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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi industri telah memberikan pengaruh terhadap

budaya lingkungan pekerjanya. Banyak perusahaan-perusahaan di Eropa dan

Amerika telah mengadopsi budaya kerja yang telah di kembangkan oleh Jepang,

yaitu Seiri (Pemilahan), Seiton (Penataan), Seiso (Pembersihan), Seiketsu

(Pemantapan) dan Shitsuke (Pembiasaan). Hal ini disebabkan karena merupakan

teknik dasar manajemen dalam lingkungan kerja yang mudah untuk diterapkan

dan mampu mengurangi pemborosan dalam gerakan kerja (Osada, 2009).

Namun, pada saat sekarang ini selain memperhatikan budaya kerja yang rapi

dan ringkas, yang juga perlu untuk diperhatikan adalah keselamatan kerja (Safety).

Keselamatan dalam bekerja merupakan faktor penting yang  harus diperhatikan

dalam perusahaan, karena cidera  terhadap pekerja merupakan pemborosan yang

tidak diinginkan. Pemborosan  disini maksudnya adalah hilangnya waktu kerja

operator dan biaya pengobatan pekerja akibat cidera. Agar pemborosan  ini dapat

diminimalisir perlu dilakukan pencegahan kecelakaan kerja, seperti penetapan

standarisasi terhadap pelindung diri, melakukan pengawasan terhadap aturan-

aturan yang diwajibkan perusahaan serta memberikan latihan praktek kerja

khususnya tenaga kerja baru (Suma’mur,1981).

Selain penerapan Seiri (Pemilahan), Seiton (Penataan), Seiso (Pembersihan),

Seiketsu (Pemantapan), dan Shitsuke (Pembiasaan) dalam lingkungan kerja, Safety

(Keamanan) merupakan faktor penting untuk meminimalisir pemborosan (waste)

dalam perusahaan. Sehingga dengan menggabungkan safety, 5S menjadi Short

(Seiri), Stabilize (Seiton), Shine (Seiso), Standardize (Seiketsu), Sustain (Shitsuke)

dan Safety atau yang disebut 6S (Gaspersz, 2006).

PT. P & P Bangkinang adalah perusahaan yang bergerak dalam pengolahan

bahan baku Karet menjadi Karet Standard Indonesia Rubber (SIR) yang

beralamat di jalan Taskurun no. 9,  kecamatan Marapoyan Damai, Pekanbaru,

Riau. Perusahaan yang berdiri sejak tahun sejak 1970 ini telah mengekspor

produknya ke negara Amerika dan China.
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Secara umum permasalahan dalam ruang lingkup 6S yang terjadi pada

perusahaan ini terdapat pada area gudang, dimana pada lokasi tersebut ditemukan

barang dan peralatan penunjang produksi yang berantakan atau tidak pada

tempatnya serta lingkungan kerja yang kotor. Permasalahan ini akan mengganggu

aktifitas produksi yang berdampak terhadap produktivitas kerja operator, seperti

menghambat transportasi produksi, mengganggu proses produksi dan kinerja

operator. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar 1.1 dibawah ini.

A B

C D

Gambar 1.1 Kondisi Lingkungan Kerja di Gudang

Dari gambar 1.1 A dapat dilihat peralatan kerja yang berantakan serta

lingkungan kerja yang berdebu dan kotor. Hal ini dapat dilihat dari gambar

tersebut dimana drum¸ plastik, ban bekas, papan, hand truck bekas, besi dan

potongan-potongan pipa tertumpuk dan berantakan sehingga tidak ada lorong atau

jalan jadi tertutup. Kondisi seperti ini akan mempersulit pekerja atau operator

untuk mendapatkan barang atau peralatan produksi yang di inginkannya karena
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pekerja harus mencari dan memilih peralatan yang dibutuhkannya. Selain itu,

kondisi kerja seperti ini dapat menurunkan produktivitas kerja dikarenakan

operator harus memindahkan atau menggeser peralatan ketika operator

membutuhkan peralatan kerja.

Gambar 1.1 B adalah area gudang dimana pada gambar tersebut terlihat

kondisi lingkungan kerja yang tidak teratur. Pada gambar 1.1 B tersebut terdapat

semen, seng, drum, dan komponen-komponen mesin yang tidak tertata dengan

baik. Kondisi seperti ini menyebabkan terhambatnya transportasi operator untuk

mengambil peralatan produksi yang dibutuhkannya. Akibatnya operator harus

menggeser peralatan-peralatan lainnya untuk mendapatkan peralatan yang

dibutuhkan.

Gambar 1.C merupakan kondisi kerja yang tidak teratur dan masih

berantakan, dimana tabung gas yang masih diletakkan di hand truck, kardus yang

tidak tersusun dengan rapi, plastik yang terletak di atas tumpukan semen dan

drum yang tidak pada tempatnya. Peralatan-perlatan tersebut terdapat dalam satu

tumpukan tanpa ada pembatas yang jelas. Hal ini sangat mengganggu operator

ketika membutuhkan peralatan yang diinginkannya. Misalnya, ketika operator

membutuhkan semen, operator harus mengangkat atau menggeser tabung gas,

drum, plastik ataupun kardus. Sehingga operator membutuhkan waktu yang lebih

lama untuk mendapatkan pelaralatan yang dibutuhkannya. Selain itu, kondisi

lingkungan kerja seperti ini juga berpotensi terjadi kecelakaan kerja. Misalnya,

operator bisa terjepit ataupun tertumbuk hand truck, drum ataupun tabung gas

ketika operator mengambil semen.

Permasalahan yang terjadi di area gudang juga terlihat pada gambar 1.1 D

yaitu rak penyimpanan plastik packing. Pada gambar tersebut plastik sudah

dipilah dan ditata, namun masih sulit untuk membedakan masing-masing plastik

baik dari segi ukuran, ketebalan maupun jenis plastiknya. Akibatnya ketika plastik

packing dibutuhkan, operator harus melakukan kegiatan memilih (non added

value) untuk mendapatkan jenis plastik yang diinginkannya.

Selain masalah lingkungan kerja yang kotor dan berantakan, area Gudang di

PT. P & P Bangkinang juga mengalami masalah keselamatan kerja dan kurangnya

kepedulian terhadap keselamatan dalam bekerja. Hal ini dapat dilihat pada area
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gudang yang tidak  ada peringatan tentang bahaya dan keselamatan dalam bekerja,

seperti slogan ataupun poster. Selain itu, operator di area gudang juga tidak

memakai peralatan safety saat bekerja seperti sarung tangan, masker, sepatu safety

ataupun helm safety. Jika dibandingkan dengan stasiun-stasiun yang ada di

perusahaan tersebut, persentase kecelakaan kerja pada tahun 2013 paling banyak

terjadi area gudang dan stasiun giling yaitu sebesar 24 %. Seperti ini dapat dilihat

pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Persentase Kecelakan Kerja pada Stasiun

Stasiun
Jumlah

Operator
Frekuensi Kecelakaan Persentase Kecelakaan

2011-2013 (%)2011 2012 2013
Giling 30 9 13 17 24
Cutter 21 5 7 13 18
Press 32 9 6 13 18
Gudang Peralatan 3 9 8 17 24
Mesin 3 10 4 2 3
Pengiriman 6 6 5 2 3
Penerimaan 15 4 4 3 4
Lab 6 6 3 2 3
Umum 11 6 2 3 4

Total 127 64 52 72 100
Sumber : Pengumpulan Data (2014)

Berdasarkan tabel 1.1 kecelakaan pernah terjadi pada masing-masing

stasiun, seperti pada stasiun Giling persentase kecelakaan kerja pada tahun 2011

sampai 2013 sebesar 24 % dan  pada stasiun Cutter sebesar 18 %. Dari semua

stasiun yang ada pada PT. P & P Bangkinang, stasiun Giling dan Gudang

Peralatan merupakan stasiun dengan persentase kecelakaan paling tinggi dari

tahun 2011 sampai 2013 yaitu 24 persen. Kecelakaan kerja yang terjadi pada

stasiun Giling umumnya disebabkan karena penggunaan mesin yang kurang hati-

hati. Namun pada area Gudang Peralatan, kecelakaan kerja disebabkan karena

kondisi lingkungan kerja yang berantakan, kotor dan licin.

Pada area Gudang Peralatan, kecelakaan kerja disebabkan karena peralatan

produksi yang tidak tertata dan tidak pada tempatnya sehingga operator

mengalami kecelakaan kerja. Jenis kecelakaan yang terjadi pada area tersebut

adalah terjatuh, tergelincir, tertimpa, tertumbuk, terjepit dan tergores. Kecelakaan

kerja yang terjadi pada area Gudang di PT. P & P Bangkinang ini umumnya

disebabkan karena lingkungan kerja yang berantakan dan licin. Dan jenis
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kecelakaan kerja yang terjadi pada area gudang dapat dilihat  pada tabel 1.2

dibawah ini.

Tabel 1.2 Frekuensi Jenis Kecelakaan
Jenis

Kecelakaan
Frekuensi

Jumlah2011 2012 2013

Ringan 6 7 14 27
Sedang 2 1 3 6

Berat 1 - - 1
Jumlah 18 8 17 34

Sumber: Pengumpulan Data (2014)

Kecelakaan ringan yang terjadi pada area gudang umumnya disebabkan

karena lingkungan kerja yang berantakan, licin dan kotor. Berdasarkan tabel 1.2

dapat diketahui frekuensi kecelakaan ringan atau kecelakaan dengan waktu

istirahat maksimum 2 hari dari tahun 2011 sampai 2013 yaitu 27. Kecelakaan

sedang atau kecelakaan dengan waktu istirahat 4-14 hari dan tidak mengakibatkan

cidera dari tahun 2011 sampai 2013 frekuensinya 6. Sedangkan persentase

kecelakaan berat dari tahun 2011 sampai 2013 frekuensinya 1. Jenis dan frekuensi

kecelakaan yang sering terjadi di area gudang dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1.3 Jenis Kecelakaan di Area Gudang Peralatan PT. P & P Bangkinang

Jenis Kecelakaan
Frekuensi

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
Terjatuh - 1 4
Tergelincir 4 2 1
Tertimpa 1 - 1
Tertumbuk 1 1 -
Terjepit 2 3 1
Tergores 1 1 9
Tertusuk - - 1
Jumlah 9 8 17

Sumber: Pengolahan Data (2014)

Berdasarkan tabel 1.3 diatas diketahui bahwa kecelakaan kerja yang terjadi

pada area gudang umunya jenis kecelakaannya terjatuh, tergelincir, tertimpa,

tertumbuk, terjepit, tergores dan tertusuk. Misalnya frekuensi jenis kecelakaan

kerja tergelincir dari tahun 2011 jumlahnya adalah 9. Jenis kecelakaan kerja

seperti pada tabel 1.3 diatas umunya disebabkan karena lingkungan kerja yang

berantakan, tidak tertata, kotor dan licin.
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Selain itu, kecelakaan kerja yang terjadi pada area gudang baik jenis

kecelakaan  ringan, kecelakaan sedang ataupun kecelakaan berat telah

menyebabkan operator kehilangan hari kerja.

Tabel  1.4 Data Kehilangan Hari Kerja Operator Gudang Peralatan

Jenis Kecelakaan
Kehilangan Hari Kerja (Hari)

2011 2012 2013
Ringan 1 - 1
Sedang 8 5 13
Berat 7 - -

Jumlah 16 5 14
Sumber: Pengumpulan Data (2014)

Dari tabel 1.4 diatas diketahui bahwa akibat kecelakaan kerja yang terjadi

di area gudang dari tahun 2011 sampai tahun 2013, operator telah kehilangan hari

kerja selama 35 hari kerja. Hal ini menyebabkan perusahaan harus menganggung

upah operator yang cidera, biaya pengobatan serta biaya perawatan operator yang

mengalami  kecelakaan tersebut.

Kasus yang terjadi di area gudang, dimana peralatan yang berantakan yang

berdampak terhadap kecelakaan kerja umumnya diawali karena tidak adanya

Standard Operational Procedure (SOP) dalam menjalankan aktivitas-aktvitas di

area gudang. Sehingga menyebabkan lingkungan kerja area gudang jadi

berantakan karena operator melakukan kerja tanpa berdasarkan SOP. Maka dari

itu agar kondisi kerja area gudang tetap rapi dan bersih, SOP perlu diciptakan

sehingga segala aktivitas yang terjadi di area gudang berjalan dengan tertip dan

rapi.

Berdasarkan deskripsi diatas PT. P & P Bangkinang belum menerapkan

budaya yang rapi, sehat dan aman. 6S merupakan sikap kerja yang dilakukan

secara berkelanjutan agar kondisi lingkungan kerja lebih baik dari sebelumnya.

Sikap kerja 6S terdiri dari sort, stabilize, shine, standardize, sustain dan safety.

Sort dilakukan dengan memisahkan item-item yang digunakan dan yang tidak

digunakan, stabilize dilakukan dengan menyimpan item-item yang digunakan di

tempat yang tepat, shine dilakukan agar lingkungan kerja tetap bersih, standardize

dilakukan dalam mempertahankan sort, stabilize dan shine, sikap kerja sustain

dilakukan agar semua karyawan menjadikan aturan kerja sebagai kebiasaan,

sedangkan budaya safety dapat di implementasikan bersamaan dengan aktivitas
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sort, stabilize, shine, standardize dan sustain. 6S bertujuan untuk meminimalisir

aktivitas-aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah atau meningkatkan

produktivitas kerja dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Namun, agar 6S

dapat di implementasikan secara berkesinambungan diperlukan Standard

Operational Procedure (SOP). Untuk itu, dari latar belakang diatas peneliti akan

melakukan “Usulan Perancangan 6S (Sort, Stabilize, Shine, Standardize,

Sustain dan Safety) Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kecelakaan Kerja”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kasus tersebut dimana tingkat kecelakaan masih tinggi, maka

rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk usulan Perancangan 6S (Sort, Stabilize, Shine, Standardize,

Sustain dan Safety) dalam upaya mengurangi tingkat kecelakaan kerja di area

PT. P & P Bangkinang?

2. Bagaimana menciptakan Standard Operational Procedure (SOP) berdasarkan

rancangan 6S yang telah dibuat?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan usulan rancangan 6S (Sort, Stabilize, Shine, Standardize, Sustain

dan Safety) untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja.

2. Menciptakan Standard Operational Procedure (SOP) berdasarkan rancangan

6S yang telah dibuat.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan perancangan 6S di PT. P & P Bangkinang diharapkan

dapat memberikan manfaat baik kepada  peneliti sendiri, pihak perusahaan

maupun penelitian pihak lain.
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Adapun manfaat yang diinginkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

a. Sebagai sarana dalam menerapkan teori-teori yang didapat dalam

perkuliahan sehingga dengan penelitian ini bisa memberikan gambaran

manfaat dari ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

b. Memberikan pengalaman serta menambah kemampuan peneliti untuk

memperdalam bidang kajian budaya kerja 6S (Sort, Stabilize, Shine,

Safety, Standardize dan Sustain).

2. Bagi Perusahaan

a. Sebagai bahan pertimbangan atau rujukan bagi perusahaan yang

bersangkutan dalam merancang budaya kerja yang baik dan benar.

b. Jika hasil penelitian ini diaplikasikan oleh perusahaan akan memberikan

manfaat terhadap perubahan sikap, tingkah laku atau pola fikir manajemen

dan perkerja terhadap peningkatan mutu dan produktifitas serta perbaikan

yang berkesinambungan.

3. Bagi Peneliti  Pihak Lain

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi

dan pembanding untuk penelitian selanjutnya tentunya dengan kajian yang

sama.

1.5 Batasan Penelitian

Supaya penelitian ini fokus pada tujuan yang ingin dicapai, maka perlu

adanya batasan masalah penelitian. Adapun batasan masalah pada penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di area Gudang peralatan.

2. Penelitian tidak membahas biaya dalam perancangan 6S.

3. Kondisi lingkungan area gudang diambil pada Januari-Mei 2014.

4. Data kecelakaan kerja dari tahun 2011 sampai tahun 2013.
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1.6 Asumsi-Asumsi

Asumi-asumsi dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan kemudahan

dalam melakukan perhitungan luas area. Asumsi-asumsi yang digunakan adalah

sebagai berikut:

1. Jumlah item pada saat pengambilan data merupakan jumlah maksimal

inventory di area gudang.

2. Dimensi yang dipakai untuk perhitungan luas area masing-masing item adalah

item yang memiliki area yang paling luas.

3. Faktor kelonggaran (allowance) operator yang digunakan untuk menghitung

luas area adalah 150%.

1.7 Posisi Penelitian

Untuk menghindari adanya penelitian dengan format penyalinan yang sama

maka perlu ditampilkan posisi penelitian. Dari tabel 1.5 dibawah ini bisa dilihat

posisi peneliti dalam melakukan penelitian.

Tabel 1.5 Posisi Penelitian

Peneliti Judul Penelitian Tujuan Objek
Penelitian

Tahun

Erry Rimawan
dan Eko
Sutowo

Analisa Penerapan 5S+Safety Pada
Area Warehousing di PT.

Multifilling Mitra Indonesia

Untuk mengetahui 5S yang
diterapkan pada bagian

Warehouse serta
menganalisis 5S yang

berjalan di PT. Multifilling
Mitra Indonesia Khusus

Bagian Warehouse

PT. Multifilling
Mitra Indonesia
Khusus Bagian

Warehouse

2012

Robby Surya
Rahman

Perancangan 5S (Seiri, Seiton,
Seiso, Seiketsu dan Shitsuke) Pabrik

Roti (Studi Kasus Home Industry
Muri Naga)

Perancangan 5S pada lantai
produksi pabrik roti home
industry Muri Naga untuk

meningkatkan efesiensi dan
kenyaman kerja

Bagian lantai
produksi home
indsutry Muri

Naga

2013

Perwira
Ginting, dkk.

Analisi Program Keselamatan dan
Kesehatan Kerja di Bagian

Produksi dengan  5S Dalam Konsep
Kaizen Sebagai Upaya Pencegahan

Kecelakaan Kerja  di PT. XYZ

Pencegahan terjadinya
kecelakaan kerja dengan

konsep Kaizen

Bagian Produksi
di PT. XYZ

2013

Darwin
Harahap

Usulan Perancangan 6S (Sort,
Stabilize, Safety, Shine,

Standardize dan Safety) dalam
upaya mengurangi tingkat

kecelakaan kerja
(Studi Kasus PT. P&P

Bangkinang)

1. Memberikan usulan
Perancangan 6S untuk
mengurangi tingkat
kecelakaan kerja.

2. Menciptakan Standard
Operational Procedure
(SOP) berdasarkan
rancangan 6S yang telah
dibuat.

Area Gudang di
PT. P & P

Bangkinang
2014
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1.8 Sistematika Penulisan Laporan

Agar lebih mudah dalam memahami penelitian yang dilakukan, maka

penelitian ini disusun dengan penulisan yang terdiri dari 6 bab. Adapun

sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, asumsi-

asumsi penelitian, posisi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan tentang teori-teori yang yang berhubungan dengan

penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini

adalah yang berkaitan dengan sikap kerja 6S.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini berisikan tentang penjelasan secara

skematis yang dilakuan dalam proses penelitian yang terdiri dari

objek penelitian, metoda pengumpulan data dan metode analisis

data.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini menjelaskan secara sistematis semua langkah-langkah

yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan teknis

pengolahan data untuk menyelesaikan permasalahan.

BAB V ANALISA

Pada bab ini  berisikan analisa dan pembahasan mengenai

pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan pada bab

sebelumnya.

BAB VI PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dan saran penulis terhadap

pelaksanaan  serta  hasil dari penelitian yang telah dilakukan.


