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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Perusahaan  

Pada tahun 1975, Pak Daniel dan istri mencari pekerjaan sampingan untuk 

memenuhi kebutuhan. Kemudian tahun 1978, barulah membangun usaha toko roti 

namun gagal, karena keterbatasan modal. Pada tahun 1980 muncul ide untuk 

membuat bandeng duri lunak. 

Bandeng Juwana-Elrina didirikan oleh Pak Daniel pada 3 Januari 1981. 

Dengan modal yang sangat terbatas, yaitu Rp 400.000, Pak Daniel dan istri mencoba 

membuat bandeng duri lunak. Awalnya ia berjualan di pinggiran depan rumahnya, di 

Jalan Pandanaran no 57. Bandeng Juwana adalah toko ke-8 yang berjualan bandeng 

duri lunak. Pak Daniel ketika itu berprofesi sebagai dokter umum, yang membuka 

praktik di rumah, dan Bu Daniel berjualan bandeng duri lunak di depan rumah.  

Saat berjualan di hari pertama, Bandeng Juwana hanya menjual bandeng duri 

lunak dengan satu panci presto yang memuat tiga kilogram ikan bandeng. Di hari 

ketiga berjualan, Bandeng Juwana bahkan kekurangan stok, karena keterbatasan 

peralatan. Ketekunan Bu Daniel tidak sia-sia, Bandeng Juwana berkembang pesat dan 

penjualan meningkat tajam. Kemudian Pak Daniel memperluas tempat dengan 

menggunakan separuh rumahnya untuk toko Bandeng Juwana.  
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Gambar 4.1 Toko Bandeng Juwana-Elrina pada Tahun 1981 

 

Pada tahun 1994, Bandeng Juwana mengajukan hak paten atas nama usahanya 

namun selalu di tolak karena Juwana merupakan nama kota. Akhirnya ia merubah 

nama Bandeng Juwana menjadi Bandeng Juwana-Elrina untuk mendapatkan hak 

paten tersebut. Nama Elrina berasal dari nama anak-anak Pak Daniel, yaitu Elizabeth, 

Maria, dan Johana. 

 

4.1.2 Profil Perusahaan 

Bandeng Juwana-Elrina adalah toko oleh-oleh khas Semarang dan Jawa 

Tengah, yang merupakan perusahaan bandeng terbesar di Semarang, yang berlokasi 

di Jalan Pandanaran no 57. Bandeng Juwana-Elrina memiliki dua cabang, yaitu di 

Pamularsih dan Ngaliyan. Bandeng Juwana-Elrina melakukan proses produksi di 

Pandanaran, selain itu Bandeng Juwana-Elrina juga memiliki tempat produksi di 
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Jalan Gatot Subroto dan LIK. Total karyawan dari Bandeng Juwana-Elrina adalah 

±300 karyawan. 

Selain produk bandeng duri lunak, Bandeng Juwana-Elrina juga memproduksi 

produk olahan bandeng lainnya, seperti bandeng duri keras asap, bandeng teriyaki, 

sate bandeng, bandeng dalam sangkar, bandeng cabut duri, bandeng otak-otak, dan 

masih banyak lagi. Total varian produk berbahan dasar bandeng yang dimiliki 

Bandeng Juwana-Elrina berjumlah 68 jenis. Bandeng Juwana-Elrina tidak hanya 

memproduksi produk bandeng saja tetapi juga produk oleh-oleh khas Semarang 

lainnya, seperti tahu bakso, wingko babat, enting-enting gepuk, ayam goreng, lunpia, 

bakpia pathok dan lain-lain. Bandeng Juwana-Elrina juga memiliki resto yang 

bernama Waroeng Bandeng Juwana. Resto ini menjual berbagai masakan bandeng. 

 

Gambar 4.2 Toko Bandeng Juwana-Elrina Jl. Pandanaran no 57 
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4.1.3 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Bandeng Juwana-Elrina 
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4.1.4 Area Produksi Bandeng Juwana-Elrina Lantai 3 

Bandeng Juwana-Elrina lantai 3 merupakan area produksi untuk beberapa 

jenis produk, antara lain wingko babat, enting-enting gepuk, bandeng teriyaki, sate 

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

tahu isi. Area produksi di lantai 3 digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu area produksi 

wingko babat, area produksi enting-enting gepuk, dan area produksi produk lainnya 

(seperti bandeng teriyaki, sate bandeng, bandeng dalam sangkar, lemper bandeng, 

ayam goreng, singkong keju, dan tahu isi). Berikut gambar layout area produksi di 

lantai 3 Bandeng Juwana-Elrina saat ini.  

 

Gambar 4.4 Layout Area Produksi Lantai 3 Bandeng Juwana-Elrina 



51 

 

4.2 Hasil dan Pembahasan 

Dalam sub-bab di bawah ini akan diuraikan mengenai kondisi 6S di Bandeng 

Juwana-Elrina lantai 3 saat ini, dan kemudian akan dilakukan analisis terhadap 

kondisi saat ini guna menyusun rancangan 6S yang sesuai dan dapat diterapkan untuk 

memperbaiki area kerja pada Bandeng Juwana-Elrina. Berikut uraian dari masing-

masing elemen 6S terhadap Bandeng Juwana-Elrina. 

4.2.1 Sort/Seiri/Pemilahan 

4.2.1.1 Kondisi Awal 

Berikut kondisi sort/seiri/pemilahan saat ini di masing-masing area produksi 

Bandeng Juwana-Elrina lantai 3: 

1. Area Produksi Enting-enting Gepuk 

Area produksi pertama di lantai 3 Bandeng Juwana-Elrina adalah area 

produksi enting-enting gepuk. Pada saat masuk area ini akan langsung terlihat 

banyaknya tumpukan barang yang masih terpakai dan yang tidak 

terpakai/diperlukan berantakan. Barang yang masih terpakai, antara lain tali 

packing yang diletakkan di dalam gudang dan di depan gudang; kemasan 

produk yang ditumpuk dekat lift dan tangga; mesin packing; mesin 

penggorengan; bahan baku (kacang), kompor, meja, kursi, dan alat gepuk 

yang penunjang produksi enting-enting gepuk; serta multibuzz container dan 

APAR. Adapun barang-barang tidak terpakai/diperlukan, antara lain beberapa 

freezer rusak, mesin mixer rusak, keranjang belanja, trolley, kursi lipat dan 

plastik, rak besi, meja, kotak kayu, mesin penggorengan rusak, potongan 
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pralon bekas, dan kardus-kardus bekas. Barang yang masih terpakai 

bercampur dengan barang yang tidak terpakai/diperlukan dan berantakan 

sehingga menghalangi jalan serta dapat mengganggu aktivitas produksi.  

 

Gambar 4.5 Kondisi Area Produksi Enting-enting Gepuk 

2. Area Produksi Wingko Babat 

a. Area Mixing  

Pada area mixing terdapat 7 mesin mixer yang berfungsi dengan 

baik dan 1 mesin mixer rusak (dalam lingkaran merah gambar 4.6). 

Beberapa bahan baku adonan wingko babat juga disimpan di area ini, 

seperti tepung beras, kelapa, dan gula. Selain itu, juga disimpan satu 

kardus chocochip untuk isi wingko babat di dalam area ini. Serta satu 

buah kardus untuk tempat sampah dan tumpukan multibuzz container 

untuk tempat stok bahan baku. Adapula barang yang sudah tidak 

diperlukan lagi seperti karung kosong, dan kardus bekas tepung. 
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Gambar 4.6 Kondisi Area Mixing 

b. Area Oven 

Pada area ini dapat terdapat 13 oven yang terdiri 10 oven kecil dan 

3 oven besar. Selain itu juga terdapat sebuah meja panjang, 1 drum 

sampah, dan 2 rak besi beroda. Adapula alat kebersihan, yaitu sapu lidi 

dan pengki yang diletakkan dibawah oven. Dan daun pisang yang 

digunakan sebagai alas saat memanggang wingko babat, yang kemudian 

menjadi limbah produksi seringkali langsung dibuang ke bawah sehingga 

berceceran di lantai.  

 

Gambar 4.7 Kondisi Area Oven  
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c. Area Packing 

Pada area ini terdapat 4 mesin packing yang masih berfungsi 

dengan baik. Akan tetapi, biasanya hanya 2 mesin packing yang 

digunakan, sedangkan 2 mesin lainnya digunakan sebagai mesin 

cadangan. Kedua buah mesin packing yang digunakan, yaitu satu mesin 

packing untuk ukuran wingko babat biasa dan satu mesin lainnya untuk 

wingko babat mini. Di atas salah satu mesin packing, terdapat sebuah 

kipas angin yang diletakkan untuk keperluan karyawan.  

Di dekat mesin packing terdapat sebuah meja panjang yang 

digunakan untuk mencetak adonan wingko babat sebelum kemudian 

dipanggang menggunakan oven. adapun peralatan yang digunakan, antara 

lain loyang dan cetakan adonan. Di belakangnya, dekat dengan tembok, 

digunakan sebagai tempat meletakkan stok tepung beras, 2 trolley, dan 

sebuah freezer. Beberapa stok kemasan kertas wingko babat ada yang 

diletakkan di atas dan dekat mesin packing yang tidak terpakai. Sampah 

produksi juga berceceran di bawah mesin, seperti kemasan kertas, besek, 

tali rafia, produk wingko babat yang jatuh. 
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Gambar 4.8 Kondisi Area Packing 

3. Area Produksi Produk Lainnya 

Pada area ini terdapat barang-barang yang yang tidak diperlukan atau 

digunakan untuk keperluan produksi seperti loker, rak sepatu, dan barang-

barang pribadi karyawan, potongan pralon bekas, jerigen minyak kosong, dan 

kardus bekas. Ada juga, kemasan besek wingko babat juga ada di dalam area 

ini. Selain itu, ada freezer yang telah rusak dibiarkan di dalam area produksi, 

dan kemudian menjadi tempat untuk meletakkan barang-barang milik 

karyawan. Begitu pula dengan 2 showcase yang juga diisi beberapa barang 

milik karyawan.  

Sedangkan barang-barang yang terpakai untuk keperluan produksi pada 

area ini, meliputi 2 freezer, 1 blender, 8 kompor, penggorengan/wajan, 2 kipas 

angin, beberapa tabung gas, 3 buah meja, kursi, baskom, loyang, telenan, 

panci, alat kukus, kemasan, bumbu dapur, 1 telepon, APAR, dan alat 

kebersihan (sapu dan pengki).  
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Gambar 4.9 Kondisi Area Produksi Produk Lainnya Saat Ini 

4.2.1.2 Analisis  

a. Pemilahan barang berdasarkan frekuensi pemakaian 

Pada tahap ini, terlebih dahulu dilakukan pemilahan terhadap barang-

barang yang berada di area produksi menggunakan manajemen stratifikasi 

dengan azas pemilahan berdasarkan frekuensi pemakaian. Frekuensi pemakaian 

terbagi atas 3 kategori, yaitu rendah (<2 jam/hari), sedang (2-4 jam/hari), dan 

tinggi (>4 jam/hari). 

Tabel 4.1 Barang-barang di Bandeng Juwana-Elrina Lantai 3 

Frekuensi Pemakaian 

(per hari) 

Jenis Barang 

Rendah (<2 jam/hari) Katrol, mesin packing (untuk cadangan), APAR, 

telepon, peralatan kebersihan 

Sedang (2-4 jam/hari) Panci, freezer, showcase, telenan, alat kukus, 

timbangan, mesin peleleh coklat, trolley, kipas 

angin, blender, rak besi beroda, drum sampah 

Tinggi (>4 jam/hari) Bahan baku, oven, mesin mixer, mesin packing, 

cetakan wingko babat, loyang, alat gepuk, meja, 

kursi, kompor, penggorengan/wajan, sutil, tabung 

gas, multibuzz container, baskom, kemasan 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
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b. Pemilahan penyimpanan barang 

1. Bahan baku dan kemasan 

Bahan baku yang dipergunakan untuk keperluan produksi di Bandeng 

Juwana-Elrina lantai 3 antara lain tepung, gula, kelapa parut, buah-buahan 

(nangka, pisang dan durian), coklat, chocochip, aren, daun pisang, kacang, 

minyak, ayam, singkong, tahu, beras ketan, bandeng.  

Kemasan untuk produk wingko babat adalah kemasan kertas 

pembungkus satuan produk, kardus, dan besek; untuk produk enting-enting 

gepuk adalah kemasan kertas pembungkus satuan produk dan kardus; untuk 

produk lainnya kemasan plastik dan karton.  

2. Peralatan 

Peralatan yang dipergunakan untuk menunjang aktivitas produksi 

pada seluruh area produksi Bandeng Juwana-Elrina lantai 3, antara lain 

oven, mesin mixer, mesin packing, cetakan wingko babat, loyang, alat 

gepuk, meja, kursi, kompor, penggorengan/wajan, sutil, tabung gas, 

multibuzz container, baskom, panci, freezer, showcase, telenan, alat kukus, 

timbangan, mesin peleleh coklat, trolley, kipas angin, blender, rak besi 

beroda, drum sampah, katrol, APAR, telepon, peralatan kebersihan. 
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c. Membuang barang yang tidak diperlukan 

Di lantai 3 Bandeng Juwana-Elrina terdapat peralatan yang telah rusak 

dan tidak terpakai namun masih di simpan, seperti 2 buah freezer rusak, 2 buah 

mesin mixer rusak, keranjang belanja, trolley, kursi lipat dan plastik, rak besi, 

meja, kotak kayu, mesin penggorengan rusak, potongan pralon bekas, dan 

kardus-kardus bekas. Selain itu, sampah/limbah produksi seperti daun pisang 

yang telah terpakai, sampah kemasan, dan potongan tali rafia yang tidak terpakai. 

4.2.1.3 Rancangan  

a. Menentukan metode penyimpanan berdasarkan frekuensi pemakaian 

Setelah dilakukan pemilahan berdasarkan frekuensi pemakaian, maka 

berikutnya dilakukan perancangan metode penyimpanan dari setiap barang yang 

terdapat di area produksi Bandeng Juwana-Elrina lantai 3.  

 

Tabel 4.2 Metode Penyimpanan Barang di Bandeng Juwana-Elrina Lantai 3 

Frekuensi 

Pemakaian 

(per hari) 

Jenis Barang Metode Penyimpanan 

Rendah  

(<2 jam/hari) 

katrol Tetap pada tempatnya (menempel 

permanen pada tembok). telepon 

mesin packing (untuk 

cadangan) 

Disimpan pada area enting-enting 

gepuk, dekat dengan gudang. 

APAR Letakkan di tempat yang dekat dengan 

peralatan yang mudah terbakar dan 

mudah dijangkau. 

peralatan kebersihan Letakkan pada masing-masing area 

menjadi satu. 



59 

 

Tabel 4.2 Metode Penyimpanan Barang di Bandeng Juwana-Elrina Lantai 3 

(Lanjutan) 

Frekuensi 

Pemakaian 

(per hari) 

Jenis Barang Metode Penyimpanan 

Sedang  

(2-4 jam/hari) 

freezer Letakkan di dekat area produksi wingko 

babat. 

Showcase Letakkan dekat dengan area produksi 

bandeng teriyaki 

panci Simpan pada rak pada area produksi 

produk lainnya. telenan 

alat kukus 

timbangan Letakkan di dalam area mixing (1), di 

atas meja area bandeng teriyaki (1), dan 

di area enting-enting gepuk (1) 

mesin peleleh coklat Letakkan di area packing enting-enting 

gepuk coklat 

trolley Letakkan di dekat area produksi wingko 

babat 

kipas angin Letakkan di atas meja yang dekat 

dengan stopkontak pada area produksi 

produk lainnya 
blender 

rak besi beroda Simpan di sebelah meja area oven 

drum sampah 

Tinggi  

(>4 jam/hari) 

bahan baku  Simpan di dalam freezer atau dekat 

dengan area produksi 

oven Letakkan pada area oven 

mesin mixer Letakkan pada area mixing 

mesin packing Letakkan pada area packing 

cetakan wingko babat Letakkan di dekat area untuk mencetak 

adonan wingko babat loyang 

baskom 

alat gepuk Letakkan pada area enting-enting gepuk 

meja Letakkan pada masing-masing area 

produksi yang menggunakan peralatan 

ini 
kursi 

kompor 

penggorengan/wajan Simpan pada rak di area produksi 

produk lainnya Sutil 
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Tabel 4.2 Metode Penyimpanan Barang di Bandeng Juwana-Elrina Lantai 3 

(Lanjutan) 

Frekuensi 

Pemakaian 

(per hari) 

Jenis Barang Metode Penyimpanan 

Tinggi  

(>4 jam/hari) 

tabung gas Simpan dekat pintu masuk area produksi 

produk lainnya 

multibuzz container Simpan di dekat pegangan tangga lantai 3 

kemasan Simpan dekat dengan mesin packing atau 

area packing (kemasan wingko babat) 

dan di rak kemasan produk. 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

b. Pemilahan penyimpanan barang 

1. Bahan baku dan kemasan 

Bahan baku yang dipergunakan untuk keperluan produksi di Bandeng 

Juwana-Elrina lantai 3 disimpan pada masing-masing area produksi. Tepung 

dan gula disimpan pada area mixing, sedangkan stok tepung (kartonan) 

diletakkan di belakang area cetak adonan; buah-buahan (nangka, pisang dan 

durian) disimpan di dalam freezer; kelapa parut, coklat, chocochip, dan aren 

disimpan di tempat stok bahan baku; daun pisang disimpan dekat dengan area 

cetak adonan; kacang disimpan dalam container dekat area produksi enting-

enting gepuk; minyak, ayam, singkong, tahu, beras ketan, dan bandeng 

disimpan pada area produksi produk lainnya.  

Kemasan untuk produk wingko babat adalah kemasan kertas 

pembungkus satuan produk, kardus, dan besek disimpan di sebelah kiri dan 

kanan mesin packing; untuk enting-enting gepuk adalah kemasan kertas 
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pembungkus satuan produk dan kardus; untuk produk lainnya kemasan plastik 

dan karton.  

2. Peralatan 

Peralatan yang dipergunakan untuk menunjang aktivitas produksi 

pada seluruh area produksi Bandeng Juwana-Elrina lantai 3, antara lain 

oven, mesin mixer, mesin packing, cetakan wingko babat, loyang, alat 

gepuk, meja, kursi, kompor, penggorengan/wajan, sutil, tabung gas, 

multibuzz container, baskom, panci, freezer, showcase, telenan, alat kukus, 

timbangan, mesin peleleh coklat, trolley, kipas angin, blender, rak besi 

beroda, drum sampah, katrol, APAR, telepon, peralatan kebersihan. 

Peletakan masing-masing peralatan dapat dilihat dalam tabel 4.2 di atas. 

c. Membuang barang yang tidak diperlukan 

Tabel 4.3 Membuang Barang yang Tidak Diperlukan 

Jenis Barang Tindakan 

Peralatan 2 buah freezer rusak  Diloakkan 

2 buah mesin mixer rusak Diloakkan 

keranjang belanja Diloakkan 

trolley Diloakkan 

kursi lipat dan plastik Diloakkan 

rak besi Diloakkan 

meja Diloakkan 

kotak kayu Diloakkan 

mesin penggorengan rusak Diloakkan 
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Tabel 4.3 Membuang Barang yang Tidak Diperlukan (Lanjutan) 

Jenis Barang Tindakan 

 potongan pralon bekas Diloakkan 

kardus-kardus bekas Diloakkan 

Sampah kemasan Dibuang  

tali rafia Dibuang 

daun pisang Dibuang 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Di lantai 3 Bandeng Juwana-Elrina terdapat peralatan yang telah rusak dan 

tidak terpakai namun masih di simpan, seperti 2 buah freezer rusak, 2 buah mesin 

mixer rusak, keranjang belanja, trolley, kursi lipat dan plastik, rak besi, meja, 

kotak kayu, mesin penggorengan rusak, potongan pralon bekas, dan kardus-kardus 

bekas. Barang-barang tersebut tidak lagi memiliki nilai maka perlu dibuang. 

Barang-barang rusak dan tidak terpakai ini dapat diloakkan, sehingga area dekat 

lift menjadi bersih dan rapi. Selain itu, sampah produksi seperti daun pisang yang 

telah terpakai, sampah kemasan, dan sampah tali rafia juga perlu dibuang karena 

tidak terpakai lagi. Sampah daun pisang dapat langsung dibuang ke dalam drum 

sampah saat setelah selesai memanggang sehingga tidak berceceran di lantai.  
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4.2.2 Stabilize/Seiton/Penataan 

4.2.2.1 Kondisi Awal 

Berikut kondisi stabilize/seiton/penataan saat ini di masing-masing area 

produksi Bandeng Juwana-Elrina lantai 3: 

1. Area Produksi Enting-enting Gepuk 

Kondisi penataan pada area produksi enting-enting gepuk saat ini sudah 

baik dan efisien untuk kegiatan produksi enting-enting gepuk itu sendiri. Akan 

tetapi, banyaknya barang-barang tidak terpakai dan terpakai yang tercampur di 

dekat lift dan tangga pada area ini membuat area ini menjadi sempit, 

berantakan, dan akses jalan menjadi sulit. 

2. Area Produksi Wingko Babat 

Pada area produksi wingko babat, penggunaan satu buah mesin packing 

sudah cukup untuk memenuhi permintaan terhadap wingko babat. Adapun 2 

mesin lainnya digunakan sebagai mesin cadangan yang mana mesin-mesin ini 

disimpan dalam area produksi wingko babat sehingga mempersempit area 

packing. Sedangkan kemasan-kemasan produk wingko babat justru berada di 

luar area packing. Peletakkan kemasan di sembarang tempat berakibat 

aktivitas packing menjadi tidak efisien karena membutuhkan waktu untuk 

bolak-balik mengambil kemasan yang berada di luar area packing dan 

memungkinkan adanya kemasan yang hilang karena diletakkan di berbagai 

tempat. Kemasan besek berada di dalam area produksi produk lainnya, dan 
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kemasan pembungkus satuan produk serta kardus berada di depan area 

packing dekat dengan tangga, dan dekat pintu balkon.  

 

Gambar 4.10 Letak Kemasan Wingko Babat 

Beberapa rol kemasan pembungkus satuan produk juga diletakkan di 

sembarangan tempat. Beberapa diletakkan di atas mesin packing dan beberapa 

di samping mesin packing. Adapula yang diletakkan di dalam kardus di depan 

kamar mandi. 

 

Gambar 4.11 Letak Kemasan Satuan Produk Wingko Babat 

Berikutnya, loyang-loyang yang digunakan sebagai wadah untuk 

meletakkan adonan yang akan dipanggang dalam oven, hanya diletakkan di 
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sebelah meja untuk mencetak adonan dengan cara disandarkan (lihat lingkaran 

merah dalam gambar 4.12). Loyang-loyang ini tidak memiliki tempat khusus 

sehingga kotor karena langsung menyentuh lantai dan dapat jatuh jika 

tersandung para karyawan.  

 

Gambar 4.12 Letak Loyang Adonan Wingko Babat 

Kemudian juga baskom yang digunakan sebagai wadah untuk menaruh 

adonan yang telah melalui proses mixing. Baskom adonan ini tidak memiliki 

tempat khusus untuk penyimpanan, maka seringkali baskom-baskom ini 

hanya diletakkan di atas freezer (lihat gambar 4.13). Akibatnya ketika hendak 

mengambil bahan baku yang ada di dalam freezer, karyawan harus terlebih 

dahulu menyingkirkan baskom-baskom yang ada di atasnya. Cetakan adonan 

hanya diletakkan dalam cangkir, yang kadang diletakkan di atas freezer dan 

meja cetak adonan. Selain itu, bahan isi wingko yaitu chocochip justru 

diletakkan di dalam kardus pada area mixing. 
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Gambar 4.13 Letak Baskom Adonan 

3. Area Produksi Produk Lainnya 

Pada area ini, banyak ditemui penataan barang-barang yang tidak tertata 

dan yang tidak seharusnya berada dalam area ini sehingga dapat mengurangi 

efisiensi kerja karyawan. Beberapa kegiatan dalam proses produksi dilakukan 

di lantai, seperti mendinginkan produk dan blender bumbu. Hal ini dapat 

mengurangi higienisitas produk, aktivitas ini seharusnya dapat dilakukan di 

atas meja. Selain itu, peralatan juga memasak asal diletakkan di dalam rak 2 

susun (lihat lingkaran hitam dalam gambar 4.14), ini dapat menyulitkan 

karyawan dalam mencari salah satu alat masak yang diperlukan. Sedangkan 

sutil kayu juga diletakkan terpisah, yaitu di dalam multibuzz container yang 

berada di belakang tumpukan tabung gas yang ada di dekat dengan pintu (lihat 

lingkaran merah dalam gambar 4.14). dan di sebelahnya terdapat sebuah 

multibuzz container berwarna kuning berisi karton untuk alas produk bandeng 

dalam sangkar.  
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Gambar 4.14 Letak Peralatan Memasak 

Penataan bagian atas meja yang berada di area ini juga tidak rapi, 

bercampur antara barang pribadi karyawan, kemasan dan stiker produk, 

bumbu masak, kotak laci kecil, alat tulis, isolasi, buku catatan stok jadi, stok 

bahan baku, penjualan dan lembur karyawan, timbangan, kipas dan alat 

masak. Sedangkan bagian bawah meja digunakan untuk menyimpan kemasan 

singkong keju, plastik, dan kertas coklat untuk meniriskan minyak. Barang- 

barang ini tidak memiliki tatanan khusus, yang penting menurut karyawan 

adalah seluruh barang dapat diletakkan di atas meja. 

 

Gambar 4.15 Meja Area Bandeng Teriyaki 
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Selain itu, dalam area produksi ini juga terdapat loker karyawan. Namun 

jumlah kotak-kotak loker tidak sesuai dengan jumlah karyawan, yaitu hanya 

tersedia 12 kotak loker. Karena jumlahnya kurang, maka karyawan juga 

membuat loker tambahan dari kardus. Barang-barang pribadi milik karyawan 

juga masih banyak diletakkan disembarang tempat dan diatas freezer. Bahkan 

rak sepatu karyawan juga berada di dalam area produksi ini. Barang-barang 

pribadi milik karyawan tidak seharusnya berada di dalam area produksi. 

 

Gambar 4.16 Loker dan Barang Pribadi Karyawan 

4.2.2.2 Analisis 

Dalam tahapan stabilize/seiton/penataan ini, terlebih dahulu dilakukan analisis 

terhadap penataan layout pada Bandeng Juwana-Elrina lantai 3 saat ini. Setelah 

dilakukan tahapan sort/seiri/pemilahan terhadap barang-barang berdasarkan frekuensi 

penggunaan, maka barang-barang yang tidak terpakai yang terdapat pada gambar 

layout yang sebelumnya (dalam gambar 4.4, hal. 50), akan disingkirkan dari area 

produksi. Adapun barang yang rusak seperti sebuah mesin mixer dalam area mixing, 
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sebuah freezer dalam area produksi produk lainnya, dan tumpukan barang tidak 

terpakai (BTT) yang digambarkan dalam layout pada gambar 4.4. Maka berikut 

gambar layout setelah dilakukan proses pemilahan. 

 

Gambar 4.17 Area Produksi Lantai 3 Bandeng Juwana-Elrina Setelah Pemilahan 

Barang-barang yang tidak terpakai telah disingkirkan dari area produksi, maka 

tahap berikutnya adalah dilakukan penataan. Penataan ulang barang-barang yang ada 

di dalam area produksi Bandeng Juwana-Elrina lantai 3 diperlukan untuk 

meningkatkan efisiensi, mutu, dan produktivitas kerja. Beberapa hal yang perlu 
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dilakukan dalam merancang penataan terhadap barang-barang yang ada di area 

produksi lantai 3, antara lain: 

1. Merancang tempat untuk meyimpan loyang, bahan baku, baskom, cetakan 

adonan pada area produksi wingko babat. 

2. Merancang tempat untuk menyimpan peralatan memasak di area produksi 

produk lainnya. 

3. Merancang tempat untuk kemasan produk di area produksi produk 

lainnya. 

4. Merancang penataan meja di area produksi produk lainnya. 

5. Merancang tempat untuk menyimpan barang-barang pribadi karyawan. 

6. Memindahkan mesin packing cadangan ke luar area packing. 

7. Memindahkan kemasan wingko babat dekat dengan mesin packing. 

8. Merancang perbaikan layout area produksi secara keseluruhan. 

4.2.2.3 Rancangan 

a. Menentukan lokasi penyimpanan 

Berdasarkan gambaran mengenai kondisi awal dan setelah dilakukan 

analisis, maka rancangan stabilize/seiton/penataan yang perlu dilakukan salah 

satunya adalah menentukan lokasi penyimpanan. Dalam menentukan lokasi 

penyimpanan, diperlukan perabot pendukung untuk menyimpan atau meletakkan 
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peralatan-peralatan yang dibutuhkan, berupa keranjang, rak, dan loker karyawan. 

Adapun rincian rancangan perabot-perabot pendukung tersebut, sebagai berikut: 

1. Keranjang Besi  

Jika selama ini loyang hanya diletakkan di lantai dan kemudian 

disandarkan di meja cetak adonan, tentu menjadi kotor/tidak higienis dan 

mudah jatuh jika tersandung orang yang lewat. Maka perlu dibuat sebuah 

tempat penyimpanan untuk meletakkan loyang adonan wingko babat. 

Bandeng Juwana-Elrina memiliki sebanyak ±100 loyang adonan wingko 

babat, yang mana setiap loyangnya berukuran 60x30x1,5 cm.  

 

Gambar 4.18 Rancangan Keranjang Besi untuk Loyang Adonan 

Rancangan tempat penyimpanan untuk loyang adonan adalah dengan 

membuat 2 buah keranjang besi berukuran 85x40x40cm. Visual rancangan 

keranjang besi dapat dilihat dalam gambar 4.18 di atas. Setiap keranjang 

besi akan memuat 50 loyang adonan. Loyang-loyang adonan diletakkan 
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dengan cara disusun berdiri di dalam keranjang besi. Dan juga rancangan 

keranjang besi ini dilengkapi dengan 4 buah roda sehingga dapat dengan 

mudah digeser sesuai kebutuhan karyawan, dengan tujuan memudahkan 

karyawan untuk mengambil loyang-loyang adonan tersebut.  

Sedangkan rancangan layout keranjang besi ini dapat dilihat dalam 

gambar 4.19, yaitu berada di antara meja adonan. Selama jam kerja 

keranjang besi ini boleh dipindahkan sesuai kebutuhan karyawan. Akan 

tetapi setelah kegiatan produksi selesai, keranjang besi harus dikembalikan 

pada tempatnya. 

 

Gambar 4.19 Rancangan Layout Keranjang Besi 
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2. Rak Besi  

Beberapa peralatan dan bahan baku dalam proses cetak adonan 

wingko babat diletakkan diberbagai tempat. Untuk itu, dirancang sebuah 

rak besi khusus untuk meletakkan/menyimpan peralatan dan bahan baku 

yang dibutuhkan dalam proses cetak adonan wingko babat. Rak besi terdiri 

atas 4 tingkat, dengan ukuran P 100cm x L 50cm x T 150cm. barang-

barang yang akan diletakkan di dalam rak besi ini, antara lain: baskom, 

cetakan adonan (ukuran reguler dan mini), chocochip, dan kantong plastik 

(pembungkus nangka dan durian). Rancangan rak besi ini dapat dilihat 

dalam gambar 4.20 di bawah ini. 

 

Gambar 4.20 Rancangan Rak Besi 
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Pada rak besi tingkat I, akan digunakan untuk menyimpan baskom 

adonan yang telah melalui proses mixing. Semua baskom adonan 

diletakkan pada tempat ini, disimpan dengan cara disusun bertumpuk. Pada 

rak besi tingkat II, akan digunakan untuk menyimpan cetakan adonan dan 

chocochip. Chocochip yang sebelumnya disimpan dalam kardus di area 

mixing, penyimpanannya dipindahkan ke rak besi tingkat II dan disimpan 

dalam container box plastik 70liter (ukuran: 61cm x 42.5cm x 38cm). 

Cetakan adonan terdiri atas dua jenis, yaitu ukuran reguler dan mini. 

Cetakan adonan ditaruh ke dalam jolly box yang berukuran 17cm x 10cm x 

9cm dengan cara dipisah antara ukuran reguler dan mini. Jolly box warna 

kuning digunakan untuk menyimpan cetakan adonan ukuran reguler, 

sedangkan jolly box warna biru digunakan untuk menyimpan cetakan 

adonan ukuran mini. Jolly box warna kuning berjumlah 8 buah dan jolly 

box warna biru juga berjumlah 8 buah (sesuai jumlah karyawan pada 

proses cetak adonan), masing-masing jolly box berisi 10 buah cetakan 

adonan.  

 

Gambar 4.21 Jolly Box untuk Wadah Cetakan Adonan 
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Pada rak besi tingkat III, akan digunakan untuk menyimpan stok 

kantong plastik. Kantong plastik ini digunakan untuk mengemas buah 

nangka potong dan durian yang akan disimpan dalam freezer. Sebelum 

diletakkan di rak, stok kantong plastik terlebih dahulu dimasukkan ke 

dalam container box plastik 45liter (ukuran: 54cm x 36,5cm x 28,5cm) 

agar tidak berantakan dan tercecer.  

Terkait penataan lokasi rak besi ini, rak akan diletakkan disebelah 

kiri pintu menuju area produksi produk lainnya. Rak diletakkan mepet 

dengan tembok dan menghadap ke jalan akses masuk area tersebut. 

Rancangan layout rak besi di area produksi wingko babat dapat dilihat 

dalam gambar 4.22 di bawah ini. 

 

Gambar 4.22 Rancangan Layout Rak Besi 
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3. Rak Alat Masak  

Rak alat masak akan dirancang untuk menyimpan peralatan memasak 

yang digunakan pada area produksi produk lainnya, yaitu untuk keperluan 

produksi bandeng teriyaki, sate bandeng, bandeng dalam sangkar, lemper 

bandeng, ayam goreng, singkong keju, dan tahu isi. Adapun peralatan 

memasak yang akan disimpan dalam rak alat masak ini, antara lain ± 14 

sutil, sendok, telenan, 5 baskom, panci, 2 wadah cetakan tahu, 3 nampan, 2 

saringan, sejumlah gelas dan piring, 2 gelas blender, teko air, dan peniris 

minyak. Rancangan rak alat masak ini terdiri atas 3 susun dengan ukuran 

60cm x 40cm x 150cm dan terbuat dari bahan besi. Berikut rancangan rak 

alat masak ini. 

 

Gambar 4.23 Rancangan Rak Alat Masak 
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Pada bagian susun 1 akan digunakan untuk menyimpan sutil, sendok, 

peniris minyak, dan cetakan tahu. Agar barang-barang tersebut tidak saling 

tercampur maka di beri wadah masing-masing ketika diletakkan di rak ini. 

Cetakan tahu di wadahi dengan baskom berlubang agar air dapat keluar 

dari wadah saat setelah cetakan dicuci dan tidak berceceran. Sutil diwadahi 

menjadi satu dengan kotak plastik berlubang dan ditata dengan posisi 

berdiri sehingga mudah dicari dan tidak berantakan. Begitu pula dengan 

peniris minyak juga di beri wadah. 

Pada bagian susun ke-2 digunakan untuk menyimpan baskom, teko 

air, gelas dan piring (semua terbuat dari plastik). Cara penyimpanan 

diletakkan bersebelahan mulai dari paling kiri baskom-baskom ditumpuk 

mejadi satu, sebelahnya untuk meletakkan teko air, sebelahnya lagi untuk 

meletakkan gelas-gelas, dan paling kanan untuk menyimpan piring. 

Barang-barang ini jangan asal diletakkan karena akan menjadi berantakan 

sehingga lebih sulit untuk mencari dan mengambilnya. 

Pada bagian susun ke-3 digunakan untuk menyimpan panci tanpa 

gagang, telenan, gelas blender dan nampan. Sama halnya dengan penataan 

peletakkan barang-barang pada bagian susun ke-2, pada bagian susun ke-3 

ini barang-barang juga harus ditata dalam peletakkannya. Sisi paling kiri 

untuk meletakkan panci tanpa gagang, sebelahnya telenan dan gelas 

blender. Sedangkan nampan diletakkan pada sisi paling kanan dengan 

posisi berdiri. Sedangkan panci yang memiliki pegangan digantung, dan 
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saringan pada bagian kiri luar rak ini dengan menggunakan pengait besi 

tambahan.  

Rancangan layout rak alat masak ini akan diletakkan di dalam area 

produksi produk lainnya. Tepatnya pada lokasi rak 2 susun yang 

sebelumnya, yaitu di sebelah kiri kompor yang digunakan untuk produksi 

tahu isi. Rancangan layout rak alat masak dapat dilihat dalam gambar 4.24 

di bawah ini. 

 

Gambar 4.24 Rancangan Layout Rak Alat Masak 

4. Rak Kemasan Produk 

Rak kemasan produk ini dirancang untuk memperbaiki penataan 

dalam menyimpan stok kemasan produk pada area produksi produk 

lainnya. Stok kemasan sebelumnya diletakkan pada meja area produksi 

bandeng dalam sangkar (dalam gambar 4.15). Adapun stok kemasan yang 

akan di dalam rak ini, antara lain: kemasan singkong keju, kemasan 

bandeng teriyaki, kertas coklat/tiris, plastik, tisu, stiker kemasan, dan 
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karton bandeng dalam sangkar. Rancangan rak kemasan ini berukuran 

80cm x 40cm x 180cm, desain rak dapat di lihat dalam gambar 4.25.  

 

Gambar 4.25 Rancangan Rak Kemasan Produk 

Rak kemasan produk ini terbagi atas 5 bagian, yang mana penataan 

letak stok kemasan akan diatur dalam rak ini. Pada bagian A dirancang 

untuk menyimpan kemasan bandeng teriyaki dan sate bandeng. Bagian B 

pada rak dirancang untuk meyimpan stiker kemasan yang telah diletakkan 

dalam wadah dan tisu. Bagian C dirancang untuk menyimpan kertas coklat 

yang digunakan untuk meniriskan minyak. Bagian D dirancang untuk 

menyimpan kemasan singkong keju. Sedangkan bagian E dirancang untuk 

menyimpan karton tatakan bandeng dalam sangkar. Akan tetapi karton ini 

terlebih dahulu diletakkan dalam container box plastik 45liter (ukuran: 
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54cm x 36,5cm x 28,5cm) agar rapi, baru kemudian container box 

diletakkan pada rak kemasan. 

Rancangan layout rak kemasan produk ini akan diletakkan di dalam 

area produksi produk lainnya. Rak ini akan di letakkan di sebelah freezer 

kecil. Lokasi ini sebelumnya merupakan tempat freezer buah nangka 

(untuk isi wingko babat) yang akan dikeluarkan dari area ini. Rancangan 

layout rak kemasan produk dapat dilihat dalam gambar 4.26 di bawah ini.  

 

Gambar 4.26 Rancangan Layout Rak Kemasan Produk 

5. Penataan Meja Area Bandeng Teriyaki 

Setelah perancangan rak kemasan produk, maka kemasan produk 

yang berada di meja area bandeng teriyaki dipindahkan ke rak tersebut. 

Maka berikutnya adalah penataan posisi barang-barang yang ada di atas 

meja area bandeng teriyaki. Rancangan penataan ulang meja dapat dilihat 

dalam gambar 4.27 di bawah. Meja ini terletak di sebelah kiri kompor 

untuk memasak bandeng teriyaki dan sate bandeng. Oleh karena itu, barang 
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yang mendukung proses produksi diletakkan di sebelah kanan sehingga 

dekat dengan kompor. Posisi penataan barang dan peralatan mulai dari 

sebelah kanan adalah bumbu masak, wadah pisau dan gunting, timbangan, 

isolasi, alat tulis, kotak laci kecil, buku catatan bandeng teriyaki, dan buku 

catatan wingko babat.  

 

Gambar 4.27 Rancangan Tampak Atas Penataan Meja Area Bandeng 

Teriyaki 

Selain itu, barang-barang di atas meja diberi wadah agar tertata rapi. 

Pertama, bumbu masak ditempatkan dalam satu wadah berukuran 25cm x 

15cm yang dalamnya diisi dengan kecap, botol kecap asin, botol penyedap 

rasa, botol merica, dan botol garam. Berikutnya sejumlah pisau dan gunting 

diwadahi dengan kaleng yang berdiameter 10cm. Sedangkan alat tulis 

diletakkan dalam pencil case. Buku catatan untuk wingko babat dan 

bandeng teriyaki diletakkan dalam wadah yang berbeda, masing-masing 

diletakkan dalam wadah berukuran 17cm x 22cm. Wadah pertama dipakai 

untuk menyimpan buku penjualan, buku catatan produksi, dan buku bahan 



82 

 

baku milik bandeng teriyaki. Sedangkan wadah kedua untuk menyimpan 

buku catatan produksi dan buku lembur karyawan. 

6. Penataan Meja Berlemari di Area Produksi Produk Lainnya 

Penggantian meja yang berada di tengah-tengah area produksi produk 

lainnya dengan meja berlemari di bawahnya dengan ukuran yang lebih 

luas. Meja diletakkan pada lokasi yang sebelumnya digunakan untuk 

meletakkan kemasan besek produk wingko babat. Meja berlemari ini 

berukuran 150cm x 65cm x 80cm. Sedangkan lemari di bawahnya akan 

terbagi 2, lemari 2 pintu berukuran 100cm x 65cm x 70cm dan lemari 1 

pintu berukuran 50cm x 65cm x 70cm. Desain rancangan meja berlemari 

dapat dilihat dalam gambar 4.28 di bawah ini. 

 

Gambar 4.28 Rancangan Meja Berlemari 

Meja dipepetkan dengan tembok sehingga dekat dengan stopkontak, 

dan pintu lemari bawah meja menghadap keluar. Pemindahan meja ini 
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bertujuan agar proses mengocok telur dengan blender untuk bahan adonan 

bandeng dalam sangkar dapat dilakukan di atas meja. Begitu pula dengan 

pendinginan produk singkong keju, bandeng dalam sangkar, ayam goreng, 

dan lain-lain; yang menggunakan kipas angin dalam proses 

pendinginannya, juga dapat dilakukan di atas meja dan tidak lagi dilakukan 

di lantai. Posisi penempatan blender akan berada pada sisi kiri atas meja, 

sedangkan keranjang berisi stok telur berada disebelahnya, serta kipas 

angin akan berada pada sisi kanan atas meja. Sisa area di permukaan meja 

dapat digunakan untuk proses pengemasan produk. Sedangkan dua buah 

lemari yang berada di bawah meja dapat digunakan untuk menyimpan stok 

bahan baku, seperti bawang putih, beras ketan, singkong, tahu dan lain-

lain. Berikut rancangan tampak atas penataan meja berlemari ini, dalam 

gambar 4.29. 

 

Gambar 4.29 Rancangan Tampak Atas Penataan Meja Berlemari 

Oleh karena meja dapat digunakan untuk proses pengemasan produk, 

maka posisi rancangan rak kemasan (gambar 4.25), ditukar dengan freezer 

yang berada disebelahnya agar mudah dan dekat dalam mengambil 
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kemasan. Hal ini bertujuan agar proses produksi menjadi lebih higienis dan 

efisien. Jika penempatan meja mepet dengan tembok maka kabel blender 

dan kabel kipas angin juga tidak akan berada lantai yang dapat 

mengakibatkan kecelakaan kerja (misalnya tersandung dan jatuh). Maka 

berikut rancangan layout meja berlemari ini, serta posisi pemindahan rak 

kemasan (dalam gambar 4.30). 

 

Gambar 4.30 Rancangan Layout Meja Berlemari dan Rak Kemasan 

7. Loker Karyawan 

Penambahan jumlah loker karyawan, disesuaikan dengan jumlah 

karyawan produksi di Bandeng Juwana-Elrina lantai 3. Perancangan loker 

karyawan ini bertujuan agar barang-barang pribadi karyawan, seperti tas, 

baju, helm, dan lain-lain dapat disimpan dalam kotak loker masing-masing. 

Seluruh karyawan produksi di lantai berjumlah 38 orang, yang terdiri atas 

11 karyawan enting-enting gepuk, 21 karyawan wingko babat, dan 6 

karyawan pada area produksi produk lainnya. Saat ini jumlah loker yang 

dimiliki 2 buah (setiap loker terdiri atas 6 kotak), maka perlu penambahan 
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5 buah loker agar setiap karyawan memiliki satu kotak loker. Setiap satu 

orang karyawan diberikan satu kotak loker dengan tujuan seluruh barang-

barang karyawan dapat disimpan di dalam loker dan tidak bercampur satu 

dengan lainnya. Satu kotak loker berukuran P 38cm x L 38cm x T 30,5cm. 

Berikut rancangan loker karyawan untuk area produksi lantai 3. 

 

Gambar 4.31 Rancangan Loker Karyawan 

Terkait penataan tempat untuk loker karyawan, loker yang sudah ada 

sebelumnya pindahkan ke luar area produksi dan tambahan loker 

diletakkan bersebelahan dengan loker yang sudah ada. Hal ini dikarenakan, 

loker karyawan berisi barang pribadi milik karyawan, yang mana tidak 

dibutuhkan saat proses produksi maka harus dikeluarkan dari area 

produksi. Seluruh loker karyawan diletakkan di satu lokasi, yaitu di depan 
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pintu ruang packing enting-enting gepuk coklat, dan juga dekat dengan 

pintu balkon lantai 3. Selain itu, rak sepatu karyawan juga harus 

dikeluarkan dari area produksi dan dapat diletakkan di dekat penempatan 

loker yang baru. Dengan demikian, area produksi produk lainnya menjadi 

lebih luas, serta lebih bersih dan rapi. Berikut rancangan layout loker dan 

rak sepatu karyawan. 

 

Gambar 4.32 Rancangan Layout Loker dan Rak Karyawan  

b. Penataan Ulang Layout Area Produksi Lantai 3 

Setelah disusun rancangan-rancangan lokasi penyimpanan dengan 

penambahan beberapa perabot di area produksi, maka tahap berikutnya adalah 

penataan ulang layout secara keseluruhan. Rancangan penataan ulang layout area 

produksi Bandeng Juwana-Elrina lantai 3 dapat dilihat dalam gambar 4.33 di 

bawah ini. 
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Gambar 4.33 Rancangan Penataan Ulang Layout Produksi Lantai 3 

Pertama, dua buah mesin packing yang tidak digunakan dikeluarkan dari 

area produksi wingko babat. Mesin packing tersebut disimpan dengan posisi 

horizontal di depan gudang stok tali rafia yang berada di dekat pintu balkon dan 

lift. Kemudian pada area packing yang sebelumnya merupakan lokasi mesin 

packing, digunakan untuk menyimpan stok kemasan produk wingko babat. 

Kemasan besek yang sebelumnya berada pada area produksi produk lainnya juga 

dipindahkan ke lokasi penyimpanan stok kemasan tersebut. Kemasan kardus dan 

satuan produk wingko babat yang sebelumnya berada di dekat tangga juga 
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dipindahkan ke lokasi tersebut. Dengan demikian seluruh kemasan wingko babat 

berada di dekat mesin packing sehingga dekat dengan operator dan lebih efisien. 

Kedua, freezer yang sebelumnya diletakkan di dekat barang-barang tidak 

terpakai dipindahkan ke sebelah freezer yang berada di dekat besi pembatas 

tangga. Ketiga, pemindahan loker karyawan dan rak sepatu yang sebelumnya 

berada di area produksi produk lainnya dipindahkan ke dekat area packing 

enting-enting gepuk dan pintu balkon lantai 3. Loker yang telah ditambahkan 

dengan loker baru di letakkan dekat pintu balkon, sedangkan rak sepatu 

diletakkan di depan dinding area packing enting-enting gepuk. Sedangkan lokasi 

sebelumnya akan digunakan untuk meletakkan meja yang digunakan untuk 

blender telur, mendinginkan produk, dan mengemas produk. 

Keempat, lokasi freezer kecil yang berada di area produksi produk lainnya 

ditukar dengan rak kemasan produk yang berada di sebelahnya. Hal ini bertujuan 

agar rak kemasan produk berada dekat dengan meja yang digunakan untuk 

mengemas produk. Kelima, peletakan stok tabung gas yang berada di area 

produksi produk lainnya dipepetkan dengan dinding yang dekat dengan pintu 

masuk area ini dengan jarak ±1meter dari pintu masuk.  

Penataan ulang layout beberapa barang dan peralatan telah diuraikan di 

atas. Barang-barang dan peralatan lainnya akan tetap berada pada tempat yang 

sama dengan sebelumnya.  
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4.2.3 Shine/Seiso/Pembersihan 

4.2.3.1 Kondisi Awal 

Pada lingkungan kerja di Bandeng Juwana-Elrina lantai 3 tampak dinding 

yang telah kotor dan kusam, dan pembersihan tidak dilakukan secara menyeluruh 

sehingga dapat dilihat beberapa daerah tampak kotor, dan berdebu. Selama ini, 

Bandeng Juwana-Elrina sudah memiliki jadwal pembersihan area kerja di lantai 3 

yang dilakukan secara lisan. Pembersihan dilakukan oleh karyawan sesuai dengan 

area kerja masing-masing. Berikut pembagian tugas kebersihan pada masing-masing 

area produksi. 

1. Area Produksi Enting-enting Gepuk 

Pembersihan pada area ini dilakukan setiap hari setelah selesai jam 

kerja. Para karyawan bersama-sama menyapu area tempatnya bekerja, dan 

mencuci alat-alat produksi yang digunakan. Tidak ada pembagian tugas dan 

perintah secara tertulis, para karyawan melakukan kebersihan sebagai 

rutinitas. Akan tetapi, kebersihan tidak dilakukan secara menyeluruh sehingga 

dapat dilihat kompor hingga berwarna hitam karena tidak dibersihkan setelah 

digunakan, terdapat debu dan kotoran di permukaan meja dan kaki-kaki meja 

packing maupun meja gepuk.  

2. Area Produksi Wingko Babat 

Pada area ini kegiatan kebersihan juga dilakukan secara lisan. Jadwal 

mengepel lantai untuk area ini dilakukan setiap hari Senin. Menyapu lantai 

dilakukan dua kali sehari, yaitu setiap jam istirahat siang dan setelah jam kerja 
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berakhir. Mesin packing dilap setiap selesai jam kerja oleh operator mesin. 

Sedangkan pada area mixing, setiap selesai bekerja karyawan yang bertugas di 

area ini menyapu dan mengepel lantai, serta mengelap seluruh mesin mixer.  

Kebersihan hanya berfokus pada lantai, mesin dan peralatan yang 

digunakan saja sehingga tidak dilakukan secara menyeluruh. Menyapu lantai 

tidak sampai sudut-sudut dekat tembok sehingga daerah di bawah oven tidak 

tersapu bersih. Rak baja dan rak besi beroda yang ada juga jarang dilap, 

sehingga tampak berdebu dan kotor. Selain itu, tumpukan kardus dan karung 

bekas dibiarkan di area mixing hingga ±3 hari baru kemudian disingkirkan, 

yang mana mempersempit area ini. Karyawan juga terbiasa membuang 

sampah daun pisang yang telah digunakan ke lantai, padahal sudah tersedia 

drum sampah didekatnya. 

3. Area Produksi Produk Lainnya 

Kegiatan kebersihan di area ini terpisah-pisah. Pada area ini terbagi atas 

3 kegiatan produksi, yaitu (1) bandeng teriyaki dan sate bandeng; (2) singkong 

keju dan lemper bandeng; dan (3) bandeng dalam sangkar. Setiap karyawan 

masing-masing kegiatan produksi tersebut bertanggung jawab atas kebersihan 

dari peralatan produksi yang mereka gunakan. Setiap selesai bekerja, 

karyawan bertugas untuk mencuci peralatan memasak yang digunakan, dan 

mengelap kompor, membersihkan bagian dalam showcase, dan menyapu 

lantai. Sedangkan setiap hari selasa seluruh karyawan pada area ini bersama-

sama mengepel lantai.   
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4.2.3.2 Analisis 

 Tahap perancangan shine/seiso/pembersihan dilakukan dengan tujuan 

menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari debu, kotoran, sampah, dan lantai 

yang licin. Manfaat yang akan diperoleh, antara lain: (1) Umur peralatan mejadi lebih 

panjang karena selalu bersih dan terawat, (2) lingkungan kerja menjadi lebih nyaman 

dan sehat, (3) Higienitas produk terjamin, dan (4) mencegah terjadinya kecelakaan 

kerja. Oleh karena itu penting untuk terlebih dahulu mengidentfikasi jenis kotoran 

yang terdapat pada area produksi lantai 3, berikut dengan penyebabnya. Berdasarkan 

uraian kondisi awal Shine/Seiso/Pembersihan pada Bandeng Juwana-Elrina lantai 3, 

maka dapat diketahui jenis-jenis kotoran dan penyebabnya, sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Jenis Kotoran dan Penyebabnya 

Jenis Kotoran Penyebab Keterangan 

Debu Terbawa oleh udara yang 

masuk melalui ventilasi 

dan pintu balkon. 

Terdapat pada rak-rak, 

peralatan yang jarang 

terpakai, bagian mesin yang 

sulit dibersihkan, tabung 

gas, kipas angin, sudut-

sudut ruangan. 

Sarang laba-laba Sarang laba-laba muncul 

di tempat-tempat yang 

tidak dibersihkan secara 

rutin. 

Terdapat pada langit-langit, 

dan siku-siku dinding. 

Noda minyak Cipratan minyak saat 

menggoreng. 

Di lantai sekitar kompor 

yang digunakan untuk 

menggoreng. 

Tumpahan tepung Tercecer saat memasukkan 

tepung kedalam mesin 

mixer.  

Di lantai dan mesin mixer 

pada area mixing. 
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Tabel 4.4 Jenis Kotoran dan Penyebabnya (Lanjutan)  

Jenis Kotoran Penyebab Keterangan 

Sampah 

daun 

pisang 

Daun pisang yang telah 

digunakan tidak langsung 

dibuang ke dalam drum 

sampah. 

Tercecer pada lantai di area 

oven pada area produksi 

wingko babat. 

Kemasan Kemasan cacat atau sisa 

tercecer di lantai produksi  

Tercecer disekitar mesin 

packing. 

Kardus & 

karung 

Kardus & karung bekas 

ditumpuk setelah dipakai 

selama beberapa hari. 

Tumpukan kardus & karung 

bekas berada di area mixing. 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Adapun peralatan kebersihan yang tersedia pada Bandeng Juwana-Elrina 

lantai 3 saat ini, terdiri atas sapu ijuk, pengki, sapu lidi, wiper karet, kemoceng, kuas, 

lap dan sikat tangkai. Peralatan kebersihan ini dipakai oleh para karyawan di area 

produksi untuk membersihkan tempat kerjanya.  

4.2.3.3 Rancangan 

a. Menempatkan Peralatan Kebersihan Pada Lokasi yang Memadai 

Terkait penempatan peralatan kebersihan, selama ini alat-alat kebersihan 

diletakkan di sembarang tempat. Untuk itu, dirancang penempatan peralatan 

kebersihan pada tempat yang memadai agar rapi, diletakkan pada tempat tertentu 

(tidak berpindah-pindah), dan mudah dicari. Pertama, wiper karet dan sikat 

tangkai tetap pada tempatnya yaitu diletakkan di sebelah tabung gas orange yang 

terdapat di balkon belakang area oven, hanya perlu ditata lebih rapi.  
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Kedua, peletakkan sapu ijuk, sapu lidi, pengki, kain microfiber, kuas dan 

kemoceng pada area wingko babat diletakkan mepet pada dinding dekat area 

oven. Sapu ijuk, kain microfiber, kuas dan kemoceng digantung pada paku, 

sedangkan pengki dan sapu lidi di sandarkan pada tembok. Berikut rancangan 

layout peralatan kebersihan area produksi wingko babat. 

 

Gambar 4.34 Rancangan Layout Peralatan Kebersihan Area Produksi 

Wingko Babat 

Ketiga, penempatan 2 buah sapu ijuk, 2 buah pengki, 2 buah kain 

microfiber, dan 1 buah kemoceng di letakkan di dekat pintu masuk area produksi 

produk lainnya, sebelah tempat meletakkan stok tabung gas. Sapu ijuk, kain 

microfiber, dan kemoceng digantung pada paku, sedangkan pengki di sandarkan 

pada tembok. Berikut rancangan layout peralatan kebersihan area produksi 

produk lainnya. 
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Gambar 4.35 Rancangan Layout Peralatan Kebersihan Area Produksi 

Produk Lainnya 

Keempat, penempatan 3 buah sapu ijuk, 3 buah pengki, 1 buah kain 

microfiber, dan 1 buah kemoceng di letakkan disebelah kiri area produksi enting-

enting dan dekat dengan lokasi stok kemasan produk. Sapu ijuk, kain microfiber, 

dan kemoceng digantung pada paku, sedangkan pengki di sandarkan pada 

tembok. Berikut rancangan layout peralatan kebersihan area produksi enting-

enting gepuk. 

 

Gambar 4.36 Rancangan Layout Peralatan Kebersihan Area Produksi 

Enting-enting Gepuk 
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b. Menyusun Rancangan Peremajaan Tempat Kerja 

Peremajaan pada tempat kerja memiliki peran penting dalam perbaikan 

tempat kerja. Rancangan peremajaan pertama adalah pengecatan ulang tembok 

seluruh area produksi lantai 3, karena tembok sudah kusam dan kotor, yang 

memungkinkan adanya jamur dan kuman di dinding. Pemilihan warna cat 

sebaiknya warna putih, krem, atau warna muda lainnya sehingga tidak tajam di 

pandang dan memberikan kesan tenang serta nyaman.  

Rancangan peremajaan kedua adalah peremajaan alat-alat kebersihan. Alat-

alat kebersihan yang telah usang, diganti dengan alat kebersihan baru. Beberapa 

sapu ijuk sudah rontok, maka perlu membeli sapu ijuk baru. Penggunaan lap kain 

biasa diganti dengan menggunakan kain microfiber karena lap kain biasa 

cenderung hanya mendorong debu dan kotoran, sedangkan kain microfiber dapat 

mengangkat debu dan kotoran sehingga lebih efektif dalam membersihkan. 

Berikutnya penambahan peralatan kebersihan, yaitu ijuk tangkai panjang yang 

berfungsi untuk membersihkan dinding dari sarang laba-laba dan debu. 

c. Pembagian Area Dan Penanggung Jawab Kebersihan 

Dalam kegiatan kebersihan terlebih dahulu dilakukan pembagian area 

kebersihan dan penanggung jawab pada masing-masing area. Area kebersihan 

pada lantai 3 Bandeng Juwana-Elrina dibagi menjadi 3, yaitu area produksi 

enting-enting gepuk, area produksi wingko babat, dan area produksi bandeng 

teriyaki dll (dan lain-lain). Berikut layout pembagian area kebersihan lantai 3. 
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Gambar 4.37 Layout Pembagian Area Kebersihan 

Area kebersihan berwarna kuning adalah area produksi enting-enting 

gepuk, penanggung jawab kebersihan pada area ini adalah Siswanto. Berikutnya 

area kebersihan berwarna merah adalah area produksi wingko babat, penanggung 

jawab kebersihan pada area ini adalah Siti Karomah. Kemudian area kebersihan 

berwarna biru adalah area produksi bandeng teriyaki dll, penanggung jawab 

kebersihan pada area ini adalah Bonita. Sedangkan selain area yang telah 

disebutkan, kegiatan kebersihan pada area tersebut Bandeng Juwana-Elrina 

menggunakan jasa outsourcing. 

Kepala bagian area enting-enting gepuk dan area wingko babat sekaligus 

ditunjuk menjadi penanggung jawab kebersihan area produksinya. Sedangkan 
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kepala bagian area bandeng teriyaki dll adalah kepala toko, yang mana tidak 

secara langsung mengetahui kondisi di area produksi sehari-hari. Oleh karena itu, 

penanggung jawab area bandeng teriyaki dll dipilih dari salah satu karyawan di 

area tersebut. Bonita adalah karyawan produksi bandeng teriyaki dan sate 

bandeng. 

d. Menyusun Jadwal Dan Prosedur Pembersihan Tempat Kerja 

Dalam membersihkan tempat kerja di Bandeng Juwana-Elrina lantai 3 

diperlukan penyusunan jadwal dan prosedur pembersihan. Penyusunan jadwal 

dan prosedur pembersihan dibagi berdasarkan masing-masing area, yang di 

dalamnya meliputi nama item yang akan dibersihkan, langkah pembersihan, alat 

yang digunakan, standar pembersihan, jadwal pelaksanaan kebersihan, dan 

pelaksana kegiatan kebersihan. Seluruh rangkaian tersebut disusun dalam Shine 

Plan Sheet. Berikut Shine Plan Sheet pada masing-masing area kebersihan. 

1. Area GKM Enting-enting Gepuk 

Kegiatan pembersihan area ini meliputi pembersihan lantai, dinding, 

meja (meja packing dan meja gepuk), mesin peleleh coklat, kompor, alat 

masak (sutil, wajan, alat gepuk) dan sampah. Seluruh permukaan lantai 

disapu dengan sapu ijuk dan pengki setiap selesai jam kerja agar bebas dari 

sampah, tumpahan kacang dan debu. Seka seluruh permukaan dinding dan 

langit-langit dengan menggunakan ijuk tangkai panjang setiap seminggu 

sekali agar tidak ada sarang laba-laba di dinding. Permukaan dan kaki meja 

packing serta meja gepuk dilap dengan kain microfiber setiap hari selesai 
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kerja supaya bebas dari debu dan kotoran. Wadah peleleh coklat dicuci 

bersih setelah digunakan dengan spon cuci piring dan sabun, sedangkan 

body mesin dilap dengan kain microfiber setiap setelah digunakan agar 

bebas dari sisa coklat yang menempel.  

Kompor dilap dengan kain dan semprot cairan pembersih setiap 

selesai kerja agar bebas dari kotoran dan noda minyak. Alat masak (seperti 

wajan, sutil, baskom, dan alat gepuk) dicuci bersih dengan spon cuci piring 

dan sabun setiap setelah digunakan supaya bebas dari minyak dan kotoran. 

Sampah dikumpulkan dalam wadah sampah dan dibuang setiap pagi. 

Pelaksana kebersihan seluruh karyawan yang bekerja di hari yang 

bersangkutan. Jadwal dan prosedur pembersihan selengkapnya dapat di 

lihat dalam Shine Plan Sheet GKM Enting-enting Gepuk berikut ini. 
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SHINE PLAN SHEET 

Area: GKM Enting-enting Gepuk 

Penanggung Jawab: Siswanto 

No Nama 

Item 

Langkah 

Pembersihan 

Alat Standar Jadwal Pelaksana 

1 Lantai Menyapu seluruh 

permukaan lantai, 

hingga sudut-sudut 

lantai 

Sapu ijuk 

dan 

pengki 

Bebas dari 

sampah, 

tumpahan 

kacang dan 

debu 

Setiap 

selesai 

jam kerja  

Seluruh 

tim 

2 Dinding Seka seluruh 

permukaan dinding 

dan langit-langit 

Ijuk 

tangkai 

panjang 

Bebas dari 

sarang laba-

laba dan debu 

Setiap 

seminggu 

sekali 

Seluruh 

tim 

3 Meja Mengelap seluruh 

permukaan meja dan 

kaki meja  

Kain 

microfiber 

Bebas dari 

debu dan 

kotoran  

Setiap 

hari 

selesai 

kerja 

Seluruh 

tim 

4 Mesin 

Peleleh 

Coklat 

Wadah peleleh coklat 

dicuci bersih setelah 

digunakan 

Spon cuci 

piring dan 

sabun 

Bebas dari 

sisa coklat 

yang 

menempel 

Setiap 

setelah 

digunakan 

Tim 

packing 

Mengelap body 

mesin peleleh coklat 

Kain 

microfiber 

Bebas dari 

debu dan 

kotoran 

Setiap 

selesai 

kerja 

Tim 

packing 

5 Kompor Dilap dengan kain 

dan semprot cairan 

pembersih 

Kain lap 

dan cairan 

pembersih 

Bebas dari 

kotoran dan 

noda minyak 

Setiap 

selesai 

jam kerja 

Seluruh 

tim 

6 Alat 

Masak  

Dicuci bersih setelah 

digunakan 

Spon cuci 

piring dan 

sabun 

Bebas dari 

minyak dan 

kotoran 

Setiap 

setelah 

digunakan 

Seluruh 

tim 

7 Sampah Dikumpulkan dalam 

wadah sampah dan 

dibuang 

Wadah 

sampah - 

Setiap 

pagi 

Seluruh 

tim 

 

Gambar 4.38 Rancangan Jadwal Pembersihan GKM Enting-enting Gepuk 
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2. Area GKM Wingko Babat 

Kegiatan pembersihan area ini meliputi pembersihan lantai, dinding, 

meja, rak, freezer, mesin mixer, oven, mesin packing, cetakan adonan dan 

baskom, loyang, dan sampah. Lantai disapu setiap hari saat jam istirahat 

siang dan selesai kerja dengan menggunakan sapu ijuk, pengki; lantai juga 

dipel dengan alat pel dan sikat tangkai setiap hari selesai kerja sehingga 

bersih dari sampah, tumpahan tepung, dan debu. Seka seluruh permukaan 

dinding dan langit-langit dengan menggunakan ijuk tangkai panjang setiap 

seminggu sekali agar tidak ada sarang laba-laba di dinding. Permukaan 

meja dan kaki meja dilap dengan kain microfiber setiap pagi, jam istirahat 

siang dan selesai kerja supaya bebas dari debu dan kotoran. Setiap bagian 

rak di bersihkan dengan kemoceng dan kain microfiber setiap seminggu 

sekali supaya bebas dari debu dan kotoran. Body dan handle pintu freezer 

dilap dengan menggunakan kain microfiber setiap seminggu sekali, dan 

secara berkala bunga es dalam freezer dicairkan agar freezer tetap bersih.  

Seluruh body mesin mixer dilap dengan kain microfiber, sedangkan 

wadah adonan mixer dicuci dengan spon cuci piring dan sabun setiap 

selesai kerja agar bebas dari tepung dan kotoran. Mengelap body oven dan 

kaki-kaki oven dengan kain microfiber dan kemoceng setiap selesai kerja 

supaya bebas dari debu dan kotoran. Mengelap seluruh body mesin packing 

dengan kain microfiber dan membersihkan debu di bagian-bagian yang 
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sulit dengan kuas setiap selesai kerja supaya bebas dari debu dan kotoran. 

Cetakan adonan, baskom, dan loyang dicuci bersih setelah digunakan 

dengan spon cuci piring dan sabun setiap selesai kerja agar bersih dari sisa 

adonan yang menempel. Sampah dikumpulkan dalam wadah sampah dan 

dibuang setiap pagi. Pelaksana kebersihan disesuaikan dengan tugas 

karyawan di hari yang bersangkutan. Jadwal dan prosedur pembersihan 

selengkapnya dapat di lihat dalam Shine Plan Sheet GKM Wingko Babat 

berikut ini. 
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SHINE PLAN SHEET 

Target Area: GKM Wingko Babat 

Penanggung Jawab: Siti Karomah 

No Nama 

Item 

Langkah 

Pembersihan 

Alat Standar Jadwal Pelaksana 

1 

 

 

Lantai Menyapu seluruh 

permukaan lantai, 

hingga sudut-sudut 

lantai, bawah freezer 

dan oven 

Sapu ijuk, 

sapu lidi, 

dan pengki 

Bebas dari 

sampah, 

tumpahan 

tepung dan 

debu 

Setiap jam 

istirahat 

siang dan 

selesai kerja  

Area 

mixing: 

operator 

Area oven 

& 

packing: 

seluruh 

tim 

Mengepel dan 

menyikat seluruh 

permukaan lantai, 

hingga sudut-sudut 

lantai, bawah freezer 

dan oven 

Alat pel 

dan sikat 

tangkai 

Bebas dari 

debu dan 

kuman 

Setiap hari 

selesai jam 

kerja  

Area 

mixing: 

operator 

Area oven 

& 

packing: 

seluruh 

tim 

2 Dinding Seka seluruh 

permukaan dinding 

dan langit-langit 

Ijuk 

tangkai 

panjang 

Bebas dari 

sarang laba-

laba dan debu 

Setiap 

seminggu 

sekali 

Seluruh 

tim 

3 Meja Mengelap seluruh 

permukaan meja dan 

kaki meja  

Kain 

microfiber 

Bebas dari 

debu dan 

kotoran  

Setiap pagi, 

jam 

istirahat 

siang dan 

selesai kerja 

Tim cetak 

adonan 

4 Rak Membersihkan 

setiap bagian rak 

Kemoceng 

dan kain 

microfiber 

Bebas dari 

debu dan 

kotoran 

Setiap 

seminggu 

sekali 

Seluruh 

tim 

5 freezer Mengelap body 

freezer dan handle 

pintu freezer 

Kain 

microfiber 

Bebas dari 

debu dan 

kotoran 

Setiap 

seminggu 

sekali 

Seluruh 

tim 

Cairkan bunga es 

dalam freezer dan 

buka saluran 

pembuangan air es 

- 

Bersih dari 

bunga es yang 

menempel di 

dinding freezer 

Setiap isi 

freezer 

telah 

kosong 

Seluruh 

tim 
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SHINE PLAN SHEET 

Target Area: GKM Wingko Babat 

Penanggung Jawab: Siti Karomah 

No Nama 

Item 

Langkah 

Pembersihan 

Alat Standar Jadwal Pelaksana 

6 Mesin 

Mixer 

Mengelap seluruh 

body, dan mencuci 

wadah adonan mixer 

Kain 

microfiber, 

spon cuci 

piring dan 

sabun 

Bebas dari 

tepung dan 

kotoran 

Setiap 

selesai kerja 

Operator 

mesin 

mixer 

7 Oven  Mengelap body oven 

dan kaki-kaki oven 

Kemoceng 

dan kain 

microfiber 

Bebas dari 

debu dan 

kotoran 

Setiap 

selesai kerja 

Operator 

oven 

8 Mesin 

Packing 

Mengelap seluruh 

body mesin dan 

membersihkan debu 

di bagian-bagian 

yang sulit dengan 

cara dikuas 

Kain 

microfiber 

dan kuas 

Bebas dari 

debu dan 

kotoran 

Setiap 

selesai kerja 

Operator 

mesin 

packing 

9 Cetakan 

Adonan 

& 

Baskom 

Dicuci bersih setelah 

digunakan 

Spon cuci 

piring dan 

sabun 

Bebas dari sisa 

adonan yang 

menempel 

Setiap 

selesai kerja 

Tim cetak 

adonan 

10 Loyang  Dicuci bersih setelah 

digunakan 

Spon cuci 

piring dan 

sabun 

Bebas dari sisa 

adonan yang 

menempel 

Setiap 

selesai kerja 

Tim cetak 

adonan 

11 Sampah Dikumpulkan dalam 

wadah sampah dan 

dibuang 

Wadah 

sampah - 

Setiap pagi Seluruh 

tim 

 

Gambar 4.39 Rancangan Jadwal Pembersihan GKM Wingko Babat 
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3. Area GKM Bandeng Teriyaki dll 

Kegiatan pembersihan area ini meliputi pembersihan lantai, dinding, 

meja, lemari meja, rak, freezer, showcase, kompor, alat masak, dan 

sampah. Lantai disapu dan dipel setiap hari selesai kerja dengan 

menggunakan sapu ijuk, pengki, dan alat pel sehingga bersih dari sampah 

dan debu. Seka seluruh permukaan dinding dan langit-langit dengan 

menggunakan ijuk tangkai panjang setiap seminggu sekali agar tidak ada 

sarang laba-laba di dinding. Permukaan meja dan kaki meja dilap dengan 

kain microfiber setiap jam istirahat siang dan selesai kerja supaya bebas 

dari debu dan kotoran. Lemari yang terdapat dibawah meja, dilap dengan 

menggunakan kain microfiber hingga ke bagian dalam setiap seminggu 

sekali agar tidak terdapat debu dan kotoran.  

Setiap bagian rak di bersihkan dengan kemoceng dan kain microfiber 

setiap seminggu sekali supaya bebas dari debu dan kotoran. Body dan 

handle pintu freezer dilap dengan menggunakan kain microfiber setiap 

seminggu sekali, dan secara berkala bunga es dalam freezer dicairkan agar 

freezer tetap bersih. Body luar dan dalam dari showcase dilap dengan kain 

microfiber setiap hari selesai kerja agar bebas dari debu dan kotoran. 

Kompor dilap dengan kain dan semprot cairan pembersih setiap selesai 

kerja agar bebas dari kotoran dan noda minyak. Alat masak seperti wajan, 

sutil, alat kukus, cetakan tahu, gelas blender dan lain-lain dicuci setiap 

setelah digunakan supaya bebas dari minyak dan kotoran. Sampah 
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dikumpulkan dalam wadah sampah dan dibuang setiap pagi. Sedangkan 

pelaksana kebersihan disesuaikan dengan karyawan yang bertugas di hari 

yang bersangkutan. Jadwal dan prosedur pembersihan dapat di lihat dalam 

Shine Plan Sheet GKM Bandeng Teriyaki dll berikut. 
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SHINE PLAN SHEET 

Area: GKM Bandeng Teriyaki dll 

Penanggung Jawab: Bonita  

No Nama 

Item 

Langkah 

Pembersihan 

Alat Standar Jadwal Pelaksana 

1 

 

 

Lantai Menyapu seluruh 

permukaan lantai, 

hingga sudut-sudut 

lantai, bawah 

freezer dan meja 

Sapu ijuk 

dan 

pengki 

Bebas dari 

sampah 

dan debu 

Setiap 

hari 

selesai 

kerja  

Seluruh 

tim 

Mengepel seluruh 

permukaan lantai, 

hingga sudut-sudut 

lantai, bawah 

freezer dan meja 

Alat pel Bebas dari 

debu dan 

kuman 

Setiap 

hari 

selesai 

jam kerja  

Seluruh 

tim 

2 Dinding Seka seluruh 

permukaan dinding 

dan langit-langit 

Ijuk 

tangkai 

panjang 

Bebas dari 

sarang 

laba-laba 

dan debu 

Setiap 

seminggu 

sekali 

Seluruh 

tim 

3 Meja Mengelap seluruh 

permukaan meja 

dan kaki meja  

Kain 

microfiber 

Bebas dari 

debu dan 

kotoran 

Setiap 

istirahat 

siang dan 

selesai 

kerja 

Seluruh 

tim 

4 Lemari 

meja 

Membersihkan 

bagian dalam 

lemari meja 

Kain 

microfiber 

Bebas dari 

debu dan 

kotoran 

Setiap 

seminggu 

sekali 

Seluruh 

tim 

5 Rak Membersihkan 

setiap bagian rak 

Kemoceng 

dan kain 

microfiber 

Bebas dari 

debu dan 

kotoran 

Setiap 

seminggu 

sekali 

Seluruh 

tim 

6 freezer Mengelap body 

freezer dan handle 

pintu freezer 

Kain 

microfiber 

Bebas dari 

debu dan 

kotoran 

Setiap 

seminggu 

sekali 

Seluruh 

tim 

Cairkan bunga es 

dalam freezer dan 

buka saluran 

pembuangan air es 
- 

Bersih dari 

bunga es 

yang 

menempel 

di dinding 

freezer 

Setiap isi 

freezer 

telah 

kosong 

Seluruh 

tim 
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SHINE PLAN SHEET 

Area: GKM Bandeng Teriyaki dll 

Penanggung Jawab: Bonita  

No Nama 

Item 

Langkah 

Pembersihan 

Alat Standar Jadwal Pelaksana 

7 Showcase  Membersihkan 

body luar dan 

dalam dari 

showcase 

Kain 

microfiber 

Bebas dari 

debu dan 

kotoran 

Setiap 

hari 

selesai 

jam kerja  

Seluruh 

tim 

8 Kompor Dilap dengan kain 

dan semprot cairan 

pembersih 

Kain lap 

dan cairan 

pembersih 

Bebas dari 

kotoran 

dan noda 

minyak 

Setiap 

selesai 

jam kerja 

Masing-

masing 

bagian 

produksi 

9 Alat 

Masak 

Dicuci bersih 

setelah digunakan 

Spon cuci 

piring dan 

sabun 

Bebas dari 

minyak 

dan 

kotoran 

Setiap 

setelah 

digunakan 

Masing-

masing 

bagian 

produksi 

10 Sampah Dikumpulkan 

dalam wadah 

sampah dan 

dibuang 

Wadah 

sampah 
- 

Setiap 

pagi 

Seluruh 

tim 

 

Gambar 4.40 Rancangan Jadwal Pembersihan GKM Bandeng Teriyaki dll 
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e. Membuat checklist kebersihan. 

Setelah jadwal dan prosedur kegiatan kebersihan selesai dirancang, 

berikutnya adalah merancang tabel checklist kebersihan untuk masing-masing 

area produksi tersebut. Checklist kebersihan dirancang untuk memonitor 

pelaksanaan rancangan jadwal dan prosedur kegiatan kebersihan. Rancangan 

checklist kebersihan ini disusun dalam tabel Checklist Aktivitas Housekeeping. 

Checklist Aktivitas Housekeeping berisi kegiatan kebersihan sesuai dengan 

uraian dalam jadwal dan prosedur kegiatan kebersihan. Checklist Aktivitas 

Housekeeping diisi dengan tanda check (✓) pada kotak putih setelah aktivitas 

housekeeping selesai dilakukan setiap harinya sesuai tanggal yang tertera. Baris-

baris dalam tabel yang diblok dengan warna kuning berarti aktivitas kebersihan 

dilakukan seminggu sekali, maka setidaknya dalam satu bulan minimal terdapat 4 

check (✓) dalam tabel dan itu dilakukan seminggu satu kali disesuaikan dengan 

tanggal di bulan tersebut. Pada baris paling bawah terdapat paraf PIC, maka 

penanggung jawab kebersihan dapat memberi paraf setelah memastikan aktivitas 

housekeeping telah dilakukan dan membubuhkan tanda check (✓) dalam setiap 

kolomnya. Checklist Aktivitas Housekeeping dapat ditempelkan di dinding dekat 

peletakan peralatan kebersihan. Rancangan Checklist Aktivitas Housekeeping 

pada masing-masing area dapat di lihat dalam lampiran 4. 
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4.2.4 Standardize/Seiketsu/Pemantapan 

4.2.4.1 Kondisi Awal 

Kondisi lingkungan kerja di Bandeng Juwana-Elrina saat ini masih banyak 

ditemui barang yang tidak rapi. Bahkan kontrol visual yang terdapat di Bandeng 

Juwana-Elrina lantai 3 saat ini sangat terbatas. Kontrol visual yang ada saat ini adalah 

tulisan “JAGALAH KEBERSIHAN” yang dicetak pada kertas ukuran A4 sebanyak 2 

lembar dan di tempel di area produksi produk lainnya (lihat lingkaran merah pada 

gambar 4.38). 

 

Gambar 4.41 Kontrol Visual Area Produksi Produk Lainnya 

Kontrol visual kedua yang ada adalah tulisan “PERHATIAN Katrol hanya 

untuk mengangkut barang” yang ditempelkan di besi katrol (lihat gambar 4.39).  
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Gambar 4.42 Kontrol Visual di Katrol 

4.2.4.2 Analisis 

Terbatasnya kontrol visual berupa gambar maupun tulisan di area kerja 

mendorong sikap kerja karyawan yang tidak teratur. Banyak barang yang hanya asal 

diletakkan karena beberapa barang tidak memiliki tempat penyimpanan dan tidak ada 

keterangan dimana barang tersebut harus disimpan. 

Tahapan standardize/seiketsu/pemantapan ini dirancang untuk memantapkan 

rancangan 3S sebelumnya agar dapat berjalan lancar dan mempertahankan budaya 

kerja 3S tersebut. Adapun cara yang dilakukan untuk mendukung rancangan 3S 

adalah dengan merancang manajemen visual, yaitu dengan cara: 

1) Pemberian label nama 

2) Merancang peraga kontrol visual lain yang diperlukan  

3) Merancang pemberian garis pembatas pada tempat kerja  
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4.2.4.3 Rancangan 

a. Pemberian Label Nama 

1. Rancangan Label Nama Area Produksi 

Label nama area produksi dirancang untuk memberikan informasi nama 

setiap area produksi. Label nama area produksi dibagi menjadi 3, yaitu 

“AREA ENTING-ENTING GEPUK”, “AREA WINGKO BABAT”, dan 

“AREA BANDENG TERIYAKI DLL”. Label nama area terbuat dari bahan 

acrylic putih berukuran 70cm x 15cm, sedangkan tulisan di dalamnya dibuat 

menggunakan stiker cutting hitam. Rancangan label nama dapat dilihat dalam 

gambar 4.43 berikut ini. 

 

Gambar 4.43 Rancangan Label Nama Area Produksi 
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Label yang bertuliskan “AREA ENTING-ENTING GEPUK” 

ditempelkan pada dinding area produksi enting-enting gepuk yang menghadap 

tangga. Label ini dipasang dengan ketinggian 3meter dari permukaan lantai.  

Berikutnya label yang bertuliskan “AREA WINGKO BABAT” ditempelkan 

pada dinding di atas pintu akses aktivitas packing wingko babat. Sedangkan 

label yang bertuliskan “AREA BANDENG TERIYAKI DLL” ditempelkan di 

atas pintu masuk area produksi produk lainnya.  

 

2. Rancangan Label Nama Pada Peralatan 

a) Pelabelan Keranjang Besi 

Perancangan label untuk keranjang besi yang ada di area produksi wingko 

babat. Keranjang besi ini digunakan untuk menyimpan loyang-loyang wingko 

babat, maka keranjang ini diberi label bertuliskan “KERANJANG 

LOYANG”. Label diletakkan di salah satu bagian luar dari keranjang dengan 

sisi yang panjang. Label dibuat dengan ukuran 25cm x 15cm, sebanyak 2 buah 

karena terdapat 2 keranjang besi. Berikut rancangan pelabelan keranjang besi. 
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Gambar 4.44 Rancangan Pelabelan Keranjang Besi 

b) Pelabelan Rak Besi 

Perancangan label untuk rak besi yang ada di area produksi wingko 

babat. Label bertuliskan nama barang-barang yang akan di simpan pada rak 

besi tersebut. Label terbuat dari stiker berwarna kuning yang dicetak dengan 

tulisan berwarna merah agar terlihat dengan jelas. Panjang stiker disesuaikan 

dengan panjang tulisan, sedangkan lebar stiker ±2,5cm.  

Pada pada rak susun bagian atas akan dipakai untuk menyimpan satu 

container kantong plastik, maka diberi label bertuliskan “KANTONG 

PLASTIK”. Berikutnya rak susun bagian tengah akan dipakai untuk 

meletakkan cetakan adonan di sebelah kiri dan satu container chocochip di 

sebelah kanan, maka diberi label di sebelah kiri bertuliskan “CETAKAN 

ADONAN”, dan label di sebelah kanan bertuliskan “CHOCOCHIP”. 

Kemudian rak susun bagian paling bawah akan dipakai untuk meletakkan 
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baskom adonan, maka diberi label bertuliskan “BASKOM”. Hal ini bertujuan 

agar memudahkan karyawan mencari dan mengembalikan barang pada 

tempatnya. Berikut rancangan pelabelan rak besi.  

 

Gambar 4.45 Rancangan Pelabelan Rak Besi 

c) Pelabelan Rak Kemasan Produk 

Perancangan label untuk rak kemasan produk yang ada di area 

produksi. Label nama rak tersebut, yaitu “RAK KEMASAN PRODUK” 

akan dipasang di dinding atas rak. Label dibuat dari acrylic putih dengan 

ukuran 60cm x 10cm. 

Sedangkan label pada rak akan bertuliskan nama barang-barang yang 

akan di simpan pada rak kemasan produk tersebut. Label terbuat dari stiker 
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berwarna kuning yang dicetak dengan tulisan berwarna merah agar terlihat 

dengan jelas. Panjang dan lebar stiker disesuaikan dengan panjang tulisan. 

Pada rak bagian paling atas di sebelah kiri label diberi tulisan 

“BANDENG TERIYAKI DAN SATE BANDENG”, sedangkan di sebelah 

kanan label diberi tulisan “STIKER KEMASAN & TISU”. Kemudian pada 

bagian yang tengah diberi label bertuliskan “KERTAS COKLAT”. 

Berikutnya pada rak bagian paling bawah sebelah kiri diberi label 

bertuliskan “SINGKONG KEJU”, dan yang di sebelah kanan di beri label 

bertuliskan “KARTON”. Kemasan, stiker, tisu, kertas coklat, dan karton 

harus diletakkan pada rak sesuai tulisan dalam label. Berikut rancangan 

pelabelan rak kemasan produk. 

 

Gambar 4.46 Rancangan Pelabelan Rak Kemasan Produk 
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d) Pelabelan Rak Alat Masak  

Perancangan label bertuliskan “TATA YANG RAPI PADA 

TEMPATNYA!” yang dipasang di atas rak piring yang ada di area produksi 

produk lainnya. Label dibuat dari bahan acrylic putih, dengan tulisan yang 

terbuat dari stiker cutting, dipasang menggunakan penjepit besi setinggi ±7cm 

di atas rak. Berikut rancangan pelabelan rak piring ini. 

 

Gambar 4.47 Rancangan Pelabelan Rak Piring 

 

3. Rancangan Label untuk Lokasi Barang  

Rancangan pelabelan ini untuk menamai area-area tertentu sehingga 

karyawan tau barang apa, disimpan dimana. Label dapat dibuat dari tulisan yang 
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dicetak di kertas HVS kemudian dilaminasi dan ditempelken di dinding. Adapun 

lokasi-lokasi yang perlu diberi label, antara lain: 

a) Label bertuliskan “STOK TEPUNG”, sebanyak 2 lembar. Yang pertama, 

dipasang di dinding sebelah kanan pintu sebelum masuk area produksi 

produk lainnya. Yang kedua, dipasang di dalam area mixing wingko babat 

pada dinding di atas peletakkan stok tepung. Label ditempelkan di 

dinding dengan tinggi 2meter dari permukaan lantai.   

b) Label bertuliskan “STOK KEMASAN”, sebanyak 3 lembar. Yang 

pertama dipasang pada dinding di atas stok kemasan area enting-enting 

gepuk. Label ditempelkan di dinding dengan tinggi 1,5meter dari 

permukaan lantai. Sedangkan 2 lainnya dipasang pada dinding di atas 

stok kemasan area wingko babat. Satu ditempelkan di atas stok kemasan 

yang berada di sisi kiri mesin packing, dan satunya ditempelkan di atas 

stok kemasan yang berada di sisi kanan mesin packing. Label 

ditempelkan di dinding dengan tinggi 2meter dari permukaan lantai. 

c) Label bertuliskan “ALAT KEBERSIHAN”, sebanyak 4 lembar. Masing-

masing label dipasang di atas setiap lokasi peralatan kebersihan 

diletakkan.  
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b. Kontrol Visual Berupa Simbol atau Poster 

1. Simbol APAR 

Pada lantai 3 Bandeng Juwana-Elrina terdapat 5 buah Alat Pemadam 

Api Ringan (APAR). Rancangan simbol APAR ini dipasang di atas semua 

APAR yang ada di Bandeng Juwana-Elrina lantai 3. Simbol ini berfungsi 

untuk menunjukkan APAR jika terjadi kebakaran. 

 

Gambar 4.48 Rancangan Simbol APAR 

2. Simbol Jagalah Kebersihan 

Rancangan simbol yang berarti “Jagalah Kebersihan” ini bertujuan 

untuk mengingatkan karyawan agar senantiasa menjaga kebersihan di tempat 

kerja. Simbol ini dipasang di dinding yang dekat dengan lokasi wadah 

sampah yang ada di setiap area produksi. 

 

Gambar 4.49 Rancangan Simbol Jagalah Kebersihan 
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3. Simbol Pastikan Susunan Barang Rapi 

Rancangan simbol yang berarti “Pastikan Susunan Barang Rapi” ini 

bertujuan untuk mengingatkan karyawan agar mengembalikan barang 

dengan rapi pada tempatnya di tempat kerja. Simbol ini ditempel di dinding 

atau rak yang merupakan lokasi penyimpanan stok bahan baku, stok 

kemasan, dan peralatan produksi. 

 

Gambar 4.50 Rancangan Simbol Pastikan Susunan Barang Rapi 

4. Poster untuk Barang Pribadi Karyawan 

Rancangan poster ini bertujuan untuk mengingatkan karyawan untuk 

meletakan barang pribadinya di dalam loker dan rak sepatu sehingga tidak 

ada yang dibawa masuk ke dalam area produksi. Poster ditempel di atas rak 

sepatu, yang mana panah kebawah mengarah ke rak sepatu dan panah ke 

samping mengarah pada loker karyawan. 

 

Gambar 4.51 Rancangan Poster untuk Barang Pribadi Karyawan 
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c. Pemberian Garis Pembatas pada Tempat Kerja 

Rancangan garis pembatas untuk meja, kursi, rak, kompor, tabung gas, alat 

kebersihan, dan mesin-mesin. Pemberian garis pembatas berfungsi sebagai tanda 

batas maksimum item pada tempatnya, sehingga memudahkan untuk mengetahui 

apakah barang-barang berada pada tempatnya. Garis pembatas dibuat siku-siku 

di setiap sudut barang tersebut dengan warna kuning. Jarak barang dengan garis 

pembatas dibuat 3cm. Detail rancangan garis pembatas dapat dilihat dalam 

gambar berikut ini.  

 

Gambar 4.51 Rancangan Garis Pembatas 
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4.2.5 Sustain/Shitsuke/Pembiasaan 

4.2.5.1 Kondisi Awal 

Kondisi lingkungan kerja Bandeng Juwana-Elrina lantai 3 saat ini banyak 

ditemui barang tidak terpakai ditumpuk dan disimpan. Akibatnya area kerja menjadi 

lebih sempit dan berantakan. Karyawan belum memiliki kesadaran untuk membuang 

barang-barang tidak terpakai dan merapikan barang-barang yang masih terpakai. 

Terbatasnya peraga kontrol visual juga mengakibatkan karyawan kurang memiliki 

dorongan untuk lebih disiplin dan teratur. Banyak barang yang tidak memiliki tempat 

penyimpanan sehingga bisa diletakkan dimana saja, seperti stok kemasan, alat-alat 

kebersihan, peralatan kecil (isolasi, gunting, kuas), dan lain-lain. Meeting karyawan 

diadakan 3 bulan sekali bersama manajer dan kepala toko. Meeting diadakan untuk 

membahas kinerja dan target produksi kedepannya. 

4.2.5.2 Analisis 

Dalam rangka menyukseskan budaya kerja 6S, hal yang paling penting adalah 

merubah pola pikir karyawan untuk menjadikan budaya kerja 6S kebiasaan kerja. 

Rancangan 4S yang telah disusun tidak akan berhasil apabila tidak didukung dengan 

partisipasi karyawan. Perancangan Sustain/Shitsuke/Pembiasaan ini bertujuan 

menciptakan aktivitas 6S menjadi suatu kebiasaan yang rutin dan berkesinambungan 

sehingga dapat menjadi budaya di tempat kerja. 
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4.2.5.3 Rancangan 

Dalam proses menjadikan metode 6S kebiasaan bagi karyawan Bandeng 

Juwana-Elrina maka diperlukan rancangan upaya berikut: 

a. Pembuatan poster 6S. 

Rancangan poster 6S dibuat dalam bentuk X Banner yang berukuran 

standar 25cm x 40cm. Poster 6S ini dicetak sebanyak 2 buah, yang akan 

dipajang didepan lift dan di depan tangga sehingga karyawan langsung 

melihat poster ini saat datang ke tempat kerja dan selalu ingat untuk 

membudayakan 6S. 

 

Gambar 4.52 Rancangan Poster 6S 
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b. Mengadakan briefing setiap seminggu sekali sebelum pekerjaan dimulai 

selama 5 menit. Briefing dilakukan oleh kepala bagian bersama dengan 

seluruh timnya. Dalam briefing dibahas mengenai bagaimana aktivitas 6S 

berlangsung, kendala apa yang dihadapi dan didiskusikan. Briefing juga 

bertujuan untuk terus mengingatkan karyawan untuk menerapkan prosedur 6S 

dalam pekerjaan sehari-hari. 

c. Kepala bagian memonitor dan mengevaluasi tanggung jawab dari setiap 

karyawan. Karyawan yang lalai akan tanggung jawabnya untuk melakukan 6S 

harus ditegur dan diperingatkan untuk memperbaiki. Apabila dengan sengaja 

karyawan berkali-kali melalaikan tanggung jawabnya, maka perlu diberikan 

sanksi tegas, seperti pemotongan gaji. Namun, kepala bagian juga 

bertanggung jawab untuk memberikan contoh kepada timnya dalam 

melaksanakan budaya kerja 6S. 

d. Memberikan reward kepada setiap karyawan yang melakasanakan aktivitas 

6S dengan baik secara terus-menerus. Hal ini bertujuan untuk mendorong 

setiap karyawan untuk menjadikan 6S sebagai budaya kerja. 
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4.2.6 Safety 

4.2.6.1 Kondisi Awal 

Alat pelindung diri (APD) yang saat ini digunakan di area produksi Bandeng 

Juwana-Elrina lantai 3 adalah penutup kepala atau topi, celemek untuk karyawan 

perempuan, sarung tangan untuk operator oven wingko babat dan karyawan pada 

proses penggepukan enting-enting. Sarung tangan yang digunakan sarung tangan kain 

biasa dan sudah terlihat usang. 

 

Gambar 4.53 APD Karyawan Bandeng Juwana-Elrina 

Alat keselamatan kerja yang tersedia hanya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 

sebanyak 5 buah yang berada dipasang di dinding pada beberapa titik lokasi. Satu 

buah APAR di letakkan di area produksi enting-enting gepuk. Satu buah APAR di 

dekat pintu toilet dan dekat pintu masuk area wingko babat. Kemudian dua buah 

APAR di dekat pintu balkon belakang dan di seberang mesin katrol. Satu buah APAR 

lagi berada di dekat showcase dan meja area bandeng teriyaki. Sedangkan kotak P3K 

belum ada di area produksi lantai 3. Apabila terjadi kecelakaan kerja atau ada 

karyawan yang tiba-tiba sakit maka harus mengambil obat-obatan di lantai 2. 
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4.2.6.2 Analisis 

Melalui observasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Tingkat kecelakaan kerja 

di Bandeng Juwana-Elrina area produksi lantai 3 relatif rendah. Adapun kemungkinan 

kecelakaan kerja yang terjadi di area produksi Bandeng Juwana-Elrina lantai 3, dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.5 Jenis Kecelakaan Kerja 

No 
Jenis Kecelakaan 

Kerja 
Penyebab 

1 Melepuh 
Terkena minyak panas saat memasak 

Terkena loyang panas 

2 Terluka Teriris saat memotong bahan 

3 Terjatuh 
Terpeleset karena lantai licin 

Tersandung barang-barang 

4 Mata perih Menyentuh mata usai memotong bawang 

5 Kebakaran 
Kebocoran gas LPG 

Suhu minyak goreng terlalu panas 

  Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Perancangan safety bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman 

dan meminimalisir tingkat kecelakaan kerja. Beberapa cara dapat dilakukan dalam 

merancang peningkatan safety di area kerja, antara lain: 

a. Penambahan aturan terkait K3 

b. Penambahan Alat Pelindung Diri (APD) 

c. Penambahan Alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

d. Pembuatan Rambu K3 
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4.2.6.3 Rancangan 

a. Penambahan Aturan Terkait K3 

Penambahan aturan terkait K3 yang dirancang adalah karyawan diwajibkan 

mencuci tangan sebelum dan sesudah kerja. Hal ini bertujuan agar tangan selalu 

dalam keadaan bersih saat masuk dan selesai bekerja sehingga terbebas dari 

kuman. Bandeng Juwana-Elrina juga merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bisnis makanan, maka higienisitas produk juga merupakan hal yang 

penting. Rambu untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah kerja akan ada 

dalam rancangan rambu K3 yang akan dipasang di area kerja lantai 3 (dalam 

gambar 4.59). Penyediaan fasilitas untuk menunjang aturan ini dilakukan dengan 

menyediakan wastafel yang bersih, pengadaan sabun cuci tangan dan hand dryer 

pada setiap wastafel di lantai 3. Kemudian dilakukan pemasangan poster berisi 

prosedur mencuci tangan yang benar (dalam gambar 4.54) pada dinding dekat 

dengan wastafel.   

 

Gambar 4.54 Poster Prosedur Mencuci Tangan 
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b. Penambahan Alat Pelindung Diri (APD) 

1. Sarung Tangan 

Sarung tangan merupakan salah satu barang yang berguna untuk 

meningkatkan perlindungan terhadap K3. Terutama untuk bagian yang 

berhubungan dengan benda panas, seperti operator oven dan karyawan pada 

proses penggepukan enting-enting. Maka sarung tangan perlu diganti 

menggunakan sarung tangan anti panas yang lebih aman dan mampu 

mengurangi risiko kecelakaan kerja, yaitu tangan melepuh akibat terkena 

panas. Pada bagian telapak tangan sarung tangan ini terdapat lapisan khusus 

yang mampu meredam panas (lihat dalam gambar 4.54). 

 

Gambar 4.55 Sarung Tangan Anti Panas 

Kemudian beberapa bagian di area produksi wingko babat sebaiknya 

menggunakan sarung tangan karet (sekali pakai) selama proses produksi 

karena produk bersentuhan langsung dengan tangan karyawan, seperti bagian 

mencampur adonan, bagian mencetak adonan, dan operator mesin packing. 

Tangan sering kali menjadi sumber kuman, maka penggunaan sarung tangan 
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karet mampu mencegah kuman masuk ke dalam makanan yang diolah. 

Dengan demikian produk wingko babat milik Bandeng Juwana-Elrina menjadi 

lebih higienis dan aman untuk dikonsumsi. 

 

Gambar 4.56 Sarung Tangan Karet 

2. Masker 

Penggunaan masker di tempat kerja juga berfungsi untuk menjaga 

produk tetap higienis. Penggunaan masker mampu mencegah tersebarnya 

bakteri dan virus yang berasal dari mulut dan pernafasan. Masker penutup 

mulut harus digunakan oleh seluruh karyawan baik dalam keadaan sehat 

maupun sakit. Penggunaan masker berguna untuk mencegah bakteri dan virus 

yang keluar saat karyawan berbicara, batuk, atau bersin; yang kemudian 

masuk ke dalam produk makanan yang diolah di Bandeng Juwana-Elrina. 

Dengan demikian produk olahan Bandeng Juwana-Elrina lebih berkualitas, 

higienis, dan aman. 

Masker yang digunakan sebaiknya masker sekali pakai dan diganti 

setiap hari. Untuk memudahkan dalam memonitor masker yang dipakai 
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karyawan selalu ganti setiap hari, sebaiknya menggunakan 2 warna masker 

berbeda. Hari pertama menggunakan masker warna hijau, hari kedua 

menggunakan masker warna biru, dan begitu seterusnya secara bergantian; 

sehingga kepala bagian mudah dalam memastikan bahwa karyawan sudah 

mengganti masker yang digunakan. Stok masker diletakkan di dekat loker 

karyawan, agar karyawan dapat menggunakan seluruh atribut APD (termasuk 

masker) saat setelah meletakkan barang pribadi di loker dan sebelum masuk 

ke dalam area produksi. 

 

Gambar 4.57 Masker Penutup Mulut 

c. Penambahan Alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Salah satu upaya meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja adalah 

dengan penambahan kotak P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan). Kotak 

P3K membantu mengobati kecelakaan-kecelakaan ringan yang terjadi di tempat 

kerja, seperti melepuh, terluka, atau teriris. Kotak P3K diisi dengan obat-obatan 

untuk penyakit ringan, seperti obat sakit kepala, obat batuk, obat flu, obat maag, 

tetes mata, dan obat pereda rasa nyeri; kemudian obat-obatan untuk mengatasi 
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kecelakaan kerja, seperti plester, kasa steril, kapas, perban, cairan antiseptik, dan 

salep luka bakar, serta peralatan seperti termometer, gunting, dan pinset.  

 

Gambar 4.58 Rancangan Kotak P3K 

Satu buah kotak P3K tersedia dan dapat digunakan oleh seluruh karyawan 

di area produksi lantai 3 Bandeng Juwana-Elrina. Kotak P3K ini akan dipasang 

di dinding dekat pintu masuk area wingko babat yang berada di depan toilet. 

Berikut rancangan layout kotak P3K. 

 

Gambar 4.59 Rancangan Layout Kotak P3K 
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d. Pembuatan Rambu K3 

Rambu-rambu K3 dirancang untuk menginformasikan bahaya, serta 

meminimalkan risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun kombinasi warna 

dan tulisan dasar dalam rambu K3 yang harus dipahami adalah dalam tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.6 Standar Rambu K3 

Warna 

Keselamatan 

Warna Kontras 

(Simbol/Tulisan) 
Makna 

BIRU PUTIH Wajib Ditaati 

MERAH PUTIH 
Larangan 

Pemadam Api 

KUNING HITAM 
Perhatian/Bahaya 

Potensi Beresiko Bahaya 

Sumber: www.vedcmalang.com yang diolah, 2018 

Rancangan rambu-rambu K3 berisi 9 rambu yang berisi simbol dan tulisan, 

antara lain: gunakan penutup kepala, gunakan sarung tangan, gunakan masker, 

cuci tangan sebelum dan sesudah bekerja, jagalah kebersihan, pastikan susunan 

barang rapi, bahaya listrik tegangan tinggi, APAR, dan dilarang merokok. 

Kesembilan rambu tersebut adalah perlindungan terhadap kesehatan dan 

keselamatan kerja yang perlu diperhatikan dan diterapkan karyawan Bandeng 

Juwana-Elrina. Rancangan rambu K3 ini dibuat dalam bentuk MMT berukuran 

150cm x 100cm. MMT yang berisi rambu K3 dipasang di dinding depan tangga 

sehingga akan selalu terlihat oleh karyawan saat datang ke tempat kerja. Rambu 

berwarna biru adalah hal-hal yang wajib dilakukan oleh karyawan saat akan 

http://www.vedcmalang.com/
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berkerja maupun selama waktu kerja.  Rambu berwarna kuning adalah hal yang 

perlu diperhatikan operator mesin packing karena bagian mesin terdapat listrik 

bertegangan tinggi. Pada bagian mesin sudah tertempel simbol tersebut. Rambu 

berwarna merah berisi simbol pemadam api dan larangan di area produksi. 

Berikut rancangan rambu K3 untuk Bandeng Juwana-Elrina lantai 3. 

 

Gambar 4.60 Rancangan Rambu K3 


