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BAB IV 

PEMBAHASAN  

1.1 Hasil Penelitian 

1.1.1 Gambaran Umum Perusahaan  

1. Sejarah  

Sayuti Bakery merupakan salah satu UKM yang ada di sentra industri roti yang 

berada di desa Bugo kecamatan Welahan kabupaten Jepara. Sayuti Bakery 

sendiri didirikan oleh bapak Sayuti selaku pemilik pada tahun 2005, pada 

awalnya hanya mempunyai 3 orang karyawan dan hanya menghasilkan 250 pcs 

roti perhari, untuk penjualan hanya antar pasar kecamatan saja. Dengan no 

perizinan P-IRT. NO : 206.332.001.167. 

2. Personalia dan adsminitrasi 

Jumlah karyawan yang ada di Sayuti Bakery yaitu 6 orang. Untuk jam kerja 

dimulai jam 07.00 sampai 15.00 dan untuk hari kerja dimulai dari hari sabtu 

sampai hari kamis hari jum at libur 

3. Proses produksi 

Untuk proses produksi di Sayuti Bakery melalui 7 tahapan yaitu: 

a. Tahap pertama proses pengolahan bahan. 

Tahap peratama di awali dengan pencampuran semua bahan lalu di 

masukan ke dalam mesin pengadukan atau mixer sehingga menjadi 

adonan untuk pembuatan roti, pada tahap ini ada 1 orang operator. 

 

 

Gambar 4.1 Mesin Mixer 

Sumber : Data Primer (2021)  

 

b. Tahap kedua proses pencetakan. 

Setelah bahan menjadi adonan proses selanjutnya adalah mencetak 

adonan menjadi roti dengan cara adonan di bentuk panjang lalu di 
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potong-potong kecil-kecil kemudian dicetak menggunakan tangan, pada 

tahap ini ada 2 orang operator. 

 

 

Gambar 4.2 Proses Pencetakan 

Sumber : Data Primer (2021)  

  

c. Tahap ketiga proses pengembangan. 

Setelah roti di bentuk kemudian roti di tata diatas loyang untuk proses 

pengembangan. Pada tahap ini operator pencetakan yang bertugas untuk 

menata roti untuk proses pengembangan.  

 

Gambar 4.3 Proses Pengembangan 

Sumber : Data Primer (2021)  

  

d. Tahap keempat proses pemanggangan. 

Roti yang sudah mengembang kemudian siap untuk di panggang, proses 

pemanggangan berlangsung 15 menit dengan menggunakan oven. Pada 

tahap ini ada 1 orang operator. 

 

Gambar 4.4 Mesin Oven 

Sumber : Data Primer (2021)  
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e. Tahap kelima proses pendinginan. 

Setelah roti dipanggang kemudian roti didinginkan agar roti menjadi 

awet. Pada tahap ini operator pemanggang yang bertugas untuk menata 

loyang yang berisi roti untuk proses pendinginan. 

 

 

Gambar 4.5 Proses Pendinginan 

Sumber : Data Primer (2021)  

  

f. Tahap keenam proses pengemasan. 

Setelah roti dingin kemudian roti siap untuk dikemas dan dipasarkan. 

Pada tahap ini ada 2 orang operator. 

 

 

Gambar 4.6 Proses Pengepakan 

Sumber : Data Primer (2021)  

  

4. Pemesanan  

Sampai saat ini sistem penjualan di Sayuti Bakery yaitu dengan sistem 

pemesanan langsung dari retail atau agen untuk kemudian dipasarkan lagi di 

daerah kota Semarang.  

1.1.2 Data Penelitian  

Adapun beberapa data yang diambil dalam penelitian ini adalah: 

1. Hasil produksi 
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Hasil produksi digunakan untuk membandingkan saat setelah penerapan 

apakah ada peningkatan atau tidak. Data hasil produksi di ambil dari data hasil 

UKM selama 15 hari terakhir pada saat pengamatan dibulan April. 

Tabel 4.1 Hasil Produksi 

No  Tanggal  Hari  Hasil  No  Tanggal  Hari  Hasil  

1 3 Sabtu 720 7 10 Sabtu 720 

2 4 Minggu 720 8 11 Minggu 720 

3 5 Senin 720 9 12 Senin 720 

4 6 Selasa 720 10 13 Selasa 720 

5 7 Rabu 720 11 14 Rabu 720 

6 8 Kamis 720 12 15 Kamis 720 

Sumber : Olah Data Sekunder (2021)  

Keterangan : Tabel di atas menjelaskan hasil produksi selama 15 (lima 

belas) hari terakhir sebelum masa awal pengamatan berlangsung. 

2. Waktu proses pengolahan bahan 

Dilakukan pengukuran waktu proses pengolahan bahan atau pengolahan 

adonan untuk mengetahui seberapa lama waktu proses pembuatan dan untuk 

membandingkan hasil sebelum dan sesudah penerapan alat yang digunakan 

adalah Stopwatch dan meteran. Stopwatch  digunakan sebagai alat pengukur 

waktu pada saat proses pengolahan bahan. Dan meteran digunakan sebagai alat 

ukur untuk mengukur jarak operator dalam menjangkau alat dan bahan.  

Tabel 4.2 Data Waktu Kerja 

Pengujian  Waktu(menit) Pengujian  Waktu(menit) 

1 15,32 11 16,34 

2 15,45 12 16,56 

3 17,34 13 17,43 

4 16,25 14 15,54 

5 16,34 15 16,29 

6 15,56 16 16,53 

7 15,45 17 17,17 

8 17,47 18 16,18 

9 17,12 19 17,19 

10 17,32 20 16,21 

Sumber : Olah Data Primer (2021)  
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Keterangan : Tabel 4.2 menjelaskan pengambilan data waktu kerja sebelum 

penerapan 5S. 

3. Elemen gerakan kerja 

Elemen gerakan kerja dibutuhkan untuk mengetahui gerakan yang efektif dan 

tidak efektif dalam proses pengolahan bahan untuk kemudian mengidentifikasi 

masalah yang ada. Untuk mengambil elemen gerakan kerja ini dengan cara 

merekam operator. 

 

1.2 Analisis Data  

1.2.1 Studi Waktu dan Gerak 

Studi gerak adalah analisis terhadap beberapa bagian badan pekerja dalam 

menyelesaikan pekerjaannya agar gerakan-gerakan yang tidak efektif dapat 

dikurangi bahkan dihilangkan sehingga akan diperoleh penghematan waktu kerja 

dan kelelahan dari pekerja dapat diminimalisasi. Suatu pekerjaan dapat diuraikan 

menjadi beberapa elemen gerakan untuk dilakukan studi guna mendapatkan 

rangkaian gerakan yang lebih efisien dengan cara menghilangkan gerakan-

gerakan kerja yang tidak efektif dan tidak diperlukan, menyederhanakan gerakan 

kerja, serta menetapkan gerakan dan urutan langkah kerja yang paling efektif guna 

mencapai tingkat efisiensi kerja yang optimal. Bagian dasar untuk 

menyempurnakan konsep ini, Gilberth dan istrinya menguraikan gerakan-gerakan 

kerja ke dalam 17 gerakan dasar Therblig. Sebagian besar dari elemen-elemen 

dasar Therblig merupakan gerakan tangan yang biasa terjadi apabila suatu 

pekerjaan terjadi, terlebih bila bersifat manual. Tujuh belas elemen kerja dalam 

therblig ditampilkan dalam Tabel 4.3 berikut. dan telah dibedakan antara gerakan 

efektif dan tidak efektif dalam tabel tersebut.  

Tabel 4.3 Gerakan Therblig  

 NO Gerakan Efektif NO Gerakan tidak Efektif 

1 Menjangkau(Reach) 1 Mencari(Search) 

2 Memegang(Grasp) 2 Memilih(Select) 

3 Membawa(Move) 3 Mengarahkan(Position) 

4 Mengarahkan awal(Preposition) 4 Memeriksa(Inspection) 

5 Memakai(Use) 5 Merencanakan(Plan) 
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6 Merakit(Assemble) 6 Menahan(Hold) 

7 Mengurangi rakit(Disamble) 7 Avoidable delay 

8 Melepas(Releaase) 8 Unavoidable delay 

  9 Rest to overcome fatigue 

Sumber data sekunder: Wignjosoebroto S (2015) dalam Rachmatia N (2016) 

1.2.2 Analisis studi waktu dan gerak 

Proses pembuatan roti isian kacang di awali dengan pekerja menyiapkan alat 

kemudian mengambil bahan setelah itu bahan di timbang lalu dimasukan ke dalam 

mesin pengaduk bahan adonan siap untuk dibentuk, sekali proses pengadukan 

menghasilkan 40 buah roti, lalu untuk membuat isianya menyiapkan alat dan 

bahan,bahan ditimbang lalu di proses dengan cara digoreng dengan diaduk terus 

menerus. Bahan yang sudah jadi lalu dibentuk memanjang kemudian di potong 

kecil-kecil lalu dimasukan isian kacang didalamnya. Setelah itu roti ditaruh di atas 

loyang kemudian dibiarkan untuk proses pengembangan, setelah roti 

mengembang kemudian roti di masukan ke dalam oven setelah matang roti di 

dinginkan kemudian dikemas. Kegiatan dimulai sekitar 30 menit setelah jam kerja 

dikarenakan operator dalam mencari alat untuk wadah dan menakar. Elemen 

gerakan melalui peta tangan kanan kiri sebelum 5S bisa dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Elemen Gerakan dan Peta Tangan Kanan Kiri  

NO Elemen 

Gerakan 

Nama 

Therblig 

Jarak(

cm) 

Waktu

(detik) 

Tangan 

Kiri 

Tangan 

Kanan 

1 Mengambil 

tepung 

Mencari 400 25 Memegang 

karung 

Memegang 

karung 

2 Mengambil 

gelas 

Mencari 100 7 Diam Memegang 

gelas 

3 Menakar tepung Memilih 50 120 Diam Memegang 

gelas 

4 Menimbang 

tepung 

Memilih 30 5 Memegang 

wadah 

Memegang 

wadah 

5 Mengambil 

telur 

Mencari 200 20 Diam Memegang 

telur 
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6 Mengambil 

wadah 

Mencari 70 7 Diam Memegang 

wadah 

7 Memisah 

kuning telur 

Memilih 30 150 Memegang 

telur 

Memegang 

telur 

8 Mengambil ragi Mencari 200 20 Diam Memegang 

bahan 

9 Mengambil 

wadah 

Mencari 70 7 Diam Memegang 

10 Menakar ragi Memilih 30 10 Diam Memegang 

sendok 

11 Memasukan ke 

wadah 

Mem-

bawa 

3 5 Diam Memegang 

bahan 

12 Mengambil 

susu 

Mencari 200 20 Diam Memegang 

bahan 

13 Mengambil 

wadah 

Mencari 50 5 Diam Memegang 

wadah 

14 Menakar susu Memilih 30 15 Diam Memegang 

bahan 

15 Menuang ke 

wadah 

Mem-

bawa 

10 10 Diam Memegang 

bahan 

16 Mengambil 

gula 

Mencari 100 23 Diam Memegang 

bahan 

17 Mengambil 

wadah 

Mencari 50 6 Diam Memegang 

wadah 

18 Menimbang 

gula 

Memilih 10 7 Diam Memegang 

bahan 

19 Memasukan ke 

wadah 

Mem-

bawa 

10 7 Diam Memegang 

bahan 

20 Mengambil 

garam 

Mencari 100 16 Diam Memegang 

bahan 

21 Mengambil 

wadah 

Mencari 50 6 Diam Memegang 

wadah 

22 Menakar garam Memilih 10 5 Diam Memegang 

sendok 
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23 Memasukan ke 

wadah 

Mem-

bawa 

10 5 Diam Memegang 

bahan 

24 Mengambil 

Margarin 

Mencari 70 15 Diam Memegang 

bahan 

25 Menakar 

margarin 

Memilih 10 7 Diam Memegang 

sendok 

26 Menuang 

tepung ke mixer 

Mem-

bawa 

10 7 Memegang 

wadah 

Memegang 

wadah 

27 Menuang telur 

ke mixer 

Mem-

bawa 

10 7 Diam Memegang 

wadah 

28 Menuang susu 

ke mixer 

Mem-

bawa 

10 5 Diam Memegang 

wadah 

29 Menuang ragi 

ke mixer 

Mem-

bawa 

10 3 Diam Memegang 

wadah 

30 Menuang garam 

ke mixer 

Mem-

bawa 

10 3 Diam Memegang 

wadah 

31 Menuang gula 

ke mixer 

Mem-

bawa 

10 6 Diam Memegang 

wadah 

32 Menuang 

margarin ke 

mixer 

Mem-

bawa 

10 7 Diam Memegang 

wadah 

33 Menyalakan 

mesin 

Memilih 50 2 Diam Memencet 

tombol 

34 Menunggu 

bahan di aduk 

Me-

nunggu 

0 420 Diam Diam 

35 Mengambil 

adonan 

Mem-

bawa 

0 15 Memegang 

bahan 

Memegang 

bahan 

    998 

(16,38 

menit) 

  

Sumber : Olah Data Primer (2021) 

Keterangan : Tabel di atas merupakan data elemen gerakan dan peta tangan 

kiri kanan sebelum penerapan 5S. 

 



40 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Peta Area kerja Pengolahan Bahan 

Sumber : Data Primer (2021)  

 

Keterangan : di Area kerja 1 dan 2 biasa operator menaruh bahan dan alat 

secara tidak pas dan berubah-ubah tidak adanya nama tempat khusus. 

Berdasarkan hasil analisis studi gerak sebelum penerapan pada penelitian 

ini, diketahui bahwa masih terdapat elemen gerakan kurang efektif sehingga 

menurunkanya efisiensi produksi yaitu dalam mencari bahan pembuatan adonan 

dari tempat takaran ke tempat menaruh bahan baku sehingga diperlukan tindakan 

perbaikan. Suatu gerakkan yang berulang dapat mempengaruhi kondisi tubuh 

menyebabkan dehidrasi sehingga operator dapat berhalusinasi saat kekurangan air 

minum. 

Masih banyak gerakan yang kurang efektif diantaranya adalah: 

a. Mengambil alat mencari peralatan yang akan digunakan untuk menakar 

bahan, operator juga sering tidak menaruh peralatan pada 

tempatnya,peralatan bercampur dengan barang-barang yang sudah tidak 

digunakan,jadi operator susah menemukan barang tersebut dan jauh dari 

jangkauan.  

b. Mengambil tepung,bahan baku utama pembuatan roti ialah tepung, jarak 

dari tempat pengadukan dengan penyimpanan tepung juga cukup jauh, 

dalam kegiatan ini operator bolak-balik dari mesin mixer ke tempat 

Pintu keluar 

masuk 

Mesin mixer Area 1 

Area 2 

Timbangan 

Tempat penakaran 

Operator  

100 cm 

200 cm 

70 cm 

50 

cm 

400 

cm 
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penyimpanan, kondisi ini juga mempersulit operator dalam mencari 

tepung karena tepung tidak tetap dalam penyimpananya. 

c. Mengambil telur, kegiatan ini kurang efektif karena jarak tempat telur 

dari tempat pengadukan cukup jauh. 

d. Mengambil ragi, kegiatan ini kurang efektif karena jarak tempat ragi dari 

tempat penakaran cukup jauh. 

e. Mengambil susu, kegiatan ini kurang efektif karena jarak tempat susu 

dari tempat penakaran cukup jauh. 

f. Mengambil gula, kegiatan ini kurang efektif karena jarak tempat gula 

dari tempat penakaran cukup jauh. 

g. Mengambil garam, kegiatan ini kurang efektif karena jarak tempat garam 

dari tempat penakaran  cukup jauh. 

h. Mengambil margarin, kegiatan ini kurang efektif karena jarak tempat 

margarin dari tempat penakaran cukup jauh. 

Kegiatan mengambil bahan tidak efektif karena operator berjalan bolak-

balik dari tempat penakaran ke tempat bahan dan juga bekas sampah bahan di 

biarkan di area kerja, selain tidak menjaga kebersihan dan tempat yang rapi hal ini 

juga mengeluarkan waktu yang lumayan banyak ketika membersihkan saat 

sampah sedikit demi sedikit dibiarkan menumpuk jadi banyak. 

1.2.3 Perhitungan Waktu Siklus, Waktu Normal dan Waktu Baku  

pengujian keseragaman data dan pengujian kenormalan kenormalan data. 

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa jumlah data telah mencukupi untuk 

pengolahan lebih lanjut berupa perhitungan waktu siklus, waktu normal dan 

waktu baku. Selanjutnya dihitung waktu normal, waktu normal adalah waktu 

siklus yang sudah dikalikan faktor penyesuaian. Penelitian ini menggunakan nilai 

penyesuaian dengan cara Westinghouse karena dengan cara ini mencakup semua 

hal-hal yang berkaitan dengan kewajaran atau ketidakwajaran dalam bekerja, 

yaitu keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi. Besarnya faktor 

penyesuaian berdasarkan kegiatan pekerjaan pengolahan bahan pada metode 

Westing House adalah:   
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Skill  =0.06 

Effort  =0 

Conditions  

Consistency  

=0 

=0 

per.rating  =0.06 

+1 =1.06 

Jadi besarnya faktor penyesuaian P = (1+0.6) = 1.06. Waktu normal diperoleh 

dengan mengalikan waktu siklus dengan faktor penyesuaian ini. Sedangkan waktu 

baku merupakan waktu normal yang sudah ditambahkan dengan kelonggaran. 

Kelonggaran diberikan untuk tiga hal yaitu untuk kebutuhan pribadi, 

menghilangkan rasa fatigue, dan hambatan-hambatan yang tidak dapat 

dihindarkan. Faktor tersebut merupakan hal-hal yang secara nyata dibutuhkan 

oleh pekerja dan yang selama pengukuran tidak diamati, diukur, dicatat ataupun 

dihitung. Besarnya persentase kelonggaran diberikan berdasarkan faktor-faktor 

yang berpengaruh di dalam pekerjaan operator tersebut. Faktor-faktor yang 

dimaksud adalah tenaga yang dikeluarkan, sikap kerja, gerakan kerja, kelelahan 

mata, keadaan suhu tempat kerja, keadaan atmosfer, keadaan lingkungan yang 

baik. Besarnya nilai kelonggaran berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh 

diperoleh dari table nilai kelonggaran dengan nilai kelonggaran 0.12%. 

Tabel 4.5 Pengukuran Waktu Kerja Sebelum Penerapan 5S 

Pengujian Waktu(menit) Pengujian Waktu(menit) 

1 15,32 11 16,34 

2 15,45 12 16,56 

3 17,34 13 17,43 

4 16,25 14 15,54 

5 16,34 15 16,29 

6 15,56 16 16,53 

7 15,45 17 17,17 

8 17,47 18 16,18 

9 17,12 19 17,19 

10 17,32 20 16,21 

Waktu 

rata-rata 

16,45 Waktu 

normal  

17,44 
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BKA 18,64 Waktu 

standar  

19,30 

BKB  

14,26 

Output 

waktu 

standar  

0,05 

Sumber : Olah Data Primer (2021) 

Tabel di atas merupakan perhitungan waktu kerja sebelum penerapan 5s. 

Rata-rata (X̅) = 
∑𝑋𝑖

𝑛
 =

15,32+15,45+⋯+17,19+16,29

20
= 16,45 

Standar deviasi (σ) = √
𝛴(𝑋𝑖 −𝑋  )

2

𝑁−1
 = 0,72 

Tahapan selanjutnya yaitu menentukan Batas Kontrol Atas (BKA) dan Batas 

Kontrol Bawah (BKB), untuk data pengukuran waktu kerja  menggunakan tingkat 

kepercayaan 95 % (K= 3) dan derajat ketelitian 5 %, berikut ini rumusnya : 

Batas Kontrol Atas (BKA) = 𝑋̅  + 𝑘 (𝜎) =  16,45 + 3(0,72) 

                 = 19,04 

 Batas Kontrol Bawah (BKB) = �̅�̅ − 𝑘 (𝜎) = 16,45  – 3(0,72)  

                                                                  = 14,46 
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Gambar 4.8 Grafik Uji Keseragaman Data Pengukuran Waktu Kerja  

Sumber: data primer pengolahan data dengan program excel 2010 

 

Perhitungan keseragaman data pada pengukuran waktu kerja diperoleh batas 

kontrol atas (BKA) = 19,04 dan batas kontrol bawah (BKB) = 14,46 yang berarti 

data tersebut seragam.  

1.2.4 Analisis 5S 

Metode kerja yang terjadi saat ini masih belum efektif dikarenakan masih 

ada gerakan-gerakan yang tidak efektif seperti mencari dan memilih peralatan 

yang digunakan. Gerakan-gerakan tersebut terjadi karena bahan yang berada pada 

area kerja belum dipilah sesuai dengan jenisnya dan tidak memiliki tempat yang 

tetap sehingga operator memerlukan waktu untuk mencari bahan yang akan 

digunakan, hal tersebut berdampak pada pemborosan waktu untuk kegiatan yang 

sebenarnya bisa dihindari atau dihilangkan. Selain itu, pembersihan tidak 

dilakukan secara teratur karena kurangnya kesadaran pekerja terhadap kebersihan 

area kerja. Budaya kerja yang ada pada saat ini belum sesuai dengan metode 5S. 

Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya pemilahan terhadap alat dan bahan yang ada 

di stasiun kerja, tidak tersedia tempat penyimpanan untuk setiap jenis bahan, 

penempatan bahan tidak tetap/berubah-ubah dan pembersihan area kerja tidak 

dilakukan secara teratur. 

Masih banyak orang yang menganggap bahwa 5S identik dengan 

kebersihan, sesuatu anggapan yang tidak sepenuhnya salah dan juga tidak 
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sepenuhnya benar. Tetapi bisa dilihat dan membaca melalui buku-buku atau 

literatur yang lain bahwa pada dasarnya 5S merubah Basic Mentality kita dan 

melakukan perubahan dari suatu hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan 

saat ini juga. Rancangan metode kerja yang diusulkan adalah dengan melakukan 

pekerjaan sesuai dengan rancangan metode 5S, yaitu dengan selalu memilah 

peralatan kerja yang digunakan, penataan alat dan bahan yang akan digunakan, 

menyimpan peralatan yang telah digunakan pada tempatnya masih-masing dan 

membersihkan area kerja secara teratur.  

1. Analisis Seiri 

Banyak gerakan yang tidak efektif di area kerja pengolahan bahan baku 

dikarenakan operator melakukan gerakan mencari bahan yang jauh dari jangkauan 

dan juga bahan tercampur dengan bekas bungkus. Seiri merupakan tahap 

membedakan item-item yang diperlukan dan tidak diperlukan, mengambil 

keputusan yang tegas dan menerapkan manajemen stratifikasi untuk membuang 

yang tidak diperlukan dan menyimpan barang-barang yang masih diperlukan. 

Menyisihkan barang-barang yang tidak diperlukan pada area kerja. Banyaknya 

tumpukan bahan disekitar area kerja yang masih digunakan dan tidak digunakan 

tercampur. Karena adanya barang barang yang tidak diperlukan pada saat 

produksi berlangsung dapat mengganggu keluwesan para pekerja yang sedang 

bekerja. Temuan di area kerja masih banyak sampah yang dibuang di 

sembarangan tempat serta alat yang masih digunakan berada pada tempat yang 

berbeda-beda dan bercampur dengan alat yang belum dicuci. Area pengolahan 

bahan bisa dilihat pada gambar 4.9 banyaknya tumpukan loyang di area 

pengolahan bahan dan pada gambar 4.10 alat kerja bercampur dengan barang-

barang lain. 

 

 

Gambar 4.9 Area Pengolahan Bahan 

Sumber: Data Primer (2021)  
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Gambar 4.10 Area Pengolahan Bahan  

Sumber: Data Primer (2021)  

  

2. Analisis Seiton  

Seiton atau susun yaitu menata alat-alat kerja yang digunakan dengan rapi 

dan benar-benar menghilangkan kegiatan mencari agar alat-alat atau bahan dapat 

mudah ditemukan dengan cepat. Banyak gerakan yang tidak efektif di area kerja 

pengolahan bahan baku dikarenakan operator melakukan gerakan mencari bahan 

yang jauh dari jangkauan. Seiton dalam artian setiap barang mempunyai tempat 

yang pasti, jelas dan diletakkan pada tempatnya. Adapun metode yang dapat 

digunakan adalah pengelompokan barang, penyiapan tempat, memberi tanda 

batas, memberi tanda pengenal barang, membuat denah atau peta pelaksanaan 

barang. Berdasarkan makna dari arti kata seiton yaitu rapi, maka pada area kerja 

Sayuti Bakery masih belum memenuhi standar kerapian sesuai dengan analisa 

seiton. Tempat yang baik untuk kondisi lingkungan kerja masih belum memenuhi 

kategori. Karena peralatan-peralatan kerja seperti wadah ember dan gelas plastik 

untuk menakar masih ditempatkan pada sembarangan tempat setelah selesai 

digunakan hal ini membuat perlu waktu tambahan untuk menyari saat akan 

digunakan. Kesiapan tempat kerja akan berlangsung opetimal apabila pada area 

kerja tidak terdapat benda-benda yang dapat mengganggu aktivitas produksi. yang 

diusulkan adalah label untuk setiap tempat penyimpanan sesuai dengan nama 

alat/barang dan bahan yang disimpan, penataan alat/barang bahan  disusun sesuai 

dengan jenis alat/barang dan bahan sesuai dengan frekuensi pemakaiannya yaitu 

sering digunakan, jarang digunakan dan tidak pernah digunakan. Pada gambar 

4.11 menujukan tercampurnya alat kerja dengan barang-barang lain. 
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Gambar 4.11 Alat Kerja 

Sumber: Data Primer (2021)  

  

3. Analisis Seiso 

 yaitu memelihara kebersihan tempat kerja. kebersihan belum terjaga di area 

kerja seperti kulit telur yang berada di lantai dan juga bungkus sisa bahan di 

biarkan begitu saja dilantai. Seiso (Shine) atau Resik merupakan tahap ketiga 

dalam metode 5S. Prinsip dari seiso atau shine adalah membersihkan tempat atau 

lingkungan kerja, mesin atau peralatan dan barang-barang lainnya agar tidak ada 

sampah yang berserakan. Kondisi yang bersih dapat mempengaruhi manusia 

secara psikologis dengan membuat diri mereka merasa nyaman dan tidak merasa 

stress.Langkah awal yang dapat dilakukan pada tahap ini seperti membuang 

sampah pada tempatnya dan membersihkan lantai pada ruang kerja. Pada area 

kerja terdapat tumpukan sampah bekas bahan yang tidak dirapikan dan dibiarkan 

tercampur dengan bahan yang baru pada saat produksi berlangsung, sehingga 

mengganggu jalur evakuasi. Selain itu adanya kondisi lingkungan kerja yang tidak 

bersih dapat menyebabkan optimalisasi kerja pada operator menurun, karena 

lingkungan kerja yang tidak bersih dan tidak nyaman disaat menjalankan 

pekerjaannya. Pada gambar 4.12 menujukan alat kebersihan yang sudah tidak 

layak pakai. 

 

Gambar 4.12 Alat dan Barang Yang Sudah Tidak Layak 

Sumber: Data Primer (2021)  
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4. Analisis Seiketsu 

Yaitu mempertahankan seiri, seiton, dan seiso agar dapat berlangsung terus-

menerus. Seiketsu (Standardize) atau rawat merupakan sebuah kegiatan di mana 

setiap orang harus berupaya mempertahankan kemajuan yang telah dicapai 

melalui tahap seiri, seiton dan seiso sebelumnya. Pembiasaan untuk langsung 

membuang bekas sampah bahan. Membersihkan kondisi lantai tentunya harus 

dilakukan secara berulang kali. Oleh karena itu, pengontrolan dalam pembersihan 

sangat perlu diutamakan lantai dan mesin. yang diusulkan adalah pembuatan 

display mengenai peringatan pemilaharaan 3S sebelumnya dan display mengenai 

intruksi kerja, sehingga pekerja dapat membaca, mengingat dan melakukan 

pemeliharaan 3S serta melakukan pekerjaan sesuai dengan intruksi. Selain itu, 

perancangan pembuatan lembar evaluasi 5S untuk mengevaluasi pekerjaan setelah 

dilakukan penerapan 5S.  

5. Analisis Shitsuke 

Yaitu sebagai suatu kedisiplinan dan benar-benar menjadi kebiasaan, 

sehingga pekerja terbiasa menaati peraturan dan diadakan penyuluhan terhadap 

pekerja untuk bekerja secara profesional. Prinsip shitsuke adalah terciptanya 

kebiasaan pribadi karyawan untuk menjaga dan meningkatkan apa yang sudah 

dicapai. Disiplin ditempat kerja merupakan pengembangan kebiasaan positif 

ditempat kerja. Hal ini dapat dimulai dengan merapikan alat serta bahan yang 

masih diperlukan dengan yang tidak diperlukan. Kemudian menjaga agar lantai 

produksi tetap bersih dengan membersihkan sisa-sisa sampah bahan selesai 

melakukan pekerjaan. 

1.2.5 Penerapan 5S  

Penerapan 5S bertujuan untuk penyempurnaan tempat kerja yang dilakukan 

secara berkelanjutan untuk menjadi kondisi yang lebih baik dari kondisi 

sebelumnya, sasaran perencanan 5S mengatasi permasalahan tempat kerja Sayuti 

Bakery sehingga meningkatan hasil produksi. 

1. Penerapan Seiri  

menyisihkan barang yang tidak diperlukan dengan yang perlu atau 

menyisihkan dan membuang barang yang tidak perlu ditempat kerja. Rancangan 
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seiri yang di usulkan adalah dengan melakukan pemilahan terhadap bahan yang 

diperlukan dan tidak diperlukan. Perancangan seiri bertujuan untuk perancanan 

penyusunan memilah semua peralatan, bahan, dan lain-lain di. Seiri adalah 

tahapan yang pertama dilakukan dalam tahapan 5S. Pada tahapan ini dilakukan 

pemilahan peralatan yang perlu dan tidak perlu. Peralatan yang tidak diperlukan 

lagi diberi label merah. Label merah berisi informasi tindakan yang harus diambil 

terhadap barang. Setelah selesai pemberian label merah tahapan selanjutnya 

adalah memberi tindakan berdasarkan informasi pada label merah, salah satu 

tindakan yang dilabel merah disimpan kembali pada tempat penyimpanan 

sementara. Tempat penyimpanan sementara berfungsi menampung dan 

menyimpan peralatan atau barang yang masih ragu-ragu diputuskan apa masih 

dapat digunakan atau tidak. Operator akan memilah ulang peralatan atau barang 

pada tempat penyimpanan sementara dan memutuskan peralatan atau barang yang 

masih diperlukan disimpan pada gudang, jika peralatan atau barang tersebut tidak 

diperlukan tetapi peralatan barang masih memiliki nilai maka peralatan barang 

tersebut disimpan di gudang penyimpanan. 

Ada beberapa tahapan 

a. Tahapan pertama pembersihan besar pada area yang telah ditetapkan 

akan dilakukan pemilahan, pembersihan besar berfungsi menghilangkan 

kotoran atau debu pada peralatan yang akan dipilah supaya saat 

pemilahan kita bisa melihat kondisi asli pada peralatan tersebut sehingga 

bisa menilai dengan tepat.  

b. Tahapan kedua membuang segala sesuatu yang tidak perlu pada area 

kerja, tahapan ini berfungsi untuk memilah peralatan dan sampah yang 

tidak diperlukan pada area kerja. Membuang barang yang tidak 

diperlukan pada area kerja sangat penting karena dapat mempercepat 

proses produksi dan menghindari kecelakaan dalam kerja.  

c. Tahapan ketiga memilah barang yang cacat pada tempat penyimpanan 

peralatan, pada tahapan ini pemilahan dilakukan pada peralatan yang 

cacat atau yang tidak berfungsi dengan baik dan akan mengaggu proses 

produkasi kalau tidak dikeluarkan dari area kerja peralatan tersebut diberi 

label merah untuk dapat diberi tindakan. 
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d. Tahapan keempat manajemen stratifikasi untuk memutuskan derajat 

kepentingan suatu peralatan pada area pemilahan. 

e. Tahapan kelima adalah mengatasi penyebab munculnya permasalah yang 

timbul pada area kerja. Melatih operator untuk mengenal apa barang 

yang tidak diperlukan dan menetukan jumlah barang pada area kerja. 

Pada gambar 4.13 menujukan area kerja pengolahan bahan yang semula 

mesin mixer tertutup dengan tumpukan loyang. 

 

Gambar 4.13 Area Kerja Pengolahan Bahan 

Sumber: Data Primer (2021)  

  

2. Penerapan  Seiton  

Setelah dilakukan pemilahan pada peralatan dan barang pada lantai produksi 

tahap selanjutnya adalah seiton. Barang yang diberi label merah tidak lanjut pada 

tahapan seiton, hanya barang yang masih diperlukan pada tahapan seiton. Pada 

tahapan seiton dilakukan melakukan penataan barang dengan rapi agar mudah 

mengembalikan barang-barang tersebut dan mudah mencari saat di perlukan. 

Setelah menyortir semua barang atau file yang tidak dipergunakan lagi, pastikan 

segala sesuatu harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan, sehingga selalu siap 

digunakan pada saat diperlukan. Pada penerapan 5S seiton yaitu penataan tempat 

bahan-bahan untuk pembuatan, dilakukan penataan agar bahan tidak terpisah 

terlalu jauh sehingga operator tidak bolak-balik mengambil dan mencari. Bahan 

disediakan tempat dan diberi visual sesuai nama dan juga penempatan alat untuk 

menakar dan wadah diberi tempat yang tetap tidak berubah-ubah. Penerapan 

seiton yang dilakukan ialah penataan bahan dan alat memastikan tempat untuk 

bahan agar operator tidak susah untuk mencari bahan dan alat. Analisa 

Perancangan seiton (Penataan). Tahapan yang penulis lakukan dalam perancangan 
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adalah menentukan tempat penyimpanan dimana peralatan akan disimpan. 

Menentukan dimana tepat penyimpanan berdasarkan tingkat frekuensi pengunaan 

peralatan atau barang tersebut. Menentukan dimana tepat penyimpanan ada tiga 

langkah dilakukan pada pengolahan data: 

a. langkah pertama membuang barang yang yang tidak diperlukan 

maksudnya adalah membuang peralatan atau barang yang tidak 

diperlukan pada tempat penyimpanan sehinga pada tepat penyimpanan 

hanya ada peralatan yang diperlukan saja.  

b. Langkah kedua adalah menetukan stratifikasi dan tata letak penyimpanan 

pada tahapan ini menetukan tingkatan kebutuhan bedasarkan frekuensi 

pemakaian barang supaya penyimpanan lebik optimal dan memudahkan 

dalam penyimpanan dan mengembalikan peralatan pada tempatnya serta 

mengatur tata letak penyimpanan. 

c. Langkah ketiga pemberian nama tempat, peralatan dan tempat 

penyimpanan diberi nama yang sama supaya memudahkan dalam 

penyimpanan dan pengembalian peralatan atau barang. 

Setelah menentukan dimana peralatan akan disimpan selanjutnya menetukan 

bagaimana penataan peralatan yang akan disimpan, dalam penataan tiga tahapan 

yang dilakukan yaitu: 

a. Tahapan pertama adalah menetukan tempat penyimpanan barang atau 

peralatan yang tepat maksud dari tahapan pertama ini adalah menentukan 

tempat penyimpanan yang sesuai dengan karakter barang sehingga 

apabila barang tersebut dibutuhkan oleh operator maupun pihak lain 

dapat dengan mudah dan cepat mengetahui tempat barang tersebut 

disimpan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menemukanya. 

b. Tahapan kedua menetukan tempat penyimpanan supaya mudah di ambil 

saat diperlukan oleh operator. Tahapan ketiga adalah mamatuhi peraturan 

dalam penyimpanan untuk memastikan peralatan disimpan pada 

tempatnya kembali. 

Tahapan setelah penataan peralatan, tahapan selanjutnya adalah tahap 

pembersihan. Pada tahapan pembersihan pada peralatan dan area kerja yang telah 
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tertata dengan baik. dan penyediaan tempat sampah untuk jenis sampah organik 

dan non organik serta pemberian tempat penyimpanan untuk setiap jenis bahan. 

 

Gambar 4.14 Tempat Peletakan Bahan 

Sumber: Data Primer (2021)  

  

 

Gambar 4.15 Tempat Peletakan Alat 

Sumber: Data Primer (2021) 

 

 

Gambar 4.16 Tempat Sampah  

Sumber: Data Primer (2021)  

 

Pada gambar 4.14 setelah penerapan 5S menujukan bahan-bahan untuk 

pembuatan sudah ditata dan diberikan tempat yang strategis sehingga 

operator mudah menjangkau bahan. Pada gambar 4.15 menujukan area kerja 

setelah penerapan 5S yaitu penataan alat-alat kerja dan tempat yang tidak 

berubah-ubah. Pada gambar 4.16 setelah penerapan diberikan tempat 

sampah di area kerja pengolahan bahan. 
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3. Penerapan Seiso  

Setelah menjadi rapi, langkah berikutnya adalah membersihkan tempat 

kerja, ruangan kerja, peralatan dan lingkungan kerja. Tumbuhkan pemikiran 

bahwa kebersihan merupakan hal yang fital dalam kehidupan, jika kita tidak 

menjaga kebersihan, lingkungan akan menjadi kotor dan menjadi faktor utama 

terjangkitnya penyakit tidak nyaman. Menyebabkan berkurangnya produktivitas 

dan berakibat banyak kerugian. Lakukanlah pembersihan harian, pemeriksaan 

kebersihan dan pemeliharaan kebersihan. Seiso yang diusulkan adalah penyediaan 

alat kebersihan untuk area kerja dan peralatan kerja sebagai bentuk pemeliharaan 

terhadap area dan peralatan kerja, pembersihan area kerja dilakukan dengan 

teratur serta tersedia display mengenai pentingnya menjaga kebersihan. 

Perancangan seiso membuat jadwal pembersihan, mentukan tanggung jawab 

kebersihan pada area kerja sehingga tidak ada sampah, debu dan barang asing 

pada area kerja, mesin produksi, alat kerja, lantai produksi. 

Perancangan dengan cara tiga langkah pembersihan.  

a. Pertama, aktivitas tingkat makro membersihkan semua area lantai 

produksi secara keseluruhan dan menangani penyebab timbulnya 

permasalahn kebersihan pada lantai produksi. 

b. Kedua, memberi instruksi kepada operator saat proses pengadukan bahan 

ada jeda waktu jadi bisa digunakan untuk membersihkan area kerja. 

tingkat individual menangani tempat kerja khusus, area kerja dan mesin 

produksi. 

c. Ketiga, tingkat mikro, peralatan yang digunakan masing-masing operator 

seperti, pisau dan palu dan mengatasi penyebab terjadinya permasalahan 

tersebut.  

4. Penerapan  Seiketsu 

Tahap ini adalah tahap yang sukar. Untuk menjaga ketiga tahap yang sudah 

dijalankan sebelumnya secara rutin. Tahap ini dapat juga disebut tahap perawatan, 

merupakan standarisasi dan konsistensi dari masingmasing individu untuk 

melakukan tahapan-tahapan sebelumnya. Membuat standarisasi dan semua 

individu harus patuh pada standar yang telah ditentukan. Analisa perancangan 
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Seiketsu (Pemantapan) perancangan seiketsu bertujaun untuk pemantapan dalam 

saat penerapan 3S, dengan seiketsu dapat meningkatkan disiplin kerja mengikuti 

yang telah ada sebelumnya (seiri, seiso, seiton). Perancangan seiketsu yang 

dilakukan membuat mekanisme pemantauan dan aktifitas inspeksi harian 3S. 

Mekanisme pemantauan adalah alat bantu dalam membedakan kondisi normal 

dengan tidak normal.  

a. Mekanisme yang digunakan adalah membuat peta lokasi barang. Peta 

lokasi mengambarkan lantai produksi secara umum serta penggolongan 

peralatan. Peta lokasi peralatan ini juga alat pantau kesalahan 

penyimpanan peralatan untuk mendeteksi dan membantu agar dalam 

posisi yang semestinya.  

b. Langka kedua yang dirancang pada seiketsu adalah membuat aktifitas 

inspeksi harian 3S, inspeksi harian berfungsi untuk pemeriksaan 

efektivitas 3S yang telah dijalankan agar sesuai dengan program 5S. 

c. Memeriksa efektif manajemen yang sedang berjalan serta memberi 

pengarahan kepada operator supaya pembuangan barang yang tidak perlu 

kedepanya lebih baik dan lebih tegas. 

Tabel 4.6 Ceksheet Harian Pada Area Pengolahan Bahan  

NO Kondisi Area Pengolahan Bahan Jumlah YA TIDAK 

1 Mesin bersih    

2 Lantai bersih    

3 Alat berada pada tempatnya    

4 Bahan berada pada tempatnya    

5 Sapu  2   

6 Pengki  2   

7 Tempat sampah  2   

8 Ember  5   

9 Baskom  5   

10 Gelas plastik  5   

11 Mangkok plastik 5   

12 Alat bersih    

Sumber: data primer (2021)  
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Keterangan : Tabel 4.6 ceksheet harian pada area pengolahan bahan 

menjelaskan tentang. Dengan diterapkannya 5S pada area pengolahan bahan 

diharapkan mampu berjalan secara terus menerus dengan di buatkan ceksheet 

untuk mengecek area kerja apakah sesuai  dengan penerapan 5S apa tidak agar 

operator tetap menjaga area kerja dengan baik dengan slalu membiasakan, audit 

dilakukan langsung oleh pemilik UKM sendiri. 

5. Penerapan Shitsuke  

Pemeliharaan kedisiplinan pribadi meliputi suatu kebiasaan dan 

pemeliharaan program 5S yang sudah berjalan. Bila berada pada posisi sebagai 

atasan, buatlah standarisasi 5S serta berikan pelatihan 5S, agar seluruh karyawan 

perusahaan dapat mengerti akan kegunaan dari 5S sebagai dasar kemajuan 

perusahaan, karena dengan menerapkan 5S yang praktis dan ringkas bertujuan 

pada efisiensi, pelayanan yang baik, keamanan bekerja serta peningkatan 

produktivitas dan profit. Analisa Perancangan Shitsuke (Pembiasan) Shitsuke 

adalah langkah untuk mengubah kebiasaan seseorang untuk untuk dapat 

mengikuti prosedur 4S. Konsep Shitsuke tergantung kepada kesadaran akan 

pentingya 5S untuk meningkatkan kesadaran operator adapun langkah dalam 

rancangan Shitsuke sebagai berikut langkah pertama pembiasan prosedur yang 

telah ditetapkan, langkah kedua pemberian penghargaan(reward) terhadap 

karyawan, sub unit dan atau unit yang telah melaksanakan 5R dengan baik,  

langkah ketiga kursus atau pengarahan tentang 5S secara periodic dan 

Mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan 5S yang telah 

dibuat. Yang diusulkan adalah melakukan pembiasaan pemeliharaan terhadap 

stasiun kerja dan peralatan kerja secara berkala, pemilik usaha melakukan 

pengontrolan terhadap pekerja dilakukan secara rutin dan pembuatan peraturan 

dalam bekerja yang perlu ditaati oleh para pekerja.  

1. Kebersihan 

Kebersihan pada peralatan dan area kerja kurang terjaga seperti lantai yang 

kotor karena setelah digunakan tidak langsung dibersihkan, sisa sampah yang 

dibiarkan dilantai mengganggu saat berjalan hal ini dapat menimbulkan bahaya 

kerja seperti terpleset dan berkerja kurang optimal. Hal ini akan berpengaruh 

terhadap waktu proses produksi. 
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2. Penataan 

Belum tertatanya area kerja pada area pengolahan bahan, jadi operator bolak-

balik mengambil bahan yang akan digunakan untuk membuat adonan. 

3. Belum ada tempat penyimpanan peralatan 

Peralatan diletakan sembarangan tempat karena belum ada tempat 

penyimpanan peralatan yang baik di area kerja, sehingga operator yang akan 

mengunakan peralatan tersebut harus mencari telebih dahulu. Proses mencari 

akan membuat waktu menjadi semakin lama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Sop(Standard Operating Procedur) Stasiun Pengolahan Bahan  

Sumber: data primer (2021) 

 

 Keterangan : Gambar 4.17 menjelaskan tentang SOP (Standard Operating 

Procedur) penerapan 5S yang bertujuan agar operator tetap menjalankan prosedur 

mengenai penerapan 5S. 

MENYIAPKAN ALAT  

MENAKAR DAN 

MENIMBANG BAHAN 

PADA TEMPATNYA  

BUANG SAMPAH BAHAN 

PADA TEMPATNYA 

  

MEMBERSIHKAN ALAT 

SEBELUM PULANG  

   

PASTIKAN MESIN 

BERFUNGSI DENGAN BAIK 

  

MENARUH ALAT 

PADA TEMPATNYA  

  

  
TETAP MENJAGA KERAPIAN DAN 

KEBERSIHAN AREA KERJA 
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a. Menyiapkan alat: Supaya operator menyiapkan alat di awal agar tidak 

ada lagi kegiatan mencari saat proses pembuatan adonan. 

b. Menakar dan menimbang bahan pada tempatnya, supaya operator 

melakukan pada area baru yang telah di usulkan. 

c. Buang sampah bahan pada tempatnya, Supaya operator ingat untuk 

tidak membuang sampah bekas bahan sembarangan. 

d. Pastikan mesin berfungsi dengan baik: Supaya operator membersihkan 

dan merawat mesin dengan baik. 

e. Membersihkan alat sebelum pulang, Supaya peralatan tetap terjaga 

kebersihanya. 

f. Menaruh alat pada tempatnya, Supaya menaruh alat yang telah di 

bersihkan ke tempat yang telah diberikan agar tidak terjadi penaruhan 

alat-alat tergelatak dimana-mana. 

g. Tetap menjaga kerapian dan kebersihan area kerja, supaya operator 

tetap menjaga kebersihan area kerja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Prosedur Pelaksanaan 5S  

Sumber: data primer (2021) 

SEIRI 

RINGKAS 
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Keterangan :  Gambar 4.18 menjelaskan tentang agar operator slalu ingat 

untuk tetap menjalankan 5S. 

1.2.6 Studi Waktu dan Gerak Setelah Penerapan 5S  

Elemen gerakan  membuat adonan setelah penerapan dapat dilihat pada 

tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Elemen Gerakan dan Peta Tangan Kanan Kiri  

NO Elemen 

Gerakan 

Nama 

Therblig 

Jara

k(cm

) 

Waktu 

(detik) 

Tangan 

Kiri 

Tangan 

Kanan 

1 Mengambil 

tepung 

Menjangkau 50 7 Memegang 

tepung 

Memegang 

tepung 

2 Mengambil 

wadah 

Menjangkau 20 3 Diam  Memegang  

3 Menaruh 

wadah di atas 

timbangan 

Menjangkau 5 1 Diam Memegang 

wadah 

4 Menuang 

tepung ke 

wadah+nimba

ng 

Memilih 10 20 Memegang 

tepung 

Memegang 

tepung 

5 Menuang 

tepung ke 

mixer 

Membawa 50 7 Memegang 

wadah 

Memegang 

wadah 

6 Mengambil 

telur dan susu 

Menjangkau 70 5 Memegang 

susu 

Memegang 

telur 

7 Memisah 

kuning telur 

langsung 

memasukan 

ke mixer 

Memilih 0 40 Memegang 

telur 

Memegang 

telur 

8 Menakar  susu Memilih 0 10 Memegang 

wadah 

Memegang 

susu 

9 Menuang susu 

ke mixer 

Membawa 0 4 Diam Memegang 

wadah 
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10 Mengambil 

ragi dan gula 

Menjangkau 70 4 Memegang 

gula 

Memegang 

ragi 

11 Menakar gula Memilih 0 5 Memegang 

wadah 

Memegang 

gula 

12 Memasukan 

gula ke mixer 

Membawa 20 3 Memegang 

wadah 

Memegang 

gula 

13 Menakar 

ragi+menuang 

ke mixer 

Memilih 20 5 Memegang 

ragi 

Memegang 

sendok 

14 Mengambil 

garam dan 

margarin 

Menjangkau 30 3 Memegang 

margarin 

Memegang 

garam 

15 Menakar 

garam+mema-

sukan ke 

mixer 

Menjangkau 10 3 Memegang 

garam 

Memegang 

sendok 

16 Menakar 

margarin+me

masukan ke 

mixer 

Menjangkau 10 7 Memegang 

margarin 

Memegang 

sendok 

17 Menyalakan 

mesin 

Menjangkau 50 2 diam Memencet 

tombol 

18 Proses 

pengadukan 

Membersihk

an sampah 

 420   

19 Mengambil 

adonan 

Menjangkau 10 15 Memegang 

adonan 

Memegang 

adonan 

    564   

Sumber : Olah Data Primer (2021) 

 Keterangan  : Tabel di atas merupakan data elemen gerakan dan peta tangan 

kiri kanan sesudah penerapan 5S.  

Berdasarkan hasil analisis studi gerak setelah penerapan kini untuk 

membuat adonan menjadi 19 elemen gerakan dengan memanfaatkan tangan kanan 

dan kiri agar sama-sama bekerja. Operator yang semula menunggu mesin kini 

mendapat instruksi agar membersihkan tempat kerja. Dilakukanya pembersihan 
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dan penataan area kerja sehingga elemen gerakan yang kurang efektif bisa 

berkurang. Yaitu dalam mencari bahan pembuatan adonan dari tempat takaran ke 

tempat menaruh bahan baku. Penerapan 5S yang dilakukan di area kerja 

pengolahan bahan ialah memberikan tempat serta nama alat dan bahan yang akan 

digunakan agar operator mudah menjangkau alat serta bahan agar tidak bolak-

balik mencari lagi. Jadi sebelum penerapan jam kerja banyak hilang akibat proses 

mencari bahan kini operator bisa langsung memulai kegiatan mengolah bahan. 

Setelah penerapan 5S penempatan bahan dan alat dekat dengan area 

penakaran,alat yang digunakan menakar bahan juga diberikan visual agar mudah 

ditemukan, seperti peta area kerja setelah penerapan dan perbaikan area kerja pada 

gambar 4.2. Yang sebelumnya harus mencari wadah dan alat takar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Peta Area Kerja Setelah Penerapan  

Sumber: data primer (2021) 

 Keterangan : Jarak menggunakan cm 

Area kerja setelah penerapan  

1. Pada proses awal operator membawa alat ke tempat meja pencampuran, jadi 

operator tidak perlu mencari lagi.  

2. Menjangkau alat(untuk menakar dan wadah bahan). 

3. Menjangkau tepung(menaruh wadah diatas timbangan lalu menuang tepung 

menakar dan menimbang). 

4. Menjangkau susu dan telur(menuang susu di wadah, memisah kuning telur lalu 

menuangkan ke wadah). 

Pintu keluar 

masuk 

Tempat 

penyimp-

anan 

peralatan 

Mesin 

mixer 

Tempat penyimpanan bahan 

 

Timbang

an  

Operator  

400 

cm 

50 

70 
50 
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5. Menjangkau ragi dan gula(menakar ragi dan gula lalu menunag ke mixer). 

6. Menjangkau garam dan margarin(menakar ragi dan garam lalu memasukan ke 

mixer). 

Tabel 4.8 Pengukuran Waktu Kerja Sesudah Penerapan 5S  

Pengujian Waktu(menit) Pengujian Waktu(menit) 

1 9,45 11 11,12 

2 10,34 12 11,23 

3 10,32 13 11,34 

4 10,55 14 10,43 

5 11,45 15 10,21 

6 9,54 16 9,43 

7 10,12 17 9,33 

8 10,43 18 9,54 

9 10,23 19 10,34 

10 10,55 20 10,12 

Waktu 

Rata-Rata 

10,30 Waktu 

Normal 

10,09 

BKA 12,22 Waktu 

Standar 

12,41 

BKB 8,38 Output 

Waktu 

Standar 

0,08 

Sumber : Olah Data Primer (2021) 

Keterangan : Tabel di atas menjelaskan pengukuran waktu kerja setelah 

penerapan 5S. 

 

1.3 Pembahasan  

Dengan dilakukanya penerapan 5S proses pengolahan bahan yang semula 

terdiri dari 35 elemen kerja kini menjadi 19 elemen kerja. Dari hasil penerapan 5S 

diketahui bahwa terjadi peningkatan hasil produksi karena waktu kerja lebih 

cepat, untuk mengetahui perbandingan waktu kerja sebelum dan sesudah 

dilakukanya penerapan 5S bisa dilihat pada tabel 4.9 yang menjelaskan 

perbandingan waktu kerja sebelum dan sesudah penerapan 5S.  
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Tabel 4.9 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan 5S 

 Sebelum 

penerapan 

5S 

Sesudah 

penerapan 5S 

Waktu rata-rata 16,45 10,30 

Waktu Normal 17,44 10,09 

Waktu Standar 19,30 12,41 

Output Waktu 

Standar 

0,05 0,08 

Hasil per hari 720 1240 

Sumber : Olah Data Primer (2021) 

1. Pada proses pengolahan bahan sekali proses bisa menghasilkan 40 pcs roti 

Sebelum perbaikan hanya bisa membuat 22x bahan dengan catatan pembuatan 

adonan dimulai setelah 30 menit setelah masuk kerja dikarenakan mencari alat 

terlebih dahulu dan berhenti 30 menit sebelum pulang dikarenakan 

membersihkan sampah dan mencuci peralatan jadi 7 jam menjadi 6 jam. Jadi 

360 menit dibagi dengan pengolahan bahan waktu standar 19,30 = 18x 

pembuatan adonan(18x40=720). 

2. Setelah dilakukan perbaikan 5 menit pertama dilakukan persiapan untuk 

bekerja,pada saat mesin mengaduk operator membersihkan area kerja jadi tidak 

ada waktu menunggu mesin, didapat hasil perhitungan waktu setelah perbaikan 

adalah 564 detik atau 10,30 menit. Kita sama menghitung jam kerja yaitu 6 jam 

untuk membandingkan hasil. Jadi 360 menit dibagi dengan waktu pengolahan 

standar yaitu 12,41=29 pengolahan (29x40=1160) masih ada sisa 55 menit bisa 

digunakan untuk mencuci peralatan kerja dan juga membantu pencetakan agar 

hasil lebih efisien, jadi mendapat hasil per hari 1160 dari target total 1000 pcs 

per hari. Sedangkan setelah penerapan bisa membuat adonan sampai 390 menit 

yaitu 390/12,41=31, jadi sehari bisa membuat adonan 31x dan masih ada sisa 

waktu 25 menit di akhir sehingga bisa digunakan untuk mencuci alat dan 

membersihkan area kerja, (31x40=1240) setelah penerapan 5S hasil meningkat 

menjadi 42% dan tidak ada lagi keterlambatan bahan baku pembuatan roti 

masuk ke pencetakan. 


