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ABSTRAK
Proses produksi pada IKM DWAR Leather Magetan memiliki kondisi area kerja (produksi) yang masih
berantakan, dimana terdapat tumpukan bahan dan alat yang tidak terorganisir, tidak rapi, serta masih
tercampurnya bahan mentah, barang setengah jadi, dan aksesoris dalam satu atau beberapa tempat. Hal ini
menyebabkan sulitnya mencari bahan atau aksesoris yang akan digunakan dalam proses produksi.
Penelitian yang dilakukan bertujuan sebagai perbaikan dan penataan area kerja sehingga permasalahan
yang ada dapat diatasi, seperti area kerja menjadi rapi, material terorganisir, dan ditempatkan pada tempat
yang sesuai sehingga keseluruhan proses produksi menjadi lebih efektif, aman, dan nyaman. Analisis
yang dilakukan menggunakan prinsip Lean 5S yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Hasil
penelitian berupa usulan layout tempat kerja dan tools pendukung dalam penerapan 5S, diantaranya Sort
Check Sheet, Red Tags, Audit Check Sheet, dan SOP Penerapan 5S.
Kata kunci: Layout, Metode 5S, Lean Manufacturing, Produksi, Tools.

1.

Pendahuluan
Choomlucksana (2015) menyatakan bahwa lean manufacturing adalah teknik yang
membantu dalam perbaikan berkelanjutan, menghilangkan pemborosan atau aktivitas non value
added, dan meningkatkan kualitas dan produktivitas organisasi. Langkah pertama dan
terpenting dalam roadmap implementasi lean manufacturing adalah 5S, yang membantu dalam
menangani dan mengurangi pemborosan yang terkait di dalam atau di antara proses organisasi
mana pun (Makwana & Patange, 2019). 5S adalah kerangka kerja yang menekankan
penggunaan pola pikir dan alat tertentu untuk menciptakan efisiensi dan value (Elango, 2020).
5S mengacu pada lima istilah Jepang yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah
sistem manajemen visual 5S. Setiap langkah dimulai dengan huruf S, yakni Seiri, Seiton, Seiso,
Seiketsu, dan Shitsuke.
Seiri (Sort) bertujuan untuk memilah barang-barang yang tidak memiliki kegunaan dan
utilitas yang jelas dengan melakukan isolasi dan pemisahan (Filip & Marascu-Klein, 2015),
Selanjutnya adalah penetapan tempat dari peralatan dan barang pada suatu area kerja, sehingga
selalu disimpan di tempat yang ditentukan biasa disebut Seiton (Straighten) (Ramdass, 2015),
Seiso (Shine) berarti menciptakan area kerja dan peralatan yang bersih agar kondisi kebersihan
dan keselamatan tempat kerja terjaga dengan baik, Seiketsu (Standardize) merupakan langkah
utama dalam mempertahankan implementasi 3S pertama (HungLin, 2011), dan Shitsuke
(Sustain) menumbuhkan komitmen untuk perbaikan berkelanjutan (Mariano dkk, 2015).
Proses produksi pada IKM DWAR Leather Magetan memiliki area kerja yang berantakan,
tumpukan bahan yang tidak terorganisir, tidak rapi, dan masih tercampurnya bahan dan
aksesoris dalam satu atau beberapa tempat, yang menyebabkan sulitnya mencari bahan atau
aksesoris yang akan digunakan dalam proses produksi. Tentunya hal ini menyebabkan kurang
optimalnya proses produksi IKM DWAR Leather Magetan sehingga perlu adanya perbaikan
atau penataan area kerja atau area produksi. Proyek ini bertujuan untuk memperbaiki dan
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menata area kerja agar area kerja menjadi rapi, terorganisir, dan barang-barang berada di tempat
seharusnya, sehingga keseluruhan proses produksi menjadi lebih efektif, aman, dan nyaman.
2.

Metode
Bagian ini memaparkan metode penelitian yang dilakukan dengan menampilkan flowchart
pada Gambar 1. Flowchart Penelitian. Metode ini bertujuan untuk merumuskan konsep desain
usulan kepada pihak problem owner yaitu IKM DWAR Leather. Konsep desain usulan
dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan memperhatikan sumber daya, dan batasan yang
ada. Konsep desain tidak hanya berbicara tentang metode tetapi juga feedback dari IKM DWAR
Leather.

Gambar 1. Flowchart Penelitian

Tahap pertama yaitu observasi awal yang dilakukan pada bulan Oktober 2021, di mana ide
untuk proyek pertama kali dihasilkan oleh peneliti ketika mencoba untuk menemukan topik
penelitian berdasarkan hasil rekaman observasi yang pertama. Tahap kedua yaitu perumusan
masalah dan penentuan tujuan penelitian berdasarkan ide yang didapatkan selanjutnya
dirumuskan untuk membuat proyek perbaikan pada sebuah project charter. Tahap ketiga yaitu
dilakukan studi literatur dan studi lapangan untuk memperkuat konsep-konsep teori untuk
penelitian ini. Tahap keempat yaitu pengumpulan data yang terdiri dari pengukuran layout dan
ukuran ruangan, bagaimana sistem usaha pada IKM DWAR Leather, berapa jumlah alat dan
mesin yang digunakan untuk produksi, dokumentasi foto dan video, serta dilakukan wawancara
dan kuesioner singkat kepada pemilik IKM DWAR Leather. Tahap kelima yaitu dilakukan
pengolahan data dengan tahapan 5S yang terdiri dari Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan
Sheitsuke. Tahap keenam yaitu dilakukan analisis dan interpretasi hasil yang dilakukan dengan
menganalisis serta mengevaluasi konsep desain usulan. Tahap terakhir yaitu pemilihan solusi
maupun alternatif terbaik.
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3.

Hasil dan Pembahasan
Konsep desain proyek adalah penerapan 5S atau 5R dengan memberikan guidebook yang
berisi tentang pengertian 5S atau 5R yang dilengkapi dengan tools pendukung dalam penerapan
5S atau 5R serta cara penerapan 5S. Seiri (Ringkas) - Prinsip seiri atau ringkas merupakan
pemisahan antara barang atau peralatan yang memiliki utilitas dengan yang tidak pada area
kerja. Pada prinsip ini terdapat hasil berupa check-sheet dan red tags yang dapat dilihat pada
Gambar 1 dan Gambar 2.

Gambar 1. Sort Check Sheet

Gambar 2. Red Tag
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Seiton (Rapi) - Prinsip Seiton atau Rapi adalah menjaga barang tetap pada tempatnya dan
bertujuan dalam mengatur cara penempatannya sehingga pekerjaan dapat berjalan lancar. Pada
prinsip ini terdapat resources berupa layout area kerja, lakban, dan label. Seiso (Resik) - Prinsip
seiso atau resik merupakan membersihkan lingkungan kerja, mesin peralatan dan barang-barang
agar tidak terdapat debu dan kotoran. Pada prinsip ini terdapat rekomendasi berupa peralatan
kebersihan yang harus selalu disiapkan oleh IKM DWAR Leather. Seiketsu (Rawat) - Prinsip
seiketsu atau rawat merupakan mempertahankan hasil yang telah dicapai di 3S sebelumnya
menggunakan standardisasi. Pada prinsip ini terdapat hasil berupa plan of action yang tercantum
dalam SOP atau guidebook dan list barang menggunakan red tags.

Gambar 3. SOP Penerapan 5S

Shitsuke (Rajin) - Prinsip shitsuke atau rajin merupakan terciptanya norma langsung
karyawan untuk menjaga serta menaikkan apa yang sudah dicapai. Pada prinsip ini terdapat
resources berupa audit checksheet.
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Gambar 4. Audit Checksheet

Alternatif dari konsep desain usulan yang dibuat terbagi menjadi 2 solusi alternatif desain
layout yang ditawarkan kepada IKM DWAR Leather. Berikut merupakan dua alternatif desain
layout usulan.
Layout 1 merupakan usulan perbaikan desain layout dengan cara menata tata letak
equipments dan resources dengan memerhatikan konsep 5S. Berikut merupakan desain layout
alternatif 1.

Gambar 5. Usulan Layout 1

Konsep desain proyek alternatif 1 memerlukan total biaya sebesar Rp 1.523.000 dengan
rincian biaya terlihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Definisi Notasi

No
1
2
3
4
5
6
7

Keterangan
Kertas karton
Tinta Printer
Kertas A4
Visio 2021
Professional
Rak
Meja
Pembuatan Mal
Lakban Merah

Jumlah Barang
10
1
1 (rim)

Harga Satuan
Rp 10.000
Rp 50.000
Rp 50.000

Jumlah
Rp 100.000
Rp 50.000
Rp 50.000

1 (bulan)

Rp 250.000

Rp 250.000

1

Rp 800.000

Rp 800.000

1

Rp 265.000

Rp 265.00

1
Rp 8.000
Rp 8.000
Rp 1.523.000
Total Harga
Layout 2 merupakan usulan perbaikan desain layout dengan cara menata tata letak
equipments dan resources dengan memperhatikan konsep 5S. Berikut merupakan desain layout
alternatif 2.

Gambar 6. Usulan Layout 2

Konsep desain proyek alternatif 1 memerlukan total biaya sebesar Rp 1.523.000 dengan
rincian biaya terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Definsi Notasi

No
1
2
3
4
5
6
7
8

Keterangan
Kertas karton
Tinta Printer
Kertas A4
Visio 2021
Professional
Rak
Meja
Pembuatan Mal
Lakban Merah
Sekat Pembatas
Ruangan

Jumlah Barang
10
1
1 (rim)

Harga Satuan
Rp 10.000
Rp 50.000
Rp 50.000

Jumlah
Rp 100.000
Rp 50.000
Rp 50.000

1 (bulan)

Rp 250.000

Rp 250.000

2

Rp 800.000

Rp 1.600.000

1

Rp 265.000

Rp 265.00

1

Rp 8.000

Rp 8.000

2

Rp 325.000

Rp 600.000
Rp 3.214.000

Total Harga

Desain layout alternatif 1 dan 2 memiliki perbedaan penempatan equipments dan
penambahan sekat dan rak display di ruang display dan penyimpanan. Solusi yang terpilih yaitu
solusi alternatif 1. Usulan alternatif pertama dipilih dengan beberapa pertimbangan oleh tim
proyek seperti berikut: (1) Biaya yang dikeluarkan lebih rendah, (2) Perubahan tata letak desain
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layout tidak berubah signifikan, sehingga masih sesuai dengan kondisi IKM, dan (3)
Penambahan furniture pada IKM tidak begitu banyak.
4.

Simpulan
Penelitian tentang penerapan 5S pada IKM DWAR Leather ini dapat diambil kesimpulan
bahwa terdapat dua alternatif desain usulan dengan penerapan 5S yang kemudian dilengkapi
dengan tools pendukung dalam penerapan 5S serta cara penerapan 5S. Tools pendukung
tersebut meliputi desain Standard Operating Procedure (SOP), desain sort checksheet, desain
red tags, dan desain audit checksheet. Konsep desain proyek alternatif 1 memerlukan total biaya
sebesar Rp 1.523.000 sedangkan pada konsep desain proyek alternatif 2 memerlukan total biaya
sebesar 3.214.000. Sehingga, berdasarkan kedua solusi alternatif yang telah dijelaskan,
didapatkan solusi alternatif 1 terpilih dengan beberapa pertimbangan yang telah disesuaikan
dengan kondisi IKM DWAR Leather ssat ini.
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