
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1 Sejarah 5S 

Industri Jepang dianggap sebagai ancaman yang demikian besar bagi 

industri di berbagai negara.Sesunggguhnya industri Jepang tidak banyak memiliki 

keunggulan yang komparatif. Jepang tidak cukup memiliki kekayaan yang dapat 

dibanggakan, kecuali sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam indusri 

Jepang, menurut Takashi Osada hubungan kerjanya paling harmonis, karena 

karyawannya menyadari pentingnya mencari cara mengerjakan segala sesuatu 

dengan lebih baik supaya pekerjaan mereka lebih mudah, hasilnya lebih baik dan 

kehidupan mereka lebih menyenangkan (Osada, 2000). 

Salah satu usaha kooperatif yang dilakukan Jepang hingga terkenal sampai 

ke luar negeri seperti gugus kendali mutu (GKM) yang digunakan sebagai 

peralatan analitis kepada karyawan, informasi manajemen, dan wewenang yang 

diperlukan untuk mengadakan penyempurnaan dalam cara mengerjakan sesuatu. 

Selain itu, juga ada Kaizen, proses pabrikan tepat-waktu (Just In Time) dan 

sejumlah besar teknik lain untuk melibatkan setiap orang dalam menghasilkan 

produk yang lebih baik. Walaupun demikian, menurut Takashi Osada Gugus 

Kendali Mutu (GKM) bukanlah merupakan dasar serta langkah pertama, 

melainkan langkah pertamanya adalah gerakan 5S yang memberi tekanan kepada 

tempat kerja yang terorganisir dengan baik (Osada, 2000). 

 

2.2 Pengertian Umum 5S 

 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) yang merupakan lima langkah 

penataan dan pemeliharaan tempat kerja dikembangkan melalui upaya intensif 

dalam bidang manufaktur. Perusahaan jasa layanan dapat melihat adanya konteks 

yang paralel dalam rangkaian proses “jalur produksi” mereka yang dapat 

berbentuk prosedur permintaan proposal, penutupan laporan keuangan, aplikasi 

plos asuransi, atau permintaan jasa hukum dari klien. Hal apa pun yang dapat 

memicu suatu proses kerja di perusahaan jasa layanan, kondisi-kondisi yang ada 

di tempat kerja mungkin justru menghambat aliran kerja banyak menciptakan 
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hambatan terciptanya kepuasan konsumen dalam menciptakan kepuasan 

konsumen Standarisasi, 5S, dan penghapusan pemborosan adalah tiga pilar utama 

dari gemba kaizen dalam melakukan perbaikan dengan pendekatan akal sehat, 

berbiaya rendah pada manajemen. Kaizen pada setiap perusahaan, baik 

perusahaan manufaktur atau bukan, harus dimulai dengan tiga kegiatan ini: 

standarisasi, 5S, dan penghapusan pemborosan. Kegiatan tersebut sama sekali 

tidak melibatkan teknologi maupun teori manajemen baru. Dalam kenyataan, 

istilah 5S atau muda (pemborosan) tak pernah muncul dalam buku pegangan 

manajemen. Topik ini juga tak akan menimbulkan gairah para manajer yang 

terbiasa untuk selalu mencari teknologi terbaru. Mereka yang mendengarkan 

ceramah saya, kadang-kadang begitu heran, mengapa topic ini perlu 

dikemukakan. Namun, begitu mereka mulai memahami implikasi dari pilar-pilar 

ini, mereka menjadi bergairah dan prospek manfaat yang dapat diperoleh dari 

kegiatan terkait dengan manajemen gemba (Imai, 1998). 

 5S adalah salah satu teknik yang paling banyak diadopsi dari kotak 

peralatan lean manufacturing yang diperlukan untuk membuat dan 

mempertahankan perbaikan terus-menerus. Itu Tujuan utama 5S adalah 

menciptakan lingkungan yang bersih dan tertib - lingkungan dimana ada tempat 

tinggal Semuanya dan segala sesuatu ada pada tempatnya. Di luar ini, banyak 

perusahaan memulai transformasi lean mereka 5S karena memperlihatkan 

beberapa contoh limbah yang paling terlihat, juga membantu membangun 

kerangka kerja dan Disiplin diperlukan untuk berhasil mengejar inisiatif perbaikan 

berkelanjutan lainnya (Shinde, 2014). 

 

2.3 Tujuan 5S 

Menurut Takashi Osada tujuan diterapkannya budaya kerja 5S sebagai 

berikut: 

1. Keamanan 

Keamanan merupakan hal yang sangat penting. Keamanan di tempat kerja 

dapat mengurangi potensi terjadinya ”bencana” seperti adanya kesulitan 

dalam mencari dokumen penting dan staf yang cedera karena tersandung. 
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”Bencana” tersebut bisa jadi diakibatkan oleh tidak tertatanya dan tidak 

terorganisir barang-barang di tempat kerja. Ini menunjukkan bahwa, harus 

memperhatikan hal-hal kecil. Itulah sebabnya mengapa tempat kerja yang 

tersusun rapi sangat penting. Selain itu 5S juga penting untuk keamanan 

pribadi dan kesehatan setiap orang dalam mencegah kebakaran dan 

kecelakaan, dalam mencegah polusi dan dalam mencegah hal-hal yang sangat 

berbahaya bagi kesehatan dan keamanan manusia.Tempat kerja yang 

menerapkan 5S dengan teliti, kecelakaan industri yang dialaminya akan lebih 

sedikit ketimbang pabrik yang hanya mengutamakan peralatan dan prosedur. 

2. Efisiensi 

Apabila para karyawan menerapkan 5S, maka akan tercipta efisiensi waktu 

dan biaya. Waktu yang dipergunakan untuk memelihara peralatan tidak 

terbuang percuma, bahkan hal itu lebih banyak menghemat waktu karena 

peralatan berada dalam keadaan prima saat diperlukan dibandingkan waktu 

yang di diperlukan untuk membersihkan peralatan itu sebelum bekerja. 

3. Mutu 

Elektronika modern dan mesin lain memerlukan tingkat presisi dan 

keberhasilan yang sangat tinggi. Mesin yang kurang bersih dapat 

menyebabkan macet pada lantai produksi. Serbuk kikir dan bunyi suara mesin 

yang keras menunjukkan sesuatu yang tidak terpasang dengan sempurna. 

4. Mencegah terjadinya macet pada mesin produksi 

Dengan menerapakan 5S di pabrik dapat mencegah macetnya proses 

produksi. Jika tidak menerapkan 5S dapat berakibat seperti di beberapa pabrik 

manufaktur pada umumnya terdapat ”sindrom Senin pagi”, saluran minyak 

tersumbat, mesin macet dan tekanan peralatan hidrolik tidak berkerja. Semua 

ini terjadi karena kotoran selama seminggu yang lalu telah mengeras dan 

merekat pada tempat-tempat yang tidak dikehendaki. Hal ini dapat terjadi 

apabila perusahaan tidak menerapkan 5S selama sepekan yang lalu. Selain 

permasalah pada mesin yang macet, operator juga bias lupa kearah mana 

katup harus diputar, ke arah mana mematikan tombol, dan angka berapa yang 

normal untuk meteran tersebut setelah karyawan libur dan berkerja kembali. 
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Sering kali perusahaan dan karyawan menganggap label tidak diperlukan. 

Kemudian bila mereka kembali bekerja setelah libur, mereka menyadari 

bahwa ingatan seseorang bisa salah. Mempraktikkan 5S, memastikan bahwa 

telah memiliki tempat kerja yang nyaman dan rapi dan selalu tersedia kapan 

pun diperlukan, dan menciptakan “tempat yang baik untuk tetap bekerja” 

akan menghemat uang dalam jangka panjang. Hal ini akan meningkatkan 

mutu, efisiensi, keamanan dan mencegah sindrom Senin pagi, produk cacat 

dan karyawan yang terluka. 

 
Gambar 2.1 Siklus 5S 

 

2.4  Komponen-komponen dalam 5S 

 Dalam memperkenalkan pemeliharaan tempat kerja, seperti Indonesia, 

perusahaan barat seringkali lebih suka menggunakan anonim bahasa inggris 

daripada bahasa jepang 5S, seperti “Kampanye 5S” atau “Kampanye 5C” (Imai, 

1998). 

 Kampanye 5S (di Amerika): 

1. Sort (memilah): Pisahkan barang yang tak diperlukan dan singkirkan. 

2. Straighten (meluruskan): Letakkan barang yang diperlukan secara teratur. 

3. Scrub (gosok): Bersihkan semuanya: peralatan, mesin, dan tempat kerja, 

menghilangkan noda dan limbah serta menanggulangi sumber limbah. 

4. Systematize (sistematisasi):  Rutin kegiatan membersihkan dan memeriksa. 

5. Standardize (standarisasi): Membakukan empat langkah sebelumnya dan 

membuatnya menjadi proses yang berkesinambungan. 
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2.4.1 Seiri (Ringkas/Pemilahan) 

Proses Seiri di sini adalah proses pemilahan atau pemisahan antara mesin 

produksi dengan bahan-bahan sisa hasil produksi. Pada proses Seiri, akan 

dilakukan proses pemisahan atau pemetaan antara mesin produksi dengan sisa 

hasil produksi sehingga tidak terlihat berantakan dan lebih rapi serta jelas batas 

pemisah antara mesin produksi, area kerja dengan bahan sisa hasil produksi tadi. 

Proses pemisahan dilakukan agar proses atau kegiatan produksi dapat 

berjalan lebih efektif dan mengurangi gangguan atau hambatan yang diakibatkan 

oleh bahan sisa hasil produksi yang berserakan di mana-mana. Dengan dibuatkan 

pembatas, akan terlihat lebih rapi dan para karyawan bisa melakukan pemisahan 

tersebut saat selesai proses pengerjaan pemotongan bahan. Dengan demikian, 

produktivitas akan meningkat dan resiko kecelakaan kerja akibat tersandung sisa 

bahan (Hartono, 2008). produksi tadi bisa diminimalisir.Adapun tujuan seiri 

adalah: 

1. Menetapkan kriteria bertujuan untuk mengeliminasi yang tidak diperlukan. 

2. Belajar melakukan stratifikasi manajemen, lakukan prioritas. 

3. Mampu melakukan orientasi pada penyebab. 

Kegiatan-kegiatan Seiri antara lain: 

1. Menyingkirkan yang tidak di perlukan. 

2. Membersihkan tempat kerja. 

3. Orientasi kepada penyebab terhadap kekotoran dan kebocoran. 

4. Mengatur kembali gudang. 

5. Mengecek penutup dan lantai untuk mencegah kebocoran. 

6. Menghilangkan debu dan rumput. 

7. Penerapan visual management seperti pemberian label. 
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RED TAG 

Work Area : Red Tag No : 

Category : 

1. Raw Material                                              6.    Equipment 

2. Work in Program                                       7.   Furniture 

3. Finished good                                              8.   Office material 

4. Tools                                                             9.   Books 

5. Supplier                                                       10   Other 

Item Description : 

Quantity : Date : 

Reason Red Tagged : 

Suggested Action : 

1. Discard                                                         4.   Reduce inventory 

2. Storage                                                         5.   Sell/ transfer 

3. Long term storage                                       6.   Other 

Gambar 2.2 Formulir Red Tag 

    (Sumber : Rahman, 2013) 

2.4.1.1 Dasar Pemilahan 

Mendefinisikan apa yang termasuk dalam pemilahan. Bagaimana 

mengetahuinya, apa prinsip yang memegang peranan di sini, Jika kita 

memutuskan untuk menerapkan pemilahan, bagaimana mengetahui kapan harus 

berhenti  (Osada, 2000) 

Walaupun dinyatakan bahwa pemilahan adalah seni membuang barang, 

pernyataan tersebut mungkin harus diperbaiki, karena membuang barang hanya 

merupakan langkah awal - meskipun langkah awal yang penting. Mulailah dengan 

membuang segala sesuatu yang tidak perlu. Sambil melakukan itu, sebaiknya 

perhatikan dengan cermat peralatan yang tidak berfungsi dengan baik dan suku 

cadang yang rusak, lihat gambar berikut (Osada, 2000): 

 
Gambar 2.3 Proses Pemilahan 

(Sumber : Osada, 2000) 
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Jelas, gagasan untuk membuang segala sesuatu yang tidak diperlukan 

membutuhkan penilaian dan manajemen startifikasi. Jika dilakukan dengan benar, 

gagasan itu juga membutuhkan pembersihan tempat-tempat yang tercemar minyak 

dan tempat kotoran menumpuk sedemikian rupa sehingga tidak dapat dilihat 

bentuk aslinya agar dapat diputuskan apakah akan disimpan atau tidak. Anda tidak 

akan mengetahui apakah barang itu diperlukan – artinya derajat kepentingannya – 

sampai barang itu terlihat bentuk aslinya yang terbaik dan berfungsi dengan baik  

(Osada, 2000). 

 

2.4.1.2 Membuang yang Tidak Diperlukan 

Dalam melaksanakan tugas membuang yang tidak perlu, urutannya adalah 

sebagai berikut (Osada, 2000): 

1. Memutuskan ruang lingkup operasi (tempat kerja dan daerah mana) dan 

target yang ingin dicapai. 

2. Bersiap-siap. 

3. Melatih karyawan untuk mengenal apa yang tidak diperlukan. 

4. Menentukan jumlah dan memberi nilai. 

5. Melakukan pemeriksaan dan penilaian manajemen, serta memberikan  

petunjuk bagaimana melakukannya dengan lebih baik di kemudian hari. 
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                Gambar 2.4 Diagram Seiri 

                (Sumber: Rahman, 2013) 

 

2.4.2 Seiton (Rapi/Penataan) 

Seiton merupakan kegiatan yang fokus kepada perlunya tempat kerja yang 

teratur. Teratur dalam hal ini berarti menyusun peralatan dan material-material 

agar cepat dan mudah mencarinya sewaktu dibutuhkan. Peralatan harus disimpan 

pada tempatnya berada dan biasa digunakan untuk menghilangkan gerakan atau 

aktivitas yang tidak perlu (Osada, 2000). 

Pinsip dasar seiton adalah melakukan pengaturan lingkungan kerja dan 

peralatan secara rapi dengan sasaran tata letak dan penempatan yang efisien 

sehingga pemborosan waktu untuk mencari barang bisa dihilangkan, untuk 

memper-lancar pekerjaan. agar tertata rapi harus ditata sesuai dengan kemiripan, 

ukuran, dan karakteristiknya, contohnya seperti pengelompokan pahat hss itu 

dengan pahat hss, kunci L dengan sejenisnya yang mirip dan diberi kode nama 

serta kode lokasi kalau kode lokasi untuk alat itu disesuaikan dengan standar 

oprasional prosedur. Dengan diberi kode nama alat dan kode lokasi akan 

memudahkan dalam menemukan alat tersebut sesuai dengan konsep Saiton 
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(Penataan) yaitu dapat menemukan alat dengan mudah dan menghilangkan proses 

pencarian alat yang membutuhkan waktu  lama (Purjayanto, 2015).  

Adapun tujuan Seiton adalah: 

1. Membuat fix barang-barang di tempat kerja. 

2. Layout dan penempatan yang efisien (termasuk safety dan quality).  

3. Meningkatkan produktivitas dengan menghilangkan waktu yang dibutuhkan 

untuk mencari sesuatu. 

Kegiatan-kegiatan Seiton antara lain: 

1. Membenahi tempat penyimpanan barang. 

2. Segala sesuatu harus jelas tempatnya. 

3. 30 detik pengambilan barang dan penempatan barang. 

4. Penyetandaran sistem file. 

5. Dibuat zone dan indikasi untuk penempatan barang. 

6. First in-first out dan menata papan pengumuman. 

7. Dibuat safety line lurus dan sudutnya jelas. 

8. Penempatan material, spare part, tools, peralatan, sesuai dengan fungsinya. 

 

2.4.2.1 Menentukan Dimana Barang Akan Disimpan 

Menentukan dimana barang akan disimpan meliputi (Osada, 2000): 

1. Membuang Barang yang Tidak Diperlukan. 

Langkah pertama adalah mengurangi persediaan barang sampai setengahnya. 

Sebaiknya jangan memiliki lebih dari satu barang dari setiap jenis pada suatu 

waktu tertentu. Lebih dari satu berarti terlalu banyak. 

2. Tentukan Metode Analitis Untuk Stratifikasi dan Tata Letak Penyimpanan 

Ada beberapa barang yang ingin Anda simpan dekat dan barang lain di 

tempat yang lebih jauh. Jenis stratifikasi inilah yang diperlukan. Apakah 

barang yang disimpan dekat Anda benar-benar harus ada dekat Anda?. Dalam 

melaksanakan ini, perlu dipertimbangkan tata letak seluruh bangunan. Barang 

yang sering dipakai lebih baik disimpan di dekat pintu. Barang berat harus 

ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dipindahkan dengan mudah.  
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3. Standar Pemberian Nama 

Putuskan nama apa yang akan dipergunakan dan taati keputusan itu. 

Penggunaan dua nama untuk barang yang sama hanya akan mengacaukan. 

Ada kalanya dua barang berbeda memiliki nama yang sama. Ada pula 

beberapa barang yang disebut dengan nama yang sama walaupun ada sedikit 

perbedaan di antaranya. 

 

2.4.2.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Menyimpan Barang 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyimpan barang adalah sebagai 

berikut (Osada, 2000) : 

1. Garis penanda dan tempat penyimpanan barang. 

2. Stan, rak, dan troli. 

3. Mesin dan alat lain. 

4. Mata pisau. 

5. Material dan pekerjaan dalam proses. 

6. Persediaan untuk hal tak terduga. 

7. Minyak. 

8. Instrumen dan alat ukur. 

9. Barang besar. 

10. Barang kecil dan barang yang banyak dipakai. 

11. Sediaan barang untuk diberi label dan untuk dipamerkan. 

 

2.4.3 Seiso (Resik/Pembersihan) 

Seiso. Pada tahap ini hal yang dilakukan adalah proses pembersihan. 

Adapun pembersihan yang dilakukan adalah pembersihan terhadap lantai produksi 

dan peralatan yang digunakan untuk proses produksi. Lantai pabrik dibersihkan 

dari sampah-sampah Pembersihan lantai produksi ini bertujuan demi keamanan 

dan kenyaman pekerja pada saat melakukan pekerjaanya, karena jika lantai licin 

dan kotor bisa membuat pekerja tergelincir dan jatuh. Sedangkan untuk 

pembersihan peralatan kerja dilakukan dengan tujuan perawatan terhadap 

peralatan tersebut (Siska, 2012). 
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Kegiatan-kegiatan Seiso di antaranya adalah : 

1. Mengatur prosedur kebersihan harian. 

2. Melakukan kebersihan di area kerja. 

3. Melakukan inspeksi cleaning dan memperbaiki masalah kecil yang ada di 

area kerja. 

4. Membersihkan tempat yang tidak diperhatikan orang. 

5. Membuat prioritas 5S. 

Sasaran Seiso meliputi beberapa hal berikut ini yaitu : 

1. Area Penyimpanan 

Kategori ini termasuk bermacam-macam barang dan tempat. 

2. Peralatan 

Kita harus selalu merawat mesin kita sendiri dan menjaga kebersihan serta 

kerapiannya. 

3. Lingkungan 

Bila tempat dimana kita bekerja setiap hari tertutup dengan debu yang 

melekat, kita akan dengan mudah mengalami depresi. 

 
      Gambar 2.5 Mempromosikan Tempat Kerja yang Lebih Bersih 

(Sumber : Osada, 2000) 
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Membersihkan tempat kerja dan peralatan juga terbagi atas beberapa hal 

sebagai berikut (Osada, 2000) : 

1. Daerah dan tanggung jawab  

Dalam mengalokasikan tanggung jawab untuk aktivitas 5S, sebaiknya diawali 

dengan tanggung jawab kelompok untuk daerah tertentu. Kemudian Anda 

dapat membuatnya menjadi tanggung jawab kelompok dengan satu orang 

sebagai pemimpin kelompok. 

2. Pergantian Tanggung Jawab 

Tanggung jawab bersama berarti merupakan tanggung jawab setiap orang, 

tetapi seringkali diartikan bukan sebagai tanggung jawab seseorang. Sejumlah 

perusahaan mencoba mengatasinya dengan memberikan tanggung jawab 

secara bergantian kepada anggota kelompok itu. Caranya adalah dengan 

melakukan pergantian harian yang bertujuan untuk menyebarkan tanggung 

jawab. Dalam menyebarkan tanggung jawab untuk jenis pekerjaan yang tidak 

disukai orang, seseorang ketika menyelesaikan pekerjaannya harus 

memastikan bahwa pekerjaan itu diserahterimakan kepada orang berikutnya. 

Jika tidak ada tanggung jawab individual yang digariskan dengan jelas dan 

tidak ada semangat kerjasama dalam memelihara daerah tanggung jawab 

kelompok, tidak mungkin diharapkan kerjasama yang baik. 

3. Membuat Peta Tanggung Jawab 

Dalam aktivitas 5S, sebaiknya pekerjaan dimulai dengan menganggap 

tanggung jawab individual dengan pengertian bahwa orang wajib saling 

membantu dalam mengerjakan bagian yang benar-benar sulit. Anda dapat 

mulai dengan membuat peta daerah tanggung jawab individual. Dalam 

melakukan ini, semua tugas harus diberikan sejelas mungkin dan tidak ada 

satupun yang tidak didefinisikan, tidak ditugaskan atau masih kabur. 

 

2.4.4 Seiketsu (Rawat/Pemantapan) 

Seiketsu merupakan tahap yang bisa dilakukan setelah kita menerapkan 

Seiri, Seiton, dan Seiso. Jadi, tahap ini merupakan tahap kelanjutan setelah ketiga 

tahap tersebut. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan agar proses atau 
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tahap ini dapat dilaksanakan, yaitu (1) Selalu memeriksa semua peralatan dan 

mesin yang ada untuk menjaga kenormalan kondisi karena bila tidak diperiksa 

dapat menyebabkan produk yang dikerjakan keluar dari spesifikasi; (2) Memberi 

tanda pada setiap benda agar tiap karyawan tidak lupa nama mesin atau peralatan 

dan barang-barang tersebut sehingga membantu para karyawan dalam pencarian 

peralatan tersebut apabila dibutuhkan; (3) Untuk pengunaan mesin- mesin 

produksi, harus dibuat simbol penggunaan dan simbol bahaya yang ditempelkan 

pada bagian yang memerlukannya (Hartono, 2008). 

Tujuan dilakukannya pemantapan yaitu : 

1. Standar manajemen untuk memelihara 5S. 

2. Melakukan inovasi dengan visual management sehingga ke-abnormalan dapat 

terlihat dengan jelas. 

Kegiatan-kegiatan Seiketsu meliputi : 

1. Manajemen secara visual dan penyetandaran 5S (tanda ok, tanda arah, tanda 

arah buka dan tutup, dan lain-lain). 

2. Daerah yang berbahaya ditandai dengan benar. 

3. Pemberian kode warna pipa dan label tanda peringatan. 

Manajemen visual atau kendali visual adalah setiap alat komunikasi yang 

digunakan dalam lingkungan kerja untuk menunjukkan dalam waktu sekejap 

bagaimana pekerjaan seharusnya dilakukan dan apakah terjadi penyimpangan 

terhadap standar. Hal ini membantu karyawan yang ingin melakukan 

pekerjaannya dengan baik agar dengan segera dapat melihat bagaimana mereka 

melakukan pekerjaannya. Karyawan mungkin akan menunjukkan di mana item 

harus disimpan, berapa banyak item yang seharusnya ada di sana, prosedur 

standar apa saja yang diperlukan untuk melakukan sesuatu, status dari barang 

dalam proses, dan banyak jenis informasi penting lainnya untuk mengalirkan 

aktivitas pekerjaan. Pengendalian visual lebih dari sekedar mengungkapkan 

penyimpangan dari target atau tujuan melalui bagan dan grafik dan 

menempatkannya agar dapat dilihat oleh orang banyak. Pengendalian visual 

diintegrasikan ke dalam proses kerja yang menambah nilai. Visual berarti dapat 

melihat proses, peralatan, persediaan, atau informasi atau pekerja yang sedang 
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melakukan pekerjaannya dan segera melihat standar yang digunakan untuk 

melakukan pekerjaan itu dan apakah ada penyimpangan dari standar. 

Pengendalian visual digunakan untuk dapat meningkatkan aliran proses. 

Penyimpangan dari standar adalah penyimpangan dari bekerja sesuai waktu takt, 

satu potong detiap kali. Bahkan banyak alat yang terkait dengan lean production 

merupakan pengendalian visual yang digunakan untuk mengungkapkan setiap 

penyimpangan dari standard an untuk memfasilitasi proses agar mengalir. 

Manajemen visual memiliki kaitan yang sanngat erat dengan lima langkah dalam 

5S. bila menerapkan 5S, akan mendapati keadaan dengan manajemen visual yang 

lebih baik. 5S dapat membantu untuk menemukan ketidakwajaran sehingga bisa 

segera dikoreksi (Rimawan, 2013). 

  

2.4.5 Shitsuke (Rajin/Pembiasaan) 

Shitsuke bisa diartikan mendisiplinkan atau mengajak para karywan untuk 

membiasakan para karyawan untuk melakukan perilaku atau kebiasaan yang baik, 

meskipun akan sulit untuk merubah kebiasaan seseorang. Tetapi, hal tersebut tetap 

harus dilakukan perusahaan guna mendapatkan hasil atau tujuan perusahaan. 

Setiap orang mungkin tahu arti dari disiplin itu sendiri, tetapi mereka terkadang 

sulit melakukannya karena sudah terbiasa. Untuk itu, pihak manajemen bisa 

memberikan contoh-contoh yang baik kepada para karyawannya agar para 

karyawan dapat termotivasi untuk berdisiplin. Apabila dari atasan saja sudah tidak 

disiplin, maka karyawannya pun akan mengikuti kebiasaan tersebut. 

Selain tahap pemantapan berdisiplin ini bisa dilakukan dengan penerapan 

reward and punishment jadi memberi penghargaan kepada para karyawan yang 

menaati peraturan-peraturan yang ada dan akan ada konsekuensinya bila mereka 

melanggar aturan tersebut. Hal ini juga bisamembuat para karyawan untuk 

berpikir ulang apabila akan melakukan tindakan (Hartono, 2008). 

Tujuan dilakukan Shitsuke yaitu : 

1. Partisipasi penuh dalam hal pengembangan kebiasaan dalam hal mematuhi 

aturan di tempat kerja. 

2. Melakukan komunikasi dan umpan balik secara rutin.  
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Kegiatan-kegiatan untuk memperoleh Shitsuke yaitu: 

1. Semua melakukan cleaning dan menyediakan waktu untuk olahraga 

dengan rutin. 

2. Kenakan alat safety dengan baik. 

3. Latihan terhadap penanganan keadaan darurat (emergency). 

4. Pembuatan manual 5S. 

5. Pembiasaan disiplin ditempat kerja. 

Tidak terlalu sulit memiliki kebiasaan untuk melaksanakan apa yang 

diharapkan dari Anda (Osada, 2000). 

1. Biasakan (sistematisasi) perilaku jika Anda menginginkan hasil yang baik. 

2. Perbaiki komunikasi dan pelatihan untuk memperoleh mutu yang terjamin. 

3. Atur supaya setiap orang mengambil bagian dan setiap orang melakukan 

sesuatu, kemudian mengimplemetsikannya. 

4. Atur segala sesuatu sehingga setiap orang merasa tanggung jawab atas apa 

yang mereka kerjakan. Orang harus mengungkapkan dengan kata-kata 

tanggung jawab masing-masing setiap hari, dan mereka melaksanakannya. 

Jika mereka membuat kesalahan, manajemen harus menunjukkannya dan 

memastikan bahwa hal itu diperbaiki. Inilah cara melembagakan praktik yang 

baik, dan bagaimana Anda menciptakan tempat kerja yang disiplin. 

2.5  Keuntungan Penerapan 5S 

Pada era modernisasi dan industrialisasi ini, “Budaya Kerja 5S”, 

merupakan suatu budaya kerja perusahaan yang terunggul di dunia saat ini. 

“Budaya Kerja 5S”, merupakan suatu ilmu yang sangat perlu untuk dipelajari, 

dalam pengembangan suatu perusahaan atau organisasi (Universitas, Sekolah, 

partai dan lain-lain), 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) 
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2.6 Manfaat 5S 

Takashi Osada (2001, dikutip oleh Prihadi Waluyo) menjelaskan bahwa 

manfaat yang akan diperoleh bila menerapkan metode 5S ini antara lain : 

1. Menyediakan tempat kerja yang menyenangkan 

Tempat kerja yang bersih rapi dan teratur akan membuat kita lebih senang 

dan bersemangat untuk bekerja. Selain itu penerapan ini akan menjadikan 

area kerja lebih longgar atau luas sehingga kita lebih leluasa dalam bergerak. 

2. Membantu untuk mengefisienkan pekerjaan. 

Apabila setiap mencari barang yang dibutuhkan harus mencari-cari terlebih 

dahulu, atau membongkar semua isi tempat penyimpanan tentunya akan 

membuat pekerjaan selesai lebih lama. Jika setiap barang ditempat kerja telah 

tersusun benar pada tempatnya tentu akan mudah menemukannya ketika kita 

ingin menggunakan barang tersebut, sehingga lebih efisien. 

3. Memperkecil resiko kecelakaan kerja. 

Pengaturan area kerja dan fasilitas kerja akan menciptakan kondisi yang 

bersih, rapi, dan nyaman bagi karyawan. Dengan pengaturan area kerja dapat 

mengurangi resiko kecelakaan kerja seperti tersandung, terpeleset karena 

lantai yang licin, dan mengurangi resiko kelelahan yang diakibatkan oleh 

letak barang yang kurang jelas posisinya sehingga harus mencari-cari. 

4. Membimbing pada kualitas produk yang lebih baik dan peningkatan 

produktifitas. Bagi perusahaan yang telah menerapkan metode 5S ini dengan 

sungguhsungguh, jumlah defect atau cacat akan relatif lebih rendah dari pada 

perusahaan yang belum menerapkan. Serta konsep dasar Lean diartikan 

sebagai percepatan ataupun aksi yang cepat 

Lean merupakan pendekatan filosofis untuk menidentifikasi dan 

mengeliminasi pemborosan (waste / non value added activity) melalui 

perbaikan proses secara berkelanjutan. Pemborosan (waste) merupakan segala 

sesuatu yang tidak perlu dan tidak memberikan nilai tambah (value added) 

terhadap produk akhir. Konsep lean awalnya diperkenalkan dalam Toyota 

Production System dengan berbagai tools dan teknik yang dikombinasikan 

untuk mencapai perbaikan proses (Setiawati, 2013).  
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Keuntungan dalam penerapan konsep dasar lean di lantai produksi adalah 

(Setiawati, 2013): 

1. Meminimasi pemborosan pada lantai produksi 

2. Meminimasi persediaan (inventory) dan kebutuhan luas lantai untuk 

persediaan. 

3. Menciptakan sistem produksi yang lebih handal. 

4. Membangun sistem pengiriman material yang lebih tepat. 

5. Memperbaiki tata letak fasilitas untuk meningkatkan flexibilitas. 

Dalam konsep lean dikenal 3 aktivitas yaitu: 

1. Value Added Activity (VA) yaitu semua aktivitas yang mengubah bahan baku 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

2. Non Value Added Activity (NVA) yaitu semua aktivitas yang menggunakan 

waktu, sumber daya, atau ruangan tetapi tidak menambah nilai pada produk. 

3. Necessary Non Value Added Activity atau (NNVA) yaitu semua aktivitas 

yang tidak memberikan nilai tambah pada produk tetapi diperlukan dalam 

proses produksi. Biasanya sulit dihilangkan dalam waktu yang singkat. 

Metrik yang digunakan dalam metode Lean Production System adalah 

sebagai berikut : 

1. Efisiensi dari siklus proses (Process Cycles Efficiency) 

Efisiensi dari siklus proses adalah suatu metrik atau ukuran untuk melihat 

sejauh mana efisiensi waktu dari proses terhadap waktu siklus proses secara 

keseluruhan. 

Efisiensi dari siklus proses =      Value_Added Time   X 100 %  …….(2.1) 

                 Total Lead Time 

2. Kecepatan proses (Velocity Process) 

Kecepatan proses adalah seberapa tahapan yang ada di dalam proses dapat 

dilakukan dalam setiap satuan waktu. 

Process Lead Time =    Jumlah Produk di dalam Proses       …………….(2.2) 

      Penyelesaian Dalam Satuan Waktu 

Kecepatan Proses =    Jumlah Aktivitas Yang Terdapat di dalam Proses ..(2.3) 

Process Lead Time 
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2.7 Tujuan Perencanaan dan Pengaturan Tata Letak Pabrik 

Secara garis besar tujuan utama dari tata letak pabrik ialah mengatur area 

kerja dan segala fasilitas produksi yang paling ekonomis untuk operasi produksi 

aman, dan nyaman sehingga akan dapat menaikkan moral kerja dan performansi 

dari operator. Lebih spesifik lagi suatu tata letak yang baik akan memberikan 

keuntungan sebagai berikut (Wignjosoebroto, 1996): 

1. Menaikkan output produksi 

Biasanya suatu tata letak yang baik akan memberikan keluaran yang lebih 

besar dengan ongkos yang sama atau lebih sedikit, man hours yang lebih 

kecil dan mengurangi jam kerja pada mesin. 

2. Mengurangi waktu delay 

Mengatur keseimbangan antara waktu operasi produksi dan beban dari 

masing-masing departemen atau mesin adalah bagian kerja dari mereka yang 

bertanggung jawab terhadap desain tata letak pabrik, pengaturan tata letak 

yang tekoordinir dan terencana baik akan dapat mengurangi waktu tunggu 

(delay) yang berlebihan. 

3. Mengurangi proses pemindahan bahan (material handling) 

Untuk merubah bahan menjadi produksi jadi, maka hal ini akan 

membutuhkan aktivitas pemindahan (movement) sekurang-kurangnya satu 

dari tiga elemen dasar produksi yaitu: bahan baku, orang atau pekerja, mesin 

dan peralatan produksi. Bahan baku akan lebih sering dipindahkan 

dibandingkan dengan dua elemen dasar produksi lainnya.  

4. Penghematan penggunan areal untuk produksi, gudang dan service 

Jalan lintasm ,aterial yang menumpuk, jarak antar mesin yang berlebihan 

semua akan menambah area yang dibutuhkan untuk pabri, suatu perencanaan 

tata letak yang optimal akan mencoba mengatasi segala pemborosan, 

pemakaian ruangan. Suatu perencanaan tata letak yang optimal akan 

mengurangi segala pemakaian dan pemborosan. 
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5. Pendaya guna yang lebih besar pemakaian mesin, tenaga kerja atau fasilitas 

produksi Faktor-faktor pemanfaatan mesin tenaga kerja dan lain-lain erat 

kaintannya dengan biaya produksi. Suatu tata letak yang terencana yang baik 

akan membantu menghemat pendaya guanaan agar lebih efektif dan efisien. 

6. Mengurangi inventory in process 

Sistem produksi pada dasarnya menghendaki pemindahan material ke mesin 

lainnya dikerjakan secara cepat, dan mengurangi penumpukan bahan yang 

belum jadi material in process problem ini terutama bisa dilaksanakan 

dengan mengurangi waktu tunggu (delay) dan bahan yang menunggu untuk 

segera diproses. 

7. Proses manufacturing yang lebih singkat 

Dengan memperpendek jarak antar operasi sehingga waktu total produksi 

akan dapat diperpendek. 

8. Mengurangi resiko kesehatan dan keselamatan kerja operator 

Perencanaan fasilitas pabrik juga ditunjukkan untuk membuat suasana kerja 

yang nyaman dan aman bagi mereka yang bekerja didalamnya, hal-hal yang 

bisa membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan serta kerja dari operator 

harus dihindari 

9. Memperbaiki moral dan kepuasan kerja  

Pada dasarnya yang menginginkan segala sesuatu diatur secara rapi, tertib, 

dan baik, penerangan yang cukup sirkulasi yang enak dan lain-lain, hal positif 

dari kondisi ini tentu perfrmansi dari bekerja operator dapat meningkatkan 

produktifitas kerja. 

 

2.8 Prinsip-Prinsip Dasar dalam Perencanaan Tata Letak 

Dalam perencanaan dan pengaturan tata letak pabrik, terdapat enam 

prinsip dasar yang perlu diperhatikan, antara lain (Hadiguna, 2008): 

1. Prinsip integrasi secara total 

Prinsip ini menyatakan bahwa tata letak pabrik adalah merupakan integrasi 

secara total dari seluruh elemen produksi yang ada menjadi satu unit operasi 

yang besar. 
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2. Prinsip jarak perpindahan bahan yang paling minimal 

Hampir semua proses yang terjadi dalam suatu industri mancakup beberapa 

gerakan perpindahan dari material, yang tidak bisa dihindari secara 

keseluruhan. Dalam proses pemindahan bahan dari satu operasi ke  operasi 

lain, waktu dapat dihemat dengan cara mengurangi perpindahan jarak 

tersebut. Hal ini dapat  dilaksanakan dengan menerapkan operasi yang 

berikutnya sedekat mungkin dengan operasi sebelumnya. 

3. Prinsip aliran suatu proses kerja 

Dengan prinsip ini, diusahakan untuk menghindari adanya gerak balik (back 

tracking), gerak memotong (cross movement), kemacetan (congestion) dan 

sedapat mungkin material bergerak terus tanpa ada interupsi. Ide dasar dari 

prinsip aliran konstan dengan minimum interupsi, kesimpangsiuran dan 

kemacetan. 

4. Prinsip pemanfaatan ruangan 

Makna dasar tata letak adalah suatu pengaturan ruangan yang akan dipakai 

oleh manusia, bahan baku, dan peralatan penunjang proses produksi lainnya, 

yang memilki tiga dimensi yaitu aspek volume (cubic space), dan bukan 

hanya sekedar aspek luas (floor space). Dengan demikian, dalam perencanaan 

tata letak, faktor dimensi ruangan ini juga perlu diperhatikan. 

5. Prinsip kepuasan dan keselamatan kerja 

Kepuasan kerja sangat besar artinya bagi seseorang, dan dapat dianggap 

sebagai dasar utama untuk mencapai tujuan. Dengan membuat suasana kerja 

menyenangkan dan memuaskan, maka secara otomatis akan banyak 

keuntungan yang bisa kita peroleh. Selanjutnya, keselamatan kerja juga 

merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam perencanaan tata 

letak pabrik. Suatu layout tidak dapat dikatakan baik apabila tidak menjamin 

atau bahkan justru membahayakan keselamatan orang yang bekerja di 

dalamnya. 

6. Prinsip fleksibilitas 

Prinsip ini sangat berarti dalam masa dimana riset ilmiah, komunikasi, dan 

transportasi bergerak dengan cepat, yang mana hal ini akan mengakibatkan 
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dunia industri harus ikut berpacu mengimbanginya. Untuk ini, kondisi 

ekonomi akan bisa tercapai apabila tata letak yang ada telah direncanakan 

cukup fleksibel untuk diadakan penyesuaian/pengaturan kembali (relayout) 

dengan cepat dan biaya yang relatif murah. 

2.9 Prosedur Perancangan 

 Pengaturan stasiun kerja mandiri yang efisien serta penggunaan luas lantai 

yang optimal dan sesuai dengan pola aliran material akan mempermudah proses 

pengerjaan produk secara keseluruhan. Langkah-langkah umum merancang 

stasiun kerja mandiri sebagai berikut: 

1. Tentukan aliran bahan dalam stasiun kerja dan sesuaikan dengan kegiatan 

sepanjang lintasan pabrik atau departemen. 

2. Tentukan arah aliran yang diinginkan; berdasarkan aliran bahan ketika 

melewati tempat kerja, misalnya dari kiri kekanan atau dari depan 

kebelakang. 

3. Tentukan barang atau kegiatan yang akan mengisi tempat kerja; misalnya 

mesin, meja, dan tempat penumpukan material. 

4. Buatlah sketsa dasar peralatan utama pada stasiun kerja di posisi terdekat 

yang diinginkan. 

Luas area yang dibutuhkan oleh sebuah stasiun kerja ditentukan oleh luas area 

mesin dan, peralatan, area kerja operator, serta penumpukan barang setengah jadi. 

Selain ketiga faktor di atas, kita memerlukan pula adanya allowance atau 

kelonggaran. Adapun, allowance yang diberikan berkisar antara 150% sampai 

300% luas total ketiga area, tergantung pada struktur bagunan fasilitas. Selain 

perancangan stasiun kerja mandiri terhadap letaknya dalam pabrik keseluruhan, 

perancangan di dalam stasiun kerja mandiri ditentukan pula oleh berbagai faktor, 

terutama faktor ergonomis dan studi gerak. Panduan umum untuk menentukan 

stasiun kerja mandiri adalah (Hadiguna, 2008): 

1. Rencanakan agar perkakas, alat ukur, bahan, dan kendali mesin diletakkan di 

dekatkan dan di depan operator. 

2. Rencanakan penyerahan bahan langsung ke tempat pemakainya. 
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3. Rencanakan pemindahan bahan dari tempat kerja yang tepat dan efisien. 

4. Rencanakan penempatan bahan di tempat kerja agar dapat diambil dalam 

urutan gerakan yang paling efisien. 

5. Rencanakan tiap daerah kerja dalam kaitan yang tepat dengan operasi 

sebelum dan sesudahnya. 

6. Sediakan ruang yang cukup pada tempat kerja untuk penyerahan, 

penyimpanan, dan pemindahan bahan. 

7. Pilihlah peralatan pemindah yang tepat sesuai dengan luas tempat penerimaan 

dan pengiriman yang dialokasikan. 

8. Memberikan kelonggaran yang dibutuhkan di dalam dan di sekitar tempat 

kerja untuk pelaksanaan operasi yang tepat. 

9. Memberikan kelonggaran untuk bagian mesin yang bergerak melebihi 

panjang mesin sendiri. 

 

2.10 Jenis Tata Letak dan Dasar Pemilihannya 

Susunan mesin dan peralatan pada suatu perusahaan akan sangat 

mempengaruhi kegiatan produksi, terutama pada efektivitas waktu proses 

produksi dan kelelahan yang dialami oleh operator di lantai produksi. Kegiatan 

yang berhubungan dengan perancangan susunan unsur fisik suatu kegiatan dan 

selalu berhubungan erat dengan industri manufaktur dimana pengembangan hasil 

rancangannya dikenal dengan Tata Letak Pabrik (Hadiguna, 2008). 

Tata letak pabrik yang baik dapat diartikan sebagai penyusunan yang 

teratur dan efisien dari semua fasilitas-fasilitas pabrik dan tenaga kerja yang ada 

di pabrik. Fasilitas pabrik disini tidak hanya mesin-mesin tetapi juga service area, 

termasuk tempat penerimaan dan pengiriman barang, maintenance, gudang dan 

sebagainya. Di samping itu juga, sangat penting diperhatikan keamanan dan 

kenyamanan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu, tata 

letak pabrik yang baik adalah tata letak yang memiliki daerah kerja yang memiliki 

interrelation, sehingga bahan-bahan dapat diproduksi secara ekonomis (Hadiguna, 

2008). 
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Tata letak pabrik sangat berkaitan erat dengan efesiensi dan efektivitas 

pekerjaan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut (Hadiguna, 2008): 

1. Kegiatan produksi akan lebih ekonomis bila aliran suatu bahan dirancang 

dengan baik. 

2. Pola aliran bahan menjadi dasar terhadap suatu susunan peralatan yang 

efektif. 

3. Alat pemindahan bahan (material handling) akan mengubah pola aliran bahan 

yang stasis menjadi dinamis dengan melengkapinya dengan alat angkut yang 

sesuai. 

4. Susunan fasilitas-fasilitas yang efektif disekitar pola aliran bahan akan 

memberikan operasi yang efektif dari berbagai proses produksi yang saling 

berhubungan. 

5. Operasi yang efisien akan meminimumkan biaya produksi. 

Biaya produksi yang minimum akan memberikan profit yang lebih tinggi. 

Dalam merancang tata letak pabrik, kita perlu memahami terlebih dahulu 

tipe-tipe tata letak pabrik sebagai dasar perancangan. Pemahaman sangat perlu 

karena tipe tata letak pabrik menentukan keberhasilan strategi manufaktur yang 

telah ditetapkan. Secara umum, ada empat tipe tata letak yaitu : tata letak produk, 

tata letak proses, tata letak lokasi tetap, dan tat letak group technology (Hadiguna, 

2008). 

 Dalam tata letak pabrik, sangat ditentukan oleh susunan mesin mesin yang 

ada di pabrik, yang membentuk suatu aliran produksi. Berdasarkan hal ini ada 4 

(empat) tipe tata letak pabrik yang utama, yaitu (Hadiguna, 2008): 

1. Tata Letak Pabrik Berdasarkan Aliran Produksi (Product Layout atau 

Production Line Product) 

Tata letak berdasarkan proses, sering dikenal dengan process atau functional 

layout, adalah metode pengaturan dan penempatan stasiun kerja berdasarkan 

kesamaan tipe atau fungsinya. Mesin-mesin yang digunakan tata letak proses 

berfungsi umum (general purpose). Tata letak proses umumnya digunakan 

untuk industri manufaktur yang bekerja dengan volume produksi yang relatif 
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kecil dan jenis produk yang tidak standar. Keuntungan dari penggunaan tata 

letak proses yaitu: 

a. Total investasi yang rendah untuk pembelian mesin dan peralatan produksi 

lainnya. 

b. Fleksibilitas tenaga kerja dan fasilitas produksi besar dan sanggup 

mengerjakan berbagai macam jenis dan model produk. 

c. Kemungkinan adanya aktivitas pengawasan yang lebih baik dan efisien 

melalui spesialisasi pekerjaan. 

d. Pengendalian dan pengawasan lebih mudah dan baik terutama untuk 

pekerjaan yang sukar dan butuh ketelitian tinggi. 

e. Mudah untuk mengatasi breakdown dari mesin, yaitu dengan cara 

memindahkan prosesnya ke mesin lain tanpa banyak menimbulkan 

hambatan yang signifikan. 

Keterbatasan dari tata letak proses antara lain: 

a. Ketidakefisienan dalam proses disebabkan oleh adanya backtracking. 

b. Adanya kesulitan dalam menyeimbangkan kerja dari setiap fasilitas 

produksi yang akan memerlukan penambahan ruang untuk work-in-

process storage. 

c. Adanya kesulitan dalm perencanaan dan pengendalian produksi. 

d. Operator harus memiliki keahlian yang tinggi untuk menangani berbagai 

macam aktivitas produksi. 

e. Produkstivitas yang rendah disebabkan setiap pekerjaan yang berbeda, 

masing-masing memerlukan setup dan pelatihan operator yang berbeda. 

2. Tata Letak Produk (Product Layout) 

Tata letak berdasarkan produk, sering dikenal dengan product layout atau 

production line layout, adalah metode pengaturan dan penempatan stasiun 

kerja berdasarkan urutan operasi dari sebuah produk. Sistem ini dirancang 

untuk memproduksi produk-produk dengan variasi yang rendah dan volume 

yang tinggi (mass production). Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat 

memberikan produktifitas tinggi dengan ongkos yang rendah. Keuntungan 

tata letak produk ini yaitu: 
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a. Aliran pemindahan material berlangsung lancar, sederhana, logis, dan 

OMHnya rendah. 

b. Work-in-process jarang terjadi karena lintasan produksi sudah 

diseimbangkan. 

c. Total waktu yang digunakan untuk produksi relatif singkat. 

d. Kemudahan dalam perencanaan dan pengendalian proses produksi. 

e. Memudahkan pekerjaan, sehingga memungkinkan operator yang belum 

ahli untuk mempelajari dan memahami pekerjaan dengan cepat. 

Keterbatasan dari tata letak produk yaitu (Wignjosoebroto, 2009): 

a. Kurangnya fleksibilitas dari tata letak untuk membuat produk yang 

berbeda. 

b. Stasiun kerja yang paling lambat akan menjadi hambatan (bottleneck) bagi 

aliran produksi. 

c. Adanya investasi dalam jumlah besar untuk pengadaan mesin, baik dari 

segi jumlah maupun akibat spesialisasi fungsi yang harus dimilikinya. 

d. Kelelahan operator: operator mudah menjadi bosan disebabkan 

pengulangan tanpa henti dari pekerjaan yang sama. 

e. Ketergantungan dari seluruh proses terhadap setiap part: kerusakan pada 

suatu mesin atau kekurangan operator untuk mengendalikan stasiun kerja 

biasanya menghentikan keseluruhan hasil produksi pada satu line produk. 

3. Tata Letak Posisi Tetap (Fix Potition Layout) 

Tata letak posisi tetap, sering dikenal dengan fixed material location atau 

fixed position layout, adalah metode pengaturan dan penempatan satsiun kerja 

dimana material atau komponen utama akan tetap pada posisi/lokasinya, 

sedangkan fasilitas produksi seperti tools, mesin, manusia, serta komponen 

lainnya bergerak menuju lokasi komponen utama tersebut Keuntungan dari 

tata letak posisi tetap yaitu: 

a. Karena banyak bergerak adalah fasilitas produksi maka perpindahan 

material bisa dikurangi. 
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b. Bila pendekatan kelompok kerja digunakan dalam kegiatan produksi, 

maka kontinyuitas operasi dan tanggung jawab kerja bisa tercapai dengan 

sebaik-baiknya. 

c. Kesempatan untuk melakukan pengkayaan kerja (job enrichment) dengan 

mudah bisa diberikan, selain itu juga dapat meningkatkan kebanggaan dan 

kualitas kerja karena dimungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaan secara 

penuh (“do the whole job”). 

d. Fleksibilitas kerja tinggi. 

Keterbatasan tata letak posisi tetap yaitu: 

a. Besarnya frekuensi perpindahan fasilitas produksi, operator, dan 

komponen pendukung pada saat operasi kerja berlangsung. 

b. Memerlukan operator dengan skill yang tinggi disamping aktivitas 

supervisi yang lebih umum dan intensif. 

c. Adanya duplikasi peralatan kerja yang menyebabkan dibutuhkannya lokasi 

untuk work-in process. 

d. Memerlukan pengawasan dan koordinasi kerja yang ketat khususnya 

dalam penjadwalan produksi. 

4. Tata Letak Teknologi Kelompok (Group Technology Layout) 

Tata letak jenis ini didasarkan pada pengelompokan produk atau komponen 

yang akan dibuat. Produk-produk yang tidak identik dikelompokkelompok 

berdasarkan langkah-langkah pemrosesan, bentuk, mesin, atau peralatan yang 

dipakai dan sebagainya. Disini pengelompokan tidak didasarkan pada kesamaan 

jenis produk akhir seperti halnya pada tipe product layout. Beberapa keuntungan 

dari tata letak teknologi kelompok dibandingkan dengan tata letak yang lain 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengurangan waktu setup. Suatu sel manufaktur dirancang untuk 

mengerjakan part-part yang memiliki kesamaan bentuk ataupun proses. 

Pada sel tersebut, part-part dapat dikerjakan dengan menggunakan alat 

bantu (fixture) yang sama, sehingga waktu untuk mengganti alat bantu 

maupun peralatan lainnya dapat dikurangi. 



II-27 
 

b. Pengurangan ukuran lot. Jika waktu setup dapat dikurangi, maka ukuran 

lot yang kecil menjadi mungkin dan ekonomis. Ukuran lot yang kecil juga 

dapat membuat aliran produksi lebih lancar. 

c. Pengurangan work-in-process (WIP) dan persediaan barang jadi. Jika 

waktu setup dan ukuran lot menjadi kecil maka jumlah WIP dapat 

dikurangi. Partpart dapat diproduksi menggunakan konsep just-in-time 

(JIT) dengan ukuran lot yang kecil sehingga waktu penyelesaiannya lebih 

cepat. 

d. Pengurangan waktu dan ongkos material handling (OMH). Pada tata letak 

seluler, tiap part diproses seluruhnya dalam satu sel (jika dimungkinkan). 

Oleh karena itu, waktu dan jarak perpindahan part antar sel lain menjadi 

minimal. 

e. Perbaikan kulitas produk. Oleh karena part-part berpindah dari stasiun 

kerja satu ke stasiun kerja yang lainnya dalam unit yang tunggal dan 

diproses dalam area yang relatif kecil, maka penjadwalan dan 

pengendalian job akan lebih mudah. Masukan terhadap perbaikan akan 

lebih cepat dan proses dapat 

dihentikan jika terjadi kesalahan. 

2.11 Metode Grafik 

           Konsep dasar dlam metode pembobotan berbasis graph adalah membangun 

grafik kedekatan yang diwakili simpul sebagai departemen yang dihubungakan 

busur antara kedua simpul. Pendekatan diawali dengan diagram ketertarikan 

kemudian pemilihan dan dilakukan dengan memotong busur penghubung antar 

simpul. Pendekatan kedua adalah konstruksi iterasi dari grafik kedekatan melalui 

algoritma pemasukan sebuah simpul (Hadiguna, 2008). 

Dalam metode grafik ini digunakan beberapa lambang atau symbol yang 

digunakan antara lain, untuk departemen atau aktifitas dilambangkan oleh sebuah 

node, untuk menghubungkan atara departemen satu dn departemen lainnya 

digunakan sebuah busur, sedangkan untuk kedekatan digunakan angka-angka. 
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Prosedur metode grafik yang sering digunakan dalam membangaun 

metode grafik adalah dengan membuat grafik kedekatan yang dilakukan dengan 

cara tahap demi tahap dengan mendahulukan pasangan departemen yang 

mempunyai bobot kedekatan terbesar. 

Kelebihan metode ini adalah pengalokasian dari departemen yang memiliki 

frekuesi perpindahan yang lebih besar lebih diutamakan berdekatan. 

1. Dari peta from-to chart dipilih pasangan departemen yang mempunyai bobot 

terbesar. 

Tabel 2.1 From To Chart Simetris 

 M1 M2 M3 M4 M5 

M1 -  10 9 12 0 

M2  - 14 12 9 

M3   - 20 0 

M4    - 3 

M5     - 

(Sumber: Hadiguna 2008) 

Langkah 1 : Pilihlah pasangan fasilitas yang memiliki nilai terbesar, yaitu M3 

dan M4 

 
Gambar 2.6 Grafik Pilihan 

(Sumber: Hadiguna, 2008) 

Langkah 2 : Analisislah fasilitas yang belum dipilih dengan menjumlahkan setiap 

pasangan dan pilihlah nilai terbesar pada kolom fasilitas  yang terpilih dan pada 

baris fasilitas yang belum dipilih. 

Tabel 2.2  Iterasi - 1 

 M3 M4 Total  

M1 9 12 21  

M2 14 12 26 (Dipilih) 

M5 0 3 3  

(Sumber: Hadiguna, 2008) 



II-29 
 

 
Gambar 2.7 Grafik Iterasi 1  
(Sumber: Hadiguna, 2008) 

Langkah 3 : lakukan kembali Langkah 2 untuk fasilitas lainya. 

Tabel 2.3  Iterasi – 2 

 M2 M3 M4 Total  

M1 10 9 12 31 (Dipilih) 

M5 9 0 3 12  

(Sumber: Hadiguna 2008) 

  
Gambar 2.8 Grafik Iterasi 2 

(Sumber: Hadiguna 2008) 

Langkah 4 : Pilihlah fasilitas terahir yang harus dimasukan di antara dua busur 

dan simpul yang telah terbentuk pada langkah 3. 

Tabel 2.4 Iterasi - 3 

 M1 M2 M3 M4 

M5 0 9 0 3 

(Sumber: Hadiguna 2008) 
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Tabel 2.5 Alternatif Tempat 

Permukaan Total  

1 – 2 – 3  0 + 9 + 0 = 9  

1 – 2 – 4  0 + 9 + 3 = 12 (Dipilih) 

1 – 3 – 4  0 + 0 + 3 = 3  

2 – 3 – 4  9 + 0 + 3 = 12 (Dipilih) 

(Sumber: Hadiguna 2008) 

       
        Gambar 2.9 Grafik Iterasi Ahir 

(Sumber: Hadiguna 2008) 

 
       Gambar 2.10 Grafik dan Tata Letak Usulan 

(Sumber: Hadiguna 2008) 

Setelah penentuan template, langkah selanjutnya adalah membuat Activity 

Allocation Diagram (AAD). AAD pada prinsipnya merupakan area template yang 

disusun berdasarkan ARD. AAD merupakan gambaran tata letak akhir, namun 

setiap pusat kegiatan belum berisi fasilitas. AAD akan memperlihatkan formasi 

akhir tata letak pabrik yang akan dibangun. AAD memberikan pula kemungkinan 

penyesuaian tata letak apabila hasil ARD masih kurang tepat. Namun, 
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penyesuaian tidak boleh melanggar tingkat hubungan yang telah ditetapkan. 

Artinya, pusat kegiatan yang harus berjauhan tidak dibenarkan menjadi 

berdekatan  atau sebaliknya, yang memiliki tingkat hubungan berdekatan tidak 

dibenarkan menjadi berjauhan. Pada AAD, perancang memperoleh pula bentuk 

umum aliran bahan yang akan berlaku. Secara lengkap, dapat dilihat pada gambar 

berikut (Hadiguna, 2008): 

Kantor

Perakitan

Kantin

Gudang

Produksi Jadi

Pemotongan

Limbah

Pemb.

Listrik

Gudang

Bahan Baku

 

Gambar 2.11 Activity Allocation Diagram (AAD) 


