikan tempat kerja secara fisik tetapi juga membutuhkan 

komitmen dari karyawan serta pemilik untuk mau disiplin dan menjadikan 6S ini 

sebagai kebiasaan kerja.  

Bandeng Juwana-Elrina merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

dalam bisnis oleh-oleh khas Semarang dan Jawa Tengah. Berbagai macam produk 

olahan berbahan dasar ikan bandeng diproduksi oleh Bandeng Juwana-Elrina. Tetapi 

tidak hanya itu, adapun aneka jajanan khas Semarang dan Jawa Tengah, roti (dengan 

merek Dyriana), dan masakan yang juga diproduksi oleh Bandeng Juwana-Elrina.  

Dari hasil observasi pra-penelitian yang telah dilakukan di Bandeng Juwana-

Elrina, peneliti menemukan bahwa kondisi bagian produksi di lantai 3 Bandeng 

Juwana-Elrina secara fisik dan praktiknya masih tidak rapi, kotor, banyak barang-

barang rusak dan tidak digunakan, serta banyak pemborosan karena belum 

menerapkan metode 6S dalam praktik bisnisnya. Hal-hal tersebut dapat menurunkan 
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produktivitas kerja dan bahkan mengancam keselamatan kerja karyawan di tempat 

kerja. Di lantai 3 Bandeng Juwana-Elrina merupakan area 

 untuk produksi wingko babat, enting-enting gepuk, bandeng teriyaki, sate 

bandeng, bandeng dalam sangkar, lemper bandeng, ayam goreng, singkong keju, dan 

tahu isi. Berikut dokumentasi kondisi tempat produksi di Bandeng Juwana-Elrina 

lantai 3 beserta dengan penjelasan mengenai kondisi nyata di tempat kerja.  

 

 

Gambar 1.1 Kondisi Pintu Keluar Lift Lantai 3 di Bandeng Juwana-Elrina 

Dalam gambar 1.1 di atas, dapat dilihat pemandangan saat keluar dari lift 

dimana terdapat banyak tumpukan barang-barang baik yang masih terpakai maupun 

sudah tidak terpakai, dan peralatan-peralatan yang telah rusak (seperti: freezer dan 

mesin mixer) yang diletakkan begitu saja sehingga berantakan. Selain itu, juga 

banyak multibuzz container ada dimana-mana baik yang kosong maupun berisi 

kemasan produk.   
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Gambar 1.2 Kondisi sekitar Tangga Lantai 3 di Bandeng Juwana-Elrina 

Dari gambar 1.2 di atas, dapat dilihat banyak stok kemasan karton dan kertas 

untuk wingko babat yang ditumpuk dekat tangga sehingga menyulitkan untuk 

dilewati. Stok kemasan juga tidak ditata dengan rapi, hanya asal diletakan saja. Dan 

juga terdapat mesin packing untuk wingko babat mini yang berfungsi, juga diletakkan 

di dekat tangga.  

 

Gambar 1.3 Kondisi Area Mixing Bahan di Bandeng Juwana-Elrina 

Gambar 1.3 merupakan area untuk mixing bahan wingko babat, yaitu kelapa, 

tepung, dan gula. Dapat dilihat terdapat banyak tepung yang terjatuh di lantai 

produksi yang dapat mengancam keselamatan kerja karena menyebabkan lantai 
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menjadi licin. Selain itu, di dalam ruang tersebut juga ada satu mesin mixer yang 

telah rusak dan dibiarkan saja. Adapula tumpukan karung gula dan kardus tepung di 

area tersebut. 

 

Gambar 1.4 Kondisi Area Oven di Bandeng Juwana-Elrina 

Kemudian dalam gambar 1.4, dapat dilihat banyak daun pisang yang sudah 

tidak terpakai berserakan di lantai, padahal sudah tersedia drum untuk membuang 

sampah. Tentu ini dapat mengganggu aktivitas kerja para karyawan. Selain itu, 

peralatan untuk kebersihan hanya diletakkan di bawah oven. 

 

Gambar 1.5 Kondisi Area Packing di Bandeng Juwana-Elrina 
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Sedangkan dalam gambar 1.5 dapat dilihat banyak kemasan yang asal 

diletakkan dekat mesin packing dan banyaknya sampah-sampah kemasan di bawah 

mesin packing.  

 

Gambar 1.6 Kondisi Area Produksi Produk Olahan Bandeng di Bandeng 

Juwana-Elrina 

Dari gambar 1.6 diatas, dapat dilihat bahwa area produksi untuk produk 

bandeng teriyaki, sate bandeng, bandeng dalam sangkar, lemper bandeng, ayam 

goreng, singkong keju, dan tahu isi ini tidak tertata rapi, bahkan kemasan besek untuk 

wingko babat juga diletakkan di ruangan ini. Proses pendinginan masakan juga 

dilakukan di lantai. 

Dalam melakukan kegiatan produksi, peralatan juga merupakan faktor penting 

penunjang kelancaran proses produksi. Dengan demikian, perlu diketahui peralatan 

apa saja yang menunjang proses produksi di Bandeng Juwana-Elrina. Berikut tabel 

nama peralatan berserta jumlah, fungsi, dan karakteristik dari masing-masing 

peralatan di Bandeng Juwana-Elrina.  
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Tabel 1.1 Peralatan di Bandeng Juwana-Elrina 

Nama 

Peralatan 

Jumlah Fungsi Peralatan Karakteristik Peralatan 

Mesin Mixer 7 Mesin mixer berfungsi 

untuk mencampur kelapa, 

tepung beras, dan gula 

menjadi adonan wingko 

babat 

Mesin ini cukup besar 

namun dapat digeser 

Oven  13 Oven berfungsi untuk 

memanggang wingko babat 

yang telah dicetak dan diisi 

varian rasa. 

Ukuran sedang, tetapi tidak 

dapat digeser karena saluran 

gas ke oven sudah 

disetralkan  

Mesin packing 4 Mesin packing berfungsi 

untuk mengemas wingko 

babat yang sudah matang 

secara otomatis 

Sulit digeser karena ukuran 

mesin cukup besar 

Freezer 6 Freezer berfungsi untuk 

menyimpan buah nangka 

dan durian untuk bahan isi 

wingko babat 

Ukuran freezer cukup besar 

namun dapat digeser 

Showcase 2 Showcase berfungsi untuk 

menyimpan bumbu dan tahu 

isi setengah jadi 

Berukuran sedang dan dapat 

digeser 

Kompor 8 Kompor berfungsi sebagai 

alat pemanas untuk aktivitas 

memasak  

Mudah digeser, jika digeser 

tidak mempengaruhi hasil 

produksi 

Loyang  100 Loyang berfungsi untuk 

wadah saat memanggang 

wingko babat di oven 

Berukuran kecil, mudah 

untuk dipindahkan 

Cetakan 

wingko babat  

150 Cetakan berfungsi untuk 

mencetak wingko babat 

agar berbentuk lingkaran 

dan berukuran sama 

Berukuran sangat kecil, 

mudah untuk dipindahkan. 

Penggorengan/ 

wajan 

9 Penggorengan/wajan 

berfungsi sebagai alat untuk 

aktivitas memasak, seperti 

merebus dan menggoreng 

Berukuran kecil sehingga 

mudah untuk dipindahkan  

Sutil  14 Sutil berfungsi sebagai alat 

untuk membantu proses 

penggorengan. 

Berukuran kecil sehingga 

mudah untuk dipindahkan 
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Tabel 1.1 Peralatan di Bandeng Juwana-Elrina (Lanjutan) 

Nama 

Peralatan 

Jumlah Fungsi Peralatan Karakteristik Peralatan 

Baskom 24 Baskom berfungsi sebagai 

wadah untuk mencampur 

adonan 

Berukuran kecil, mudah 

dipindahkan 

Rak besi 

beroda 

2 Rak besi beroda berfungsi 

untuk memudahkan dalam 

membawa loyang  

Berukuran sedang, dapat 

dipindahkan 

Meja 6 Meja berfungsi sebagai alas 

untuk membantu kegiatan 

produksi 

Berukuran sedang, dapat 

dipindahkan 

Kursi 30 Kursi berfungsi sebagai 

tempat duduk karyawan 

Berukuran kecil, mudah 

untuk dipindahkan 

Panci  5 Panci berfungsi sebagai alat 

untuk merebus 

Berukuran kecil, mudah 

untuk dipindahkan 

Alat kukus  4 Alat kukus berfungsi untuk 

mengukus lemper bandeng 

Berukuran kecil, mudah 

untuk dipindahkan 

Blender 1 Blender berfungsi untuk 

menghaluskan bumbu bahan 

masakan 

Berukuran kecil, dapat 

dipindahkan 

Gas elpiji 18 Gas Elpiji berfungsi sebagai 

bahan bakar gas untuk 

memasak 

Berukuran sedang, dapat 

digeser  

Kipas angin 2 Kipas angin berfungsi untuk 

mendinginan masakan 

sebelum dikemas 

Berukuran kecil dapat 

dipindahkan tetapi harus 

dengan dengan stop kontak 

Multibuzz 

container 

30 Multibuzz container 

berfungsi sebagai wadah 

sebaguna untuk kemasan, 

peralatan kecil, sampah. 

Berukuran kecil sehingga 

mudah untuk dipindahkan 

Alat gepuk 3 Alat gepuk berfungsi untuk 

menggepuk bahan enting-

enting gepuk 

Berukuran kecil sehingga 

mudah untuk dipindahkan 

Timbangan 3 Timbangan berfungsi untuk 

menimbang berat dan 

menakar bahan baku 

Berukuran kecil sehingga 

mudah untuk dipindahkan 
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Tabel 1.1 Peralatan di Bandeng Juwana-Elrina (Lanjutan) 

Nama 

Peralatan 

Jumlah Fungsi Peralatan Karakteristik Peralatan 

Mesin peleleh 

coklat 

1 Mesin peleleh coklat 

berfungsi untuk melelehkan 

coklat padat 

Berukuran kecil sehingga 

mudah untuk dipindahkan 

Telenan 2 telenan berfungsi sebagai 

alas untuk memotong 

Berukuran kecil, mudah 

unruk dipindahkan 

Trolley 3 Trolley berfungsi sebagai 

alat untuk mengangkut 

barang 

Berukuran sedang dan dapat 

dipindahkan 

Drum Sampah 2 Drum sampah berfungsi 

sebagai wadah sampah 

Berukuran sedang, dapat 

dipindahkan 

Katrol 1 Katrol berfungsi untuk 

mengangkat barang dan 

bahan baku ke lantai 3  

Tidak dapat dipindahkan 

karena sudah tertanam di 

dinding 

APAR 4 APAR berfungsi sebagai 

alat memadamkan 

kebakaran ringan.  

Berukuran kecil sehingga 

mudah untuk dipindahkan 

Telepon  2 Telepon berfungsi untuk 

berkomunikasi antar divisi 

Berukuran kecil, dapat 

dipindahkan tetapi harus 

dihubungkan dengan kabel 

telepon 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2018 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak semua peralatan dapat 

dipindahkan. Hanya beberapa peralatan yang mungkin untuk dilakukan pemindahan 

dan penataan ulang, guna mengoptimalkan kegiatan produksi di lantai 3 Bandeng 

Juwana-Elrina. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

mengangkat topik 6S (Sort, Set in Order, Shine, Standardize, Sustain, dan Safety) dan 

membuat suatu rancangan 6S guna memperbaiki tempat kerja di Bandeng Juwana-

Elrina. Maka judul penelitian ini adalah: “Perancangan Metode 6S Pada Bandeng 

Juwana-Elrina Semarang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana perancangan metode 6S pada Bandeng Juwana-Elrina Semarang? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini terbatas hanya pada bagian produksi di lantai 3 Bandeng 

Juwana-Elrina, yaitu area produksi wingko babat, enting-enting gepuk, dan beberapa 

olahan bandeng. Hal ini karena dari hasil observasi peneliti ditemukan ketidak-rapian, 

kotor, dan banyak pemborosan di bagian produksi di lantai 3 saja. Tempat produksi 

pada lantai 1 dan 2 sudah cukup tertata rapi dan optimal. Dengan demikian 

perancangan 6S hanya akan dilakukan untuk mengatasi pemasalahan di lantai 3 

Bandeng Juwana-Elrina. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Untuk menyusun rancangan metode 6S pada Bandeng Juwana-Elrina Semarang. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini: 

1. Bagi peneliti 

Melalui penelitian ini, diharapkan peneliti dapat menambah pengetahuan dalam 

menyusun rancangan 6S sesuai dengan ilmu atau teori yang telah diperoleh 

selama perkuliahan.  
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2. Bagi perusahaan 

Melalui penelitian ini, diharapkan rancangan 6S yang telah disusun dapat 

menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan manajerial 

dalam memperbaiki tempat kerja agar produktivitas meningkat. 

3. Bagi pembaca dan pihak lain 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumber informasi baru, dan 

dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai 6S. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bab, yaitu: 

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian ini. 

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan landasan teori yang 

menunjang penelitian ini, penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka pikir, dan 

definisi operasional. 

Bab III, merupakan metode penelitian yang berisi mengenai obyek penelitian, jenis 

data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab IV, merupakan hasil dan pembahasan yang berisi paparan untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini. 

Bab V, merupakan kesimpulan dan saran dari hasil uraian pada bab sebelumnya.


