Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022
23 Juli 2022

ISSN: 2579-6429

Penilaian 6S pada Ruang Administrasi Divisi Sistem
Informasi Universitas XYZ
Rahma Nur Hidayah*1), Resalfa Amelza Wibowo 2)
1,2)

Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang KM. 14,5,
Sleman, Yogyakarta 55584, Indonesia
Email: 18522247@students.uii.ac.id

ABSTRAK
Pekerjaan administrasi merupakan bagian penting dari suatu lembaga atau perkantoran karena
pelaksanaan dan kontrol suatu kantor atau perusahaan dalam pekerjaan administrasi. Efisiensi dalam
pelayanan administrasi sekarang ini makin meningkat karena perkembangan teknologi yang pesat. Halhal yang berkaitan dengan teknologi dan otomatisasai dalam perkantoran ditangani langsung oleh divisi
sistem informasi. Diperlukan lingkungan kerja yang nyaman dan terdapat peralatan yang memadai untuk
menunjang produktivitas divisi ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan 6S dalam
pekerjaan administrasi pada divisi sistem informasi Universitas XYZ. Hasil perhitungan 6S pada ruang
kerja Divisi Sistem Informasi Universitas XYZ diperoleh score akhir sebesar 2.66. Apabila score tersebut
berada dalam kategori poor atau minimum acceptable level. Aspek yang mendapat penilaian rendah pada
divisi sistem informasi ini yaitu seiketsu dengan score 2 dan sitsuke dengan score 1. Berdasarkan score
akhir karyawan pada Divisi Sistem Informasi telah berupaya untuk meningkatkan 6S namun belum
terdapat pemantauan supaya 6S tersebut berkelanjutan.
Kata kunci: 6S, Divisi Sistem Informasi, Pekerjaan Administrasi.

1.

Pendahuluan
Sebuah lembaga yang bergerak disegala sektor dan sebuah perusahaan selalu terdapat jenis
pekerjaan administrasi. Pencatatan data perusahaan dan dokumen-dokumen dilakukan dalam
proses administrasi. Berdasarkan KBBI pekerjaan administrasi merupakan usaha dan kegiatan
yang meliputi tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Menurut
Terry & Rue (2003) jenis-jenis pekerjaan dalam perkantoran diantaranya perencanaan,
pengorganisasian, dan pengawasan pekerjaan kantor serta pelaksanaannya untuk mencapai
tujuan yang ditentukan. Dengan kata lain semua kegiatan bersifat teknis ketatausahaan dari
suatu perkantoran. Sehingga dapat dikatakan bahwa pekerjaan administrasi merupakan bagian
penting dari suatu lembaga atau perkantoran karena pelaksanaan dan kontrol suatu kantor atau
perusahaan berada dalam pekerjaan administrasi.
Dengan dimikian dapat dikatakan bahwa pekerjaan administrasi merupakan pekerjaan yang
selalu ada dalam segala sektor. Dalam bidang jasa pekerjaan administrasi ini berkaitan dengan
pelayanan seperti misalnya pelayanan dalam sektor pendidikan atau sekolah. Dalam sektor
pendidikan kualitas pelayanan sangat dibutuhkan karena pelayanan dibidang administrasi yang
baik akan memudahkan kegiatan akademik dari suatu lembaga pendidikan (Anisa et al., 2018).
Efisiensi dalam pelayanan administrasi sekarang ini makin meningkat karena perkembangan
teknologi yang pesat. Teknologi menjadi alat dan teknik yang membantu manusia dalam
melakukakan pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah dan ringan (Hani Hanafiah,
2015). Hal-hal yang berkaitan dengan teknologi dan otomatisasai dalam perkantoran ditangani
langsung oleh divisi sistem informasi.
Didalam divisi sistem informasi berfokus pada sistem yang dgunakan oleh perusahaan atau
perkantoran. Suatu sistem yang berjalan otomatis dapat diterapkan dalam kegiatan pengelolaan
perkantoran diantaranya pengiriman, pemrosesan, penyimpanan dan penemuan kembali
informasi (Hani Hanafiah, 2015). Diperlukan lingkungan kerja yang nyaman dan terdapat
peralatan yang memadai untuk menunjang produktivitas divisi ini. Karena dalam otomastisasi
dilakaukan dengan cara pelaksanaan prosedur dan peralatan kerja dengan pemanfaatan secara
menyeluruh dan seefisien mungkin (Sedarmayanti, 2001). Penelitian ini dilakukan untuk
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mengetahui penerapan 6S dalam pekerjaan administrasi. Metode 5S terdiri dari seiri, seiton,
seiso, seiketsu, shitsuke, kemudian berkembang menjadi 6S dengan menambahkan safety.
Metode 6S ini merupakan metode kontrol dan pengendalian lingkungan kerja untuk mengurangi
pemborosan dan mengoptimalkan produktivitas (Hirano, 1996).
Penelitian yang dilakukan oleh (Sremcev et al., 2018) menunjukkan bahwa dengan
penerapan 5s perkerjaan di bidang pendidikan menjadi lebih efisien dan efektif. Sari et al., 2017
menyatakan bahwa penerapan 5s telah menunjang produktivitas dalam pekerjaan namun aspek
keselamatan sering kali diabaikan dalam suatu pekerjaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa
lingkungan kerja yang baik adalah lingkungan kerja yang nyaman serta aman bagi karyawan
atau pekerja. Penerapan 5s dapat meningkatkan produktivitas suatu industri meskipun dalam
industry berskala kecil. Hal ini seperti penelitian yang dilakukan oleh (Ravipratap et al., 2019)
dalam penelitiannya di industri fabrikasi berskala kecil. Dalam objek penelitiannya terjadi
peningkatan produktivitas sebanyak 15% setelah penerapan 5s. Selain itu penerapan 6s dapat
mengurangi risiko ergonomic pada lingkungan manufaktur (Aqlan et al., 2014). Dalam
penelitiannya (Aqlan et al., 2014) menyatakan bahwa penerapan 6s dapat meminimalkan risiko
kecelakaan kerja, meningkatkan produktivitas dan critra organisasi. Berdasarkan dari keempat
penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan 6S berpengaruh terhadap produktivitas
dalam suatu lingkungan kerja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan 6S pada
pekerjaan administrasi. Ruang kerja yang diamati yaitu ruang Divisi Sistem Informasi salah satu
fakultas di Universitas XYZ.
2.

Metode
Penelitian ini dilakukan dengan penilaian lingkungan kerja menggunakan tabel 6S serta
interview terhadap salah satu karyawan divisi sistem informasi. Interview dilakukan bertujuan
untuk mengetahui pemahaman karyawan mengenai penerapan 6S dalam lingkungan kerja dan
sejauh mana 6S telah diterapkan. Sehingga dalam hal ini subjek dari penelitian ini adalah
karyawan divisi sistem informasi sedangkan objek dari penelitian ini yaitu penerapan 6S pada
ruangan divisi sistem informasi. Adapun alur dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Alur Penelitian

Penilaian 6S ini dilakukan secara langsung pada lingkungan kerja divisi sistem informasi
yang mana penilaian dari setiap variabel 6s merupakan input penelitian. Setelah didapatkan data
score untuk setiap variabel 6S kemudian dilakukan pengolahan data sehingga diperoleh score
akhir penilaian 6S sebagai output penelitian. Berdasarkan hasil penilaian pada setiap variabel 6S
dan hasil score akhir peneliti menganalisis hasil penilaian 6S serta memberikan rekomendasi
atau perbaikan terhadap masalah pada lingkungan kerja berkaitan dengan penerapan 6S
3. Hasil dan Pembahasan
Berikut ini merupakan gambaran layout awalan dari ruang devisi sistem informasi :
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Gambar 2. Ruang Divisi Informasi

A. Penilaian 6S
Adapun hasil penilaian 6S pada ruangan divisi sistem informasi tersebut adalah sebagai
berikut :

Gambar 3. Form Penilaian 6S

Setelah dilakukan pengamatan penerapan 6s di ruangan devisi sistem informasi,
kemudian dihitung total poin dengan cara menjumlahkan checklist pada skala linkert.
Berdasarkan tabel penilaian diperoleh perhitungan total poin sebagai berikut;
Total Poin = 12 + 2 + 18 + 48 +5 = 85
(1)
Perhitungan score 6s diperoleh dari poin masing-masing variabel 6S kemudian
dibagi dengan tinjauan pada masing-masing variabel. Tabel berikut hasil perhitungan
score pada masing-masing variable 6S.
Table 1. Skor 6S

NO
1
2

6S
SEIRI / Sort/ Ringkas
SEITON/ Set-in order / Rapi
A11.3
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NO
3

6S
SEISO / Shine/ Resik

Poin
13

Score
3.25

4

SAFETY/ Aman

42

2.625

5
6

SEIKATSU / Standardize/ Rawat
SITSUKE / Sustain/ Rajin
Total

4
2
85

2
1
2,66

Gambar 4. Radar Chart 6S

Berdasarkan perhitungan score pada masing-masing variabel 6s, SEIRI
mendapatkan score tertinggi yaitu sebesar 4, hal ini karena penataan dalam ruang kerja
sudah baik. Semua alat yang digunakan dalam ruangan dapat berfungsi dengan baik dan
alat yang berada dalam ruangan sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk variabel
SEITON memperoleh score sebesar 2.4 hal ini dikarenakan tidak terdapat garis-garis
pembatas pada ruangan kerja. Ruangan divisi sistem informasi ini tergolong dalam
keadaan bersih dengan score SEISO sebesar 3,25. Pembersihan ruangan dilakukan
setiap pagi oleh cleaning service.
Aspek SAFETY memperoleh skor sebesar 2,625. Didalam ruangan kerja divisi
sistem informasi ini tidak terdapat petunjuk jalur evakuasi, kotak P3K, dan poster
slogan P3K. Untuk aspek seiketsu mendapat nilai 2, hal ini dikarenakan karyawan telah
sadar tentang kerapian tempat kerja, namun belum terdapat ajakan untuk selalu
melaksanakan 6s dilingkungan kerja. Aspek terakhir yaitu SITSUKE dengan skor 1
yang mana skor terendah, hal ini dikarenakan tidak ada audit 6s secara berkala.
Total score keseluruhan diperoleh dari pembagian total poin dengan total tinjauan.
Perhitungan total score adalah sebagai berikut :
Total score = 85 :32 = 2.66
(2)
Hasil perhitungan 6s pada ruang kerja Divisi Sistem Informasi diperoleh score akhir
sebesar 2.66 mendekati angka 3. Apabila score tersebut diklasifikasikan dalam skala
linkert maka berada dalam kategori poor atau minimum acceptable level . Berdasarkan
interpretasi skor tersebut dapat dideskripsikan yaitu seluruh pekerja berupaya untuk
meningkatkan pelaksanaan 6s. Berdasarkan observasi saat penilaian 6s, ruang kerja
divisi sitem informasi sudah tertata rapi dan bersih. Namun ada beberapa aspek 6s yang
kurang diperhatikan. Aspek yang kurang diperhatikan dalam ruang kerja divisi sistem
informasi ini yaitu aspek safety dan sitsuke.
Perbaikan lingkungan kerja pada divisi sistem informasi diperlukan untuk
peningkatan produktifitas. Pada penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh
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(Sari et al., 2017) dengan penerapan 6s ini dapat meningkatkan keamanan area kerja,
memudahkan dalam mencari barang dan memitigasi staf dalam laboratorium. Budaya 6s
menciptakan lingkungan kerja yang baik dan aman. Penelitian yang dilakukan oleh
(Permana et al., 2021) menyatakan bahwa penerapan kaizen dalam hal ini 5S
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja melalui motivasi internal dan
disiplin kerja
B. Rekomendasi
Berikut ini merupakan rekomendasi berdasarkan hasil identifikasi pada setiap variabel
6S pada tabel berikut ini :
Table 2. Rekomendasi 6S

No
.

Kondisi Ruangan

Variabel 6S

Rekomendasi

Seiri/Sort/ Ringkas

1

Pemberian red tag pada
file sehingga tau masa
penggunaan dokumen

Hardfile dan softfile tidak
ada yang ditandai dengan
red tag
Seiri/Sort/ Ringkas

2

Terdapat makanan diatas
meja kerja
Menghilangkan makanan
dari meja kerja
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Variabel 6S

Rekomendasi

Seiton/ Set In
Order/Rapi

•

•

•

•
•

Tidak ada garis
pembatas pada setiap
barang
Tidak terdapat
peralatan kebersihan
didalam ruangan
Tidak terdapat tempat
khusus untuk alat
kebersihan
Tidak terdapat tanda
jalur evakuasi
Tidak terdapat slogan
6s

Memberi garis pembatas
kuning pada sisi bawah
barang
Seiso/Shine/ Resik

3

Meletakkan alat
kebersihan yang sering
digunakan
Seiso/Shine/ Resik

Memasang
gantungan
untuk alat kebersihan
Safety /Keamanan

Memberi tanda evakuasi
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Variabel 6S

Rekomendasi

Seiketsu/Standardizat
ion/ Rawat

Memberi slogan 6s
4.

Simpulan
Metode 6s merupakan metode kontrol dan pengendalian lingkungan kerja yang bertujuan
untuk mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan produktivitas. Aspek-aspek dalam 6S ini
diantaranya seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke, dan safety. Berdasarkan hasil penilaian 6s
menggunakan formulir penilaian 6S didapatkan skor 6s sebesar 2.66. Setelah ruang kerja dinilai
menggunakan metode 6s kemudian dilakukan identifikasi masalah berkaitan dengan 6s pada
ruang divisi sistem informasi. Masalah yang ditemukan dalam ruang kerja divisi sistem
informasi ini diantaranya :
a. Seiri/sort : tidak terdapat red tag pada file yang telah ditata, terdapat makanan diatas
meja kerja
b. Seiton/ set-in order : tidak terdapat garis pembatas pada setiap barang
c. Seiso / shine : tidak terdapat alat kebersihan di ruang kerja
d. Safety : tidak terdapat
e. Seiketsu / standardization : tidak terdapat slogan 6s
f. Shitsuke / sustain : tidk ada himbauan untuk mempertahankan desain yang sudah
ditetapkan
Penerapan 6s pada divisi sistem informasi tergolong dalam miminimun acceptable level.
Dimana Seluruh pekerja berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan 6s. Dari deskripsi ini dapat
pada dasarnya karyawan telah memiliki kesadaran akan pentingnya 6S namun belum ada
pemantauan untuk mempertahankannya.
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