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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam membangun usaha baik kecil maupun besar setiap usaha harus memiliki 

budaya kerja, budaya kerja ini mampu memberi situasi pekerjaan menjadi teratur efektif dan 

mampu memberikan pemasukan yang maksimal bagi suatu usaha atau perusahaan. Budaya 

kerja perusahaan seringkali tercermin dalam perilaku kerja karyawan, sehingga perusahaan 

yang memiliki budaya yang baik dan kuat akan berdampak terhadap kinerja yang baik pula 

oleh karyawan, selanjutnya akan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan 

(Gibson, 2003). Pada kondisi dimana karyawan menjadi salah satu sumber penting dalam 

perusahaan maka dengan adanya budaya kerja yang baik dan terstruktur akan dapat 

membantu para karyawan untuk meningkatkan komitmen kerjanya bagi organisasi (Yusuf, 

2011 dalam Henry dan Haryadi. 2014).  

Dalam menjalankan budaya kerja perusahaan yang baik motivasi karyawan yang 

tinggi mampu membawa sebuah usaha atau perusahaan untuk mencapai tujuannya dan 

mampu memenuhi kebutuhan individual karyawan yang bersangkutan. Budaya kerja ini yang 

akan di lakukan di sebuah usaha atau perusahaan sangat perlu diperhatikan oleh usaha atau 

perusahaan tersebut dan dikelola secara terus -  menerus agar usaha atau perusahaan dapat 

mencapai kesuksesan yang menjadi tujuannya. 

Selain itu perusahaan juga harus mempertahankan jalannya produksi dalam berbagai 

aspek yang ada dan melakukan perbaikan – perbaikan yang bertujuan untuk berkembang, 

jika tidak melakukan perbaikan – perbaikan yang ada maka perusahaan tersebut akan sangat 

mudah dikalahkan oleh pesaing yang ada. Menurut Hartono dan Fanni (2008:105), dengan 

tidak adanya pemilahan antara barang-barang yang masih terpakai dan yang tidak terpakai, 
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juga akan mengurangi produktivitas kerja para karyawan karena mereka harus memilah 

kembali barang-barang yang seharusnya tidak terpakai lagi. 

Salah satu budaya kerja yang ada saat ini  adalah 5S (seiri, seiton, seiso, seiketsu,dan 

shitsuke) yang berasal dari Jepang dan dikemukakan oleh Osada (2000). 5S merupakan 

rangkaian aktivitas di wilayah kerja dari pemilahan, penataan, pembersihan, pemantapan dan 

pembiasan untuk mengoptimalkan kerja di lokasi kerja baik pabrik/tempat produksi. Dalam 

bahasa Indonesia dikenal dengan 5R yaitu Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin. “Budaya 

Kerja 5S”, merupakan suatu ilmu yang sangat perlu untuk dipelajari, dalam pengembangan 

suatu perusahaan atau organisasi (Universitas, Sekolah, partai dll), untuk mencapai 

efektivitas dan efisiensi, menciptakan manusia yang berdisiplin tinggi, menghargai waktu, 

pekerja keras, teliti, berorientasi sukses, tidak hedonis, hemat dan bersahaja, suka menabung 

dan investasi, berorientasi kepada Integritas dan hal yang positif lainnya (Suwondo 

,2012:31). Budaya 5S ini mudah dimengerti namun sulit untuk diimplementasikan, hal ini 

karena orang – orang tidak melakukannya dengan bersungguh – sungguh, dimana hal ini 

dapat menjadi faktor penghambat produksi di perusahaan tersebut dan mengganggu 

rangkaian aktivitas yang sedang berlangsung.  

Dalam penerapan 5S perlu meluangkan waktu. Metode 5S ini dapat menghemat 

pencegahan kecelakaan, mutu, produktivitas dan lain – lain. Kegiatan sehari – hari yang kita 

lakukan penerapan budaya 5S ini seperti mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan, 

membersihkan rumah dari kotoran yang ada, menaruh sepatu dan baju kotor pada tempatnya, 

hal tersebut merupakan bentuk budaya 5S yang kita lakukan di kehidupan sehari – hari. 

Kebiasaan – kebiasaan baik tersebut secara tidak sadar akan terbawa pada tempat kerja dan 

5S dapat memastikan kita bekerja secara efisien dan memperhatikan segala sesuatu dari kecil 

sehingga dan tidak perlu mencari barang yang akan digunakan pada hari berikutnya.  

Budaya 5S merupakan indikator untuk menilai pekerjaan berjalan dengan baik atau 

tidak, hal ini yang membuat perusahaan – perusahaan Jepang berkembang dengan sangat 

pesat dapat kita lihat pada saat perang dunia ke 2, dimana pada  saat itu Jepang porak poranda 
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namun akhirnya meraka bangkit dengan budaya meraka dan berhasil mengalahkan Jerman 

dan negara eropa lainnya di bidang industri. Akan terlihat perbedaan perusahaan yang 

menerapkan 5S dalam proses kerjanya dengan perusahaan yang tidak menerapkan budaya 

5S ini (Hartono dan Fanni, 2008). Sekilas tidak akan jauh berbeda perusahaan yang 

menerapkan dan yang tidak, jika dilihat degan seksama akan terlihat sekali perbedaanya. 

Perusahaan yang tidak menerapkan 5 akan mengeluarkan biaya – biaya tambahan untuk 

mesin yang rusak karena tidak dilakukan pembersihan. Selain itu akan mengurangi 

produktivitas karywan karena belum melakukan pemilahan terhadap barang – barang yang 

terpakai dan tidak terpakai. Budaya 5S ini memiliki manfaat seperti memperbaiki kualitas 

kerja, produktivitas kerja, lingkungan kerja, dan keselamatan kerja karyawan.  

 Ling’s merupakan sebuah UMKM yang bergerak di bidang pembuatan kaos, celana 

training dan jaket atau yang sering kita kenal dengan istilah konveksi. Usaha konveksi ini 

memiliki karyawan dengan jumlah 4 karyawan, dimana terdiri dari 3 karyawan perempuan 

dan 1 karyawan laki laki. Untuk pembuatan koas, jaket, dan celana training dilakukan di 

rumah sedangkan untuk bagian penyablonan bekerja sama dengan tempat lain karena area 

kerja yang dimiliki tidak memadai. 

Gambar 1. 1 Keadaan Lokasi Konveksi 
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Gambar 1.1 menerangkan keadaan tempat kerja di konveksi Ling’s, dimana tempat 

kerja tersebut tidak tertata dengan baik dan berantakan. Di tempat kerja ini terdapat 6 buah 

alat mesin yang digunakan sesuai dengan fungsinya masing masing.  

Dalam area kerja terdapat bahan – bahan yang berserakan dan tidak pada tempatnya 

seperti sepeda, bahan baku yang ditaruh sembarangan, potongan – potongan kain yang 

berserakan dilantai, cetakan kaos yang digantungkan didinding dan botol minum yang 

diletakkan di atas meja jahit. Dimana setelah selesai menjahit atau memotong kain hasilnya 

akan diletakkan disembarang tempat saja, asal mudah di jangkau dan mudah ditemukan tanpa 

di letakkan pada tempat yang semestinya. 

Gambar 1. 2 Bahan Baku 

Gambar 1.2 merupakan bahan baku ( gulungan biru) yang digunakan dan diatas bahan 

baku tersebut terdapat bahan setengah jadi yang ditumpuk dan belum selesai dikerjakan dan 

ditempatkan di belakang meja kerja. Selain itu terdapat keranjang yang berisi benang, 
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meteran, peniti yang tidak ditata dengan baik. Hal ini membuat suasana atau tempat kerja 

terasa terlihat sempit dan barang – barang mudah terinjak dengan tidak sengaja. Selain itu 

terdapat peralatan seperti meteran yang tidak dikembalikan dengan rapi yang membuat 

meteran tersebut kusut jika akan dipakai. Benang yang digunakan belum ditata dengan rapi 

hanya dimasukkan ke dalam keranjang dan bertumpukan dengan bahan – bahan lain. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 3 Bahan Baku dan Kain Sisa 

Gambar 1.3 diatas merupakan gambar bahan baku (kain warna merah dan kuning) 

yang digunakan dan dibawah bahan baku tersebut terdapat sisa – sisa kain hasil produksi 

sebelumnya yang tidak terpakai selain terdapat helm, karpet damana barang barang tersebut 

diletakkan begitu saja. Hal tersebut dapat menimbulkan kendala jika tumpukan semakin 

banyak akan kesulitan mencari bahan baku yang akan digunakan dan membuang waktu yang 

seharusnya sudah dapat digunakan untuk memproduksi kaos dan lain – lain. Penempatan ini 
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diletakkan di depan dan membuat ruangan terasa sempit dan pada saat tumpukan penuh 

hampir tidak ada ruang untuk duduk. Begitu juga dengan penataan peralatan dimana belum 

dilakukan dengan maksimal yang akan berdampak pada waktu proses produksi. Kebersihan 

pun juga harus diamati dari kebersihan mesin, peralatan kerja maupun dengan kebersihan 

lingkungan kerja yang berantakan dan kotor akan berdampak pada hasil kerja.  

 Pada saat melakukan observasi pemilik mengatakan bahwa pesanan kaos, celana, 

jaket yang sudah jadi dan sudah di kemas tidak diletakkan pada tempat tersendiri namun 

barang yang tersebut diletakkan begitu saja. Sampah atau limbah hasil produksi kaos, celana, 

jaket dikumpulkan menjadi satu dan peletakkan sama dengan bahan yang sudah jadi tersbut. 

Begitu juga dengan kebersihan yang belum maksimal dari kebersihan peralatan hingga 

kebersihan lingkungan belum dilakukan secara baik dengan adanya sisa- sisa kain kecil yang 

masih berserakan dan peralatan yang belum diletakkan pada tempat yang semestinya.  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka perlu diadakan penelitian lebih 

lanjut dengan judul “USULAN PERANCANGAN 5S (SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU 

,DAN SHITSUKE) PADA KONVEKSI LING’S SEMARANG, JAWA TENGAH”.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana usulan perancangan 5S pada konveksi Ling’s Semarang, Jawa Tengah?  

1.3 Batasan masalah   

 Penerapan metode 5S hanya di lakukan di tempat produksi kaos yang berada di rumah 

pemilik konveksi Ling’s Semarang, Jawa Tengah. Dimana proses penyablonan dilakukan di 

tempat lain, hal ini dilakukan karena tempat produksi koas memiliki tempat yang kecil dan 

tidak dapat digunakan untuk proses penyablonan . 

1.4 Tujuan  Penelitian 

 Untuk merancang 5S pada konveksi Ling’s Semarang, Jawa Tengah.  



 
 

7 
 

1.5 Manfaat Penelitian  

a. Bagi peneliti  

  Menerapkan ilmu – ilmu yang telah di dapatkan selama proses perkuliahan 

yang telah dijalankan terutama menerapkan ilmu mengenai metode 5S dan mampu 

menjadi masukan bagi dunia wirausaha.  

b. Bagi Praktisi  

  Penelitian ini dapat dijadikan suatu referensi bagi sebuah perusahaan atau 

usaha kecil dalam mengelola budaya kerja dengan metode 5S.  

c. Bagi Perusahaan  

  Memberikan masukan kepada perusahaan sebagai informasi untuk melakukan 

perbaikan dari kekurangan – kekurangan yang berkaitan dengan 5S. Dapat sebagai 

acuan untuk perusahaan melakukan kegiatan yang efektif dan efisien yang berkaitan 

dengan sikap 5S ini.  

d. Bagi Pembaca  

  Dapat memberikan ilmu pengetahuan dan masukan megenai metode 5S 

beserta penerapannya pada perusahaan. 

   

 

 

 

 

 

 


