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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Globalisasi yang berkembang saat ini, menuntut adanya kemampuan 

untuk bersaing dalam segala aspek kehidupan. Hal itu pula yang 

menyebabkan perlu adanya peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan 

teknologi baik secara teoritis maupun terapan. 

Salah satu tujuan penerapan ilmu dan teknologi adalah menciptakan 

sistem kerja yang baik dalam lingkungan industri atau perusahaan. Sistem 

kerja dikatakan baik apabila memberikan rasa aman dan nyaman terhadap 

karyawan (operator) dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa 

mengabaikan faktor produktifitas. Sistem yang baik ini harus dirancang 

(design) dengan memperhatikan terhadap semua komponen sistem kerja 

yang ada, yaitu manusia, bahan, mesin atau peralatan dan kondisi 

lingkungan. 

Pengertian manusia disini sebagai faktor diri dan merupakan variabel 

hidup karena merupakan pelaksana kegiatan yang ada dan memberi 

pengaruh yang besar dalam keberhasilan sistem kerja. Bahan dalam hal ini, 

semua yang diproses baik manual maupun dengan bantuan alat mesin 

sehingga menjadi suatu keluaran (output) yang mempunyai nilai tertentu. 

Peralatan atau mesin adalah segala sesuatu yang membantu manusia dalam 

proses pengolahan masukan (input). Sedangkan untuk mendapatkan kondisi 
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lingkungan yang aman dan nyaman dilakukan melalui beberapa tahapan 

percobaan, dimana setiap kemungkinan diuji pengaruhnya terhadap 

kemampuan manusia. Kondisi lingkungan yang biasanya berpengaruh 

terhadap hasil kerja manusia antara lain: temperatur, kelembaban, 

pencahayaan, sirkulasi udara, kebisingan, getaran mekanis, bau-bauan dan 

warna. 

Metode 5S adalah sebuah metode yang bisa mengatur kondisi sistem 

kerja menjadi lebih terorganisir. Inti dari metode ini adalah gerakan yang 

didasarkan atas kebulatan tekad untuk mengadakan pemilahan di tempat 

kerja, mengadakan penataan, pembersihan, memelihara kondisi yang mantap 

dan memelihara kebiasaan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan 

dengan baik. 

Uraian diatas bisa kita aplikasikan di perusahaan yang mempunyai 

masalah dengan efisiensi waktu kerja dan kondisi kerja. PT. TOMOKO 

DAYA PERKASA adalah salah satu perusahaan maju. Hal ini terbukti 

dengan digunakannya peralatan atau mesin yang memadai, operator yang 

ahli dalam bidangnya, dll. Tetapi dalam penerapan dilapangan PT. 

TOMOKO DAYA PERKASA masih belum bisa mengatasi masalah tentang 

efisiensi waktu kerja dan kodisi sistem tempat kerja, terutama berhubungan 

dengan penumpukan bahan yang menjadi salah satu penyebab hal tersebut. 

Masalah-masalah yang terjadi justru dialami pada departemen metallizing, 

yaitu departemen utama pada PT. TOMOKO DAYA PERKASA. Kondisi 

nyata (masalah-masalah yang terjadi) dibagian metallizing adalah sebagai 
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berikut: Waktu penyiapan yang terlalu banyak. Mencari kunci, palu ataupun 

perkakas yang diperlukan untuk melakukan penyiapan operasi berikutnya 

sangat menyita waktu. Kemudian daerah yang kacau. Kebersihan dan 

kerapian di tempat kerja kurang begitu diperhatikan oleh pihak perusahaan. 

Penumpukan produk jadi ataupun bahan perlu disingkirkan atau dirapikan 

sehingga memudahkan dalam hal pengangkutan Tempat kerja yang bersih 

meningkatkan semangat pekerja, dengan demikian tingkat kehadiran 

meningkat. Selain itu, karena fasilitas yang bersih mengurangi 

permasalahan, waktu operasi yang tersedia dalam pabrik juga akan 

meningkat. 

Untuk menghindari terhambatnya kegiatan produksi setidaknya perlu 

dilakukan perbaikan-perbaikan. Perlu diterapkan sebuah metode guna 

mengatasi masalah yang dihadapi sehingga diperoleh solusi yang tepat dan 

berguna bagi perusahaan. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

pokok permasalahan dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu: 

1. Dengan penerapan metode 5S, bagaimana mengatasi masalah efisiensi 

waktu dan kondisi sistem kerja pada PT. TOMOKO DAYA PERKASA? 

2. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan pihak perusahaan untuk 

mencapai fokus perbaikan? 
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1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah ditujukan untuk mengarahkan dan memperjelas 

pembahasan masalah yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada bagian Metallizing di PT. TOMOKO DAYA 

PERKASA Palur, Solo. 

2. Tidak dilakukan penelitian terhadap biaya produksi sumber daya waktu 

dan produktivitas. 

3. Analisa dilakukan hanya berdasar atas data-data yang diperoleh pada 

penelitian saja. 

4. Data yang dipakai adalah data hasil pencatatan historis maupun 

wawancara. 

5. Lingkungan luar atau kondisi eksternal diasumsikan dalam keadaan 

normal. 

 
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengidentifikasi permasalahan terkait dengan penerapan metode 5S. 

b. Mengevaluasi sistem kerja pada bagian Metalizing di PT. TOMOKO 

DAYA PERKASA Palur, Solo. 

c. Mengetahui seberapa besar manfaat yang diperoleh susudah 

penerapan metode 5S dengan ukuran waktu kerja dan kondisi sistem 

kerja. 
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2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi peneliti 

1). Mengetahui manfaat penerapan metode 5S pada bagian 

Metalizing di PT. TOMOKO DAYA PERKASA Palur, Solo. 

2). Memberikan pengetahuan terhadap penulis tentang permasalahan 

yang terkait dengan penerapan metode 5S di perusahaan 

b. Bagi perusahaan  

1). Sebagai alternatif dan bahan pertimbangan bagi PT. TOMOKO 

DAYA PERKASA Palur, Solo dalam upaya efisiensi waktu dan 

perbaikan sistem kerja dengan menggunakan metode 5S. 

2). Sebagai sumbangan pemikiran tentang penerapan metode 5S di 

PT. TOMOKO DAYA PERKASA Palur, Solo. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam tugas akhir ini terdiri dari lima bab dengan sitematika 

penulisan sebagai berikut ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan 

penerapan metode 5S, teknik tata cara kerja, pengukuran kerja. 
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Dengan teori diatas diharapkan bisa memberikan pemahaman 

pada pembaca. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi obyek penelitian, prosedur penelitian dan 

kerangka pemecahan masalah. 

BAB IV PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 

Dalam bab ini berisi tentang analisis terhadap data-data dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan dari analisa 

tersebut. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat 

memberikan manfaat dan kegunaan bagi pihak perusahaaan yang 

terkait dalam penelitian ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	GADO2 TA baru.doc
	JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK 
	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
	LEMBAR PERSETUJUAN 
	DAFTAR GAMBAR 
	DAFTAR TABEL 



	1-5.doc
	Gambar 1. Melacak kotoran ke sumbernya 
	a. Membuang barang yang tidak diperlukan 
	b. Tentukan metode analitis untuk stratufukasi dan tata letak peyimpanan 
	c. Standar pemberian nama 
	Mempermudah Mengambil Dan Menyimpan Barang. 
	Tabel 4.3 Rekapitulasi Hasil Uji Keseragaman Data
	Tabel 4.14 Faktor Kelonggaran


	DAFTAR PUSTAKA.doc
	LAMPIRAN.doc
	lamp1.doc
	Quisioner.doc
	lamp3 sebelum.doc
	Tabel 6. Faktor Kelonggaran.  
	 Jadi P = (1+0,12) = 1,12 
	Tabel 8. Faktor Kelonggaran.  
	Tabel 10. Faktor Kelonggaran.  
	Tabel 12. Faktor Kelonggaran.  

	lamp4 sesudah.doc
	Tabel 6. Faktor Kelonggaran.  
	 Jadi P = (1+0,12) = 1,12 
	Tabel 8. Faktor Kelonggaran.  
	Tabel 10. Faktor Kelonggaran.  
	Tabel 12. Faktor Kelonggaran.  

	lamp5.doc
	lamp6_7.doc
	lamp8.doc
	Lampiran 9 Kartu Konsultasi Tugas Akhir.doc



