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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Waste 

2.1.1 Konsep dasar Waste 

Waste atau Pemborosan merupakan suatu tindakan yang tidak memberikan 

nilai tambah terhadap sebuah proses didalam aktivitas kerja. Dalam proses 

produksi pada sebuah perusahaan, terdapat “ Seven plus one type of waste” ( 

Gaspersz,2011), yaitu : 

a. Over Production. 

Tipe pemborosan ini terjadi karena proses produksi melebihi dari kebutuhan 

pelanggan sehingga menyebabkan terjadinnya penumpukan pada produk. 

b. Waiting Time (delay) 

Pada tipe pemborosan ini disebabkan karena terjadi ketidakseimbangan 

pada alur produksi. Hal ini terlihat pada para pekerja atau karyawan yang sedang 

menjaga lingkungan mesin maumpun peralatan dan bahan baku. 

c. Transportation 

Pemborosan ini terjadi pada pergerakan di sekitar ranah produksi yang 

meliputi proses pembuatan, aliran penggoalahn dan pendistribusiaan terhadap 

pelanggan. 

d. Over Processing 

Pada tipe ini disebabkan karena adanya kegiatan yang tidak diinginkan oleh 

pelanggan. Jadi, begian produksi pada tidak membuat produk yang sesuai dengan 

minat pembeli para pelanggan sehingga produk menjadi menumpuk.



6  

 

 

e. Motion 

Tipe ini dapat dikategorikan sebagai waste apabila seorang operator dalam 

perusahaan terlalu banyak dalam melakukan kegiatan yang tidak di butuhkan.  

f. Inventory 

Pada tipe ini hampirsemua termasuk dalam kategori waste. Yang termasuk 

dalam Inventory yaitu raw materials, WIP atau (work in process) mauupun finished 

good. 

g. Defective product 

Tipe tersebut disebabkan karena rasa ketidakpuasan pelanggan terhadap suatu 

produk sehingga produk dikembalikan lagi ke perusahaan. 

a. Defective design 

Tipe ini disebabkan karena pengerjaan rancangan yang tidak sesuai dengan 

keinginan dari pelangan.  

2.1.2 Sejarah perkembangan Lean production 

Pada dunia manufakturing dalam bidang industri selalu diinginkan produk 

yang dapat memiliki bentuk yang sempurna yang memiliki tujuan untuk memenuhi 

apa yang pelanggan inginkan yang semua produsen harus melewatinya agar 

perusahaan bisa bertahan dari berbagai situasti yang ditimbulkan dari perusahaan 

lainnya. Kegiatan yang bisa dikerjaan ialah menggunakan lean production. 

Lean production dalam lingkungan jasa jndustri pertama kali disebutkan 

dalam artikel berjudul 'pendekatan jalur produksi ke layanan' dan 'Industrialisasi 

layanan' (Levitt, 1972). Setelah artikel-artikel ini diterbitkan, sejumlah perusahaan 

berusaha menerapkan lean dalam jasa industri mereka. Lean dalam jasa industri 

baru mulai mendapatkan momentum di akhir tahun 80-an (Bowen dan Youngdahl, 

1998). Lean processing adalah cara untuk menambah nilai
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dalam industri jasa dengan menghilangkan limbah dan menambah nilai dengan 

meningkatkan kualitas, kecepatan, kepuasan pelanggan dan mengurangi biaya 

keseluruhan (George, 2003). Jadi industri yang telah menerapkan Lean selama ini 

adalah bank, rumah sakit dan maskapai penerbangan, dan jenis praktik ini dikatakan 

meningkatkan efisiensi dalam industri tersebut (George, 2006). 

2.2 Lean Production 

2.2.1 Pengertian Lean Production 

Lean production / manufacturing adalah salah satu metode yang harus 

dipertimbangkan organisasi ketika menangani limbah, karena lean juga 

memastikan sumber daya bekerja pada kegiatan yang benar (Radnor, 2010).Lean 

sendiri terdiri dari beberapa jenis tergantung dari penerapannya. Penerapan lean 

pada proses manufacturing disebut sebagai lean manufacture,. Apapun jenis dari 

lean yang ada tetap memiliki tujuan ataupun kegunaan yang mirip seperti 

menghilangkan waste yang terjadi pada suatu area penerapannya. Lean yang 

paling popular saat ini untuk diterapkan adalah lean manufacture, hal ini 

dikarenakan suatu perusahaan merasa bahwa jenis waste terbanyak adalah pada 

proses production. 

Lean memiliki beberapa prinsip dasar yaitu: 

1. Melakukan identifikasi pada nilai produk (barang dan/atau jasa) sesuai  

pandangan pelanggan. 

2. Melakukan identifikasi menggunakan value stream process mapping (VSM) 

berupa pemetaan proses pada value stream pada setiap item (barang dan/atau 

jasa). 

3. Mengeleminasi waste yang tidak memiliki nilai tambah pada setiap aktivitas 

pada proses produksi perusahaan. 

4. Melakukan pengorganisasian pada material barang, produk dan juga informasi 

agar semua dapat berjalan dengan lancer.  

5. Menemukan cara terbaik dengan menggunakan banyak teknik seperti 
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improvement tools dan technique guna meningkatkan efektifitas produksi.  

2.2.2 Tujuan lean 

Lean memiliki tujuan yaitu meningkatkan customer value dengan melakukan 

peningkatan rasio dari waste terhadap nilai tambah (the value to waste ratio). 

2.2.3 Jenis Lean 

Lean sendiri terdiri dari beberapa jenis tergantung dari  penerapannya. Lean 

yang diterapkan pada proses manufacturing disebut sebagai lean manufacture, 

pada bidang jasa disebut sebagai lean service, sedangkan lean yang diterapkan 

pada keseluruhan perusahaan disebut sebagai lean enterprise. Apapun jenis dari 

lean tersebut pada intinya memiliki fungsi yang sama yaitu untuk menghilangkan 

waste yang terjadi pada suatu area penerapannya. Lean yang paling popular saat 

ini untuk diterapkan adalah lean manufacture, hal ini dikarenakan suatu 

perusahaan merasa bahwa jenis waste terbanyak adalah pada proses 

manufacturing. 

Gambar 2.6 Kebutuhan Waktu Tipe Aktivitas Proses Produksi Woven Laminasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis dan Tahun Temuan/ Kesimpulan 
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Tabel 1.1 Penelitian TerdahuPengertian Umum 5S 

Program 5S bermula dari negara Jepang dan membawa Jepang menjadi contoh 

industry yang banyak di pakai di seluruh dunia. Semua yang terjadi menimbulkan 

perhatian besar yang menyebabkan banyak industry dari berbagai Negara 

mencontoh program tersebut.  Pada zama 1980 5s adalah metode yang di gunakan 

guna mengungkap permasalahan dan menjadi bagian dari proses pengendalian 

visual pada suatu sistem yang di rancang dengan baik (Hirano,1995 dikutip oleh 

Kartika, 2011). Banyak yang menganggap Industri Jepang sebagai ancaman karena 

meski tidak memiliki sumber daya yang banyak tapi jepang memiliki sumber daya 

manusia yang unggul.. apabila hubungan kerja bejalan dengan baik dan karyawan 

mengerti dengan tugas yang harus di kerjakan akan membuat pekerja dapat 

mengerjakan pekerjaan mereka dengan lebih baik, mudah dan mendapatkan hasil 

akhir yang lebih bagus sehingga kehidupan pekerja dapat lebih baik (Osada, 2004). 

 Salah satu metode dalam memanage yang paling popular di Jepang adalah 

pengendalian mutu terpadu (PMT) yang memiliki sistem pengendalian dimulai dari 

atas sampai ke bawah. Tidak hanya pengendalian mutu terpadu (PTM) Jepang juga 

(Octaviany, Yanuar, & 

Rendra, Juni 2017) 

Berdasarkan data dan hasil penelusuran di sebuah perusahaan yaitu CV.ABC 

maka ditemukan adanya waste waiting sehingga untuk meminimalisir waste 

tersebut maka digunakan metode Lean tersebut dan akhirnya ditemukan 

penyebab waste tersebut. 

(Musthofa, Choiri, & 

Riawati, n.d) 

Kesimpulan dari penelitian menyimpulkan bahwa cara yang dapat 

dilakukan untuk mereduksi waste adalah dengan menggunakan metode lean 

manufacturimg 

(Fanani & Singgih, 2011) Hasil penelitian yang dilakukan menyebutkan bahwa metode Lean yang 

diterapkan pada PT. Ekamas Fortuna dapat mengetahui dampak waste dan 

juga penyelesainnya agar dapat mengurangi terjadinnya waste yang 

berlebihan. 
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memiliki metode kaizen yang artinya melakukan proses perbaikan terus menerus, 

juga banyak lagi metode manajemen yang lain, yang mengikutsertakan semua lini 

organisasi dalam menghasilkan produk yang baik. 

Konsep 5S ialah metode penyempurnaan tempat kerja yang dilakukan 

secara berurutan dan terus menerus guna memperoleh kondisi yang lebih baik dari 

kondisi sebelumnya, sasaran terakir 5S adalah peneingkatan produksi. Penerapan 

5S dalam dunia usaha adalah berusaha menghilangkan pemborosan (waste). 

Pemborosan-pemborosan tersebut harus dikurangi dikarenakan dapat menyebabkan 

biaya- biaya yang malah menguurangi keuntung dari suatu prusahaan (Widodo, 

2009). 

2.2.4 Tujuan 5S 

Ada beberapa tujuan di terapkanya 5S menurut Takashi Osada yaitu: 

1. Meningkatkan Keamanan Kerja 

Dalam pekerjaan keamanan adalah salah satu faktor penting yang 

dapat meminimalisir maupun menghilangkan risiko kecelakaan kerja. 

Keamanan merupakan hal yang sangat penting pada area kerja. Perusahaan 

yang menerapkan 5S akan memiiki resiko kecelakaan kerja lebh sedikit di 

bandingkan perusahaan yang belum menerapkan 5S.  

2. Menciptakan Efisiensi Waktu dan Biaya 

Dengan melakukan penerapan 5S diharapkan dapat menciptakan 

efisiensi berupa efisiensi biaya maupun efisiensi waktu. Kegiatan lain yang 

dapat menghemat biaya dan waktu ialah dengan melakukan penaaan 

terhadap peralatan.  

3. Meningkatkan Mutu Produk 

  Penerapan 5S juga dapat meningkatkan mutu dari suatu produk 

karna mesin akan selalu di rawat sehingga tidak adanya kendala pada saat 

produksi yang dapat mempengaruhi kualitas dari produk itu sendiri. Selain 

menjaga peralatan tetap bersih juga menjaga kebersihan lingkungan kerja. 

Mesin yang kurang bersih dapat menyebabkan macet pada lantai produksi.  

4. Demi meminimalisir terjadinya gangguan pada saat produksi maka di 
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terapkan 5S Mencegah terjadinya macet pada mesin produksi. Contohnya 

seperti yang terjadi pada beberapa perusahaan yang pekerjanya sering 

mengalami ”sindrom Senin pagi”.  

Gambar 2.1 Siklus 5S 

 

2.2.5 Pengertian Seiri (Ringkas/Pemilahan) 

Pengertian dari Seiri itu sendiri ialah sebuah penataan peralatan, dan 

dalam arti lain ialah memilah bahan baku maupun peralatan kerja yang akan 

di gunakan. Contoh dari seiri ialah dengan memastikan peralatan kerja 

berada di sekitar jangkauan kita aar lebih mudah pada saat akan 

menggunakanya kembali. Tidak hanya menata tapi juga membuang semua 

benda yang tak digunakan lagi yang dapat mengurangi efektifitas 

kerja(Halim, 2006).  

Kegiatan seiri dilaksanakan guna menentukan penetapan kriteria guna 

menghilangkan yang tidak dibutuhkan.  

Salah satu yang termasuk menjadi bagian penting ialah pada bagian 
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manajemen stratifikasi karena mereka yanag berwenang dalam menentukan 

tingkat kepentigan suatu barang. Tidak hanya itu, bagian manajemen 

stratifikasi juga bertugas memastikan peralatan maupun barang yang akan 

di gunakan berada dekat dengan pekerja. Kebutuhan utama dari manajemen 

stratifikasi ialah harus memiliki keahlian untuk menentukan frekuensi 

penggunaan mulai dari rendah hinga frekuensi penggunaan tinggi yang 

dapat kita lihat pada tabel 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 Manajemen stratifikasi 

No 
Derajat 

kebutuhan 

Frekuensi pemakaian 
Metode penyimpanan 



13  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Frekuensi 

penyimpanan 

Rendah 

- Peralatan yang tidak di 

pergunakan dari tahun 

sebelumnya 

- Peralatan yang di 

pergunakan hanya 

sesekali dalam 

frekuensi  6-12 

bulan saja 

- Peralatan diletakan jauh dari 

pekerja 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Frekuensi 

penyimpanan 

Rata-rata 

- Peralatan yang 

berfungsi dalam waktu 

sesekali dalam 

frekuensi  

 2-6 bulan saja 

- peralatan yang 

memiliki frekuensi 

pakai lrbih dari sekali 

dalam jangka sebulan. 

- Peralatan diletakan di sekitar 

tempar kerja yang memiliki jarak 

tidak terlalu dekat dengan pekerja  

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Frekuensi 

penyimpanan 

Tinggi 

- peralatan yang 

memiliki frekuensi 

penggunaan sekali 

pada tiap minggunya 

- peralatan yang dipaka 

sehari sekali  

- peralatan yang selalu 

di gunakkan tiap jam  

- peralatan di letakkan dekat dengan 

pekerja seperti pada meja kerja.  
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2.2.6 Pengertian Seiton (Rapi/Penataan) 

Arti dari Seiton sendiri adalah Rapi yang juga diartikan sebagai 

penyimpanan peralatan atau barang yang sesuai dengan peletakanya agar lebih 

mudah pada saat akan menggunkan kembali. Kegiatan tersebut merupakan 

cara mengeliminasi pemborosan pencarian (Waluyo, 2011). 

Menurut Takashi Osada Seiton merupakan aktivitas penyimpanan 

peralatan sesuai dengan penataanya yang memiliki tujuan memudahkan 

pekerja pada saat akan menggunkan peralatan kerja tersebut. Kegiatan ini 

menjadi salah satu cara guna mengeliminasi proses pencarian peralatan 

produksi. Penataan diawali dengan menerapkan studi efisiensi dan melakukan 

pembersihan bahan bahan yang tak digunakan lagi. Kegiatan tersebut dapat 

dimulai dengan memutuskan berapa kali kita menggunakan segala sesuatu, 

yaitu: 

1. Bahan baku ataupun peralatan yang tak terpakai haruslah di singkirkan 

2. Menyimpan peralatan yang masih di butuhkan dalam frekuensi kecil. 

3. Peralatan yang jarang di gunakan disimpan jauh dari pekerja.  

4. Peralatan yang digunakan dalam frekuensi sedang lebih baik di letakan di 

tempat yang mudah untuk di arang-barang yang jarang dipergunakan 

sebaiknya disimpan di tempat yang memiliki akses mudah. 

5. Peralatan yang sering di gunakain sebaiknya di letakan dekat dengan 

pekerjaa agar lebih mudah saat akan menggunakanya. (Osada, 2004) 

Penyimpanan juga harus didasarkan pada seberapa banyak yang kita 

tangani dan seberapa cepat kita menemukannya saat diperlukan, tetapi juga 

harus berbicara tentang mutu dan keamanan barang yang akan disimpan 

(Osada, 2004). 
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Kegiatan Seiton bertujuan untuk menetapkan penempatan peralatan kerja 

yang memiliki bertujuan meningkakan produktivitas kerja dengan cara 

mengeliminasi waktu yang di gunakan pekerja untuk mengambil maupun mencari 

barang. Kegiatan Seiton meliputi 

1. Pembetulan tempat peralatan. 

2. Penetapan peletakan peralatan. 

3. Menentukan peletakan peralatan dan tempat tiap-tiap barang. 

4. Dibuat safety line lurus dan sudutnya jelas. 

5. Peletakan bahan baku dan peralatan yang sesuai. 

Terdapat tiga aturan dalam pentaaan barang, yaitu: 

1. Pengaturan peletakan peralatan yang sesuai 

Dalam mengatur peletakan peralatan ada beberapa hal yang harus di penuhi 

seperti kriteria dari peralatan itu sendiri yang dapat menentukan peletakan 

peralatan tersebut.  

2. Menentukan Sistem Peletakan Barang 

Penentuan sistem peletakan barang adalah suatu faktor yang penting karena 

peletakan barang dapat mempengaruhi timbulnya aktivitas mencari yang dapat 

membuang waktu.  

3. Menjalankan Penetapan Penyimpanan Peralatan. 

Menjalankan peraturan penetapan yang telah di lakukan adalah hal penting 

karena penetapan bertujuan untuk meminimasi waste yang terjadi. Pekerja 

harusnya mengembalikan peralatan kerja sesuai dengan penetapan yang telah di 

buat guna memudahkan pekerja pada saat akan menggunakanya kembali
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2.2.7 Cara Menentukan Penyimpan Barang 

Ada 3 cara cara penetuan penyimpanan barang , yaitu: 

1. Mengetahui Tentang penyimpanan fungsional 

Pengertian dari penyimpanan fungsional ialah kegiatan melaksanakan 

penyimpanan yang dilaksanakan dengan melakukan pertimbangkan pada 

beberapa aspek yaitu keamanan, konservasu, mutu dan efisien. 

a) Pentingnya ketelitian pada saat melakukan penfsiran peralatan yang tiap 

barangnya memiliki nama tersendiri meskipun terkadang memiliki bentuk yang 

menyerupai.  

b) Ada beberapa persamaan yang sering dimiiki peralatan kerja seperti memiliki 

nama yang hamper sama, terkadang juga memiliki nomor yang menyerupai 

ataupun memiliki nimer seri yang tidak jauh berbeda maka tiap barang di beri 

warna sendiri sendiri guna terhindar dari kekeliruan saat akan mengambilnya.  

2. Nama dan lokasi 

Tiap lokasi haruslah memiliki nama yang mudah di mengerti oleh semua 

pekerja. Tidak hanya itu peralatan juga haruslah memiliki nama yang jelas dan 

dapat dimengerti oleh pekerja guna memudahkan pekerja pada saat akan 

mencarinya. 

a) Perusahaan haruslah memberikan penetapan peletakan benda secara 

keseluruhan baik peletakan pad arak maupun tempat penyimpananya.  

b) Penentuan peletakan peralatan harus di jadikan satu baik tempat peletakan 

maupun nama peralatan.  

2.2.8 Pengertian Seiso (Resik/Pembersihan) 

Seiso atau yang dalam bahasa Indonesianya Resik yang artinya 

melaksanakan pembersihan pada tiap peralatan kerja. Salah satu cara 

menerapkan seiso ialah dengan menyingkirkan hal hal yang tak di perlukan 

pada saat proses produksi seperti sampah serta beberapa baran yang tak lagi di 

gunakan. Selalu melakukan pemeriksaan kebersihan dan merancang tempat 

kerja yang nyaman.  (Waluyo,   2011).   
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 Definisi lain dari seiso adalah pelaksanaan pembersihan pada semua area 

kerja. Seiso tidak hanya mencakup area kerja saja tapi juga peralatan kerja yang 

akan di gunakan (Osada, 2004). 

Beberapa kegiatan yang di berhubungan dengan seiso ialah: 

1. Menetapkan Mengatur prosedur kebersihan harian. 

2. Pelaksanaan pebersihan pada tiap bagian produksi. 

3. Melaksanakan pengecekan kebersihan dan perbaikan pada permasalahan 

yang terjadi pada area kerja.  

4. Melakukan pembersihan terhadap area yang tidak di jangkau pekerja.  

5. Memprioritaskan 5S. 

Sasaran Seiso adalah 

1. Bagian Inventory (Penyimpanan) 

2.  Tools  (Peralatan) 

3. Environtment (Lingkungan) 

Ada 3 langkah dalam melaksanakan pembersihan. Langkah-langkah 

terseut dapat kita lihat pada Gambar 2.4. pembersihan di awali dengan 

pembersihan pada tingkat mekro yang artinya pembersihan pada semua aspek 

dan dengan memberikan penanganan pada semua aspek. Selanjutnya adalah 

pada bagian individual yang bertugas menangani kebersihan hanya pada 

tempat kerja dan mesin kerja khusus  dan yang terakhir adalah mikro yang 

bertugas membersihkan peralatan dan mencari akar penyebab yang 

menimbulkan kotor. 
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Gambar 2.2 Tiga Langkah Pembersihan (Osada, 2004) 

 

Terdapat 4 tahapan dalam pemersihan peralatan kerja dan tempat kerja yaitu:  

1. Area pembersihan di bagi dan di tugaskan 1 pegawai untuk bertanggung jawab 

terhadap kebersihan bagiannya.  

2. Menetapkan bagian yang akan di bersihkan, setelah itu memberikan urutan dan 

memberikan penyuluhan agar pekerja mengetahui keutamaan dari kebersihan.  

3. Memberikan inovasi dalam pelaksanaan dan peralatan yang dibutuhkan guna 

mempermudah proses pembersihan. 

Pertanggungjawaban haruslah dimulai dengan tanggung jawab 

kelompok/bersama pada sebagian daerah untuk selanjutnya menjadikanya 

tanggung jawab bersama dan memilih satu orang sebagai penanggung jawab 

kebersihan pada area tersebut. Pada sebagian perusahaan memberikan tanggung 

jawab secara bergantian terhadap karyawanya yang bertujuan guna memberi raa 

tanggung jawab kepada setiap pekerja dan setiap pekerja harus menyelesaikan 

tanggung jawab mereka dengan baik. Apabila pekerja diberi tanggung jawab yang 

jelas maka mereka harus bekerjasama dalam menyelesaikan anggungjawab 

kelompok dan melakukan kerjasama yang baik. Kerjasama dapat diawali dengan 

membuat peta kerja dari tiap pekerja dan diberikan penjelasan secara jelas terhadap 

setiap pekerja. 
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2.2.9 Pengertian Seiketsu (Rawat/Pemantapan) 

Seiketsu atau dalam bahasa Indonesia berarti Rawat yang artinya 

melakukan perawatan secara berkala dalam memelihara tiga S sebelumnya 

yaitu Ringkas, Rapih dan juga Resik. Dari pengertian tersebut maka rawat atau 

pemantapan juga mencakup berupa kebersihan lingkungan dan juga kebersihan 

pribadi (Waluyo, 2011). Melakukan pemantapan pada bagian manajemen 

visual yang digunakan untuk menggapai keadaan yang siap dan sigap. 

Manajemen visual adalah salah satu strategi yang efektif guna melakukan 

penyempurnaan yang biasa juga di namai kaizen (Osada, 2004). 

Beberapa kegiatan yang di laksanakan seiketsu ialah: 

1. Menetapkan standar 5S 

2. Memeberi tanda pada daerah berbahaya  

3. Pemberian label peringatan dan kode pada pipa. 

2.2.10 Menggunakan Kontrol Visual 

Dalam perusahaan pekerja yang melakukan proses produsi maka pekerja 

harus bisa membedakan mana pekerjaan yang baik dan tidak dan mana 

kegiatan yang baik di lakukan maupun tidak baik di lakukan. Semua pekerja 

menggunakan ke 5 indra mereka seperti penglihatan dan perasa. 60 % aktivitas 

yang kita laksanakan setiap hari di awali dari penglihatan. Setelah itu pekerja 

juga menggunakan daya ingat untuk mengingat pekerjaan yang akan mereka 

lakukan. Dari penyebab diatas maka di perlukan kontrol visual sebagai alat 

pembantu guna mengingatkan pekerja akan tugas mereka.  

Diperlukan adanya kontrol visual dalam seiketsu. Pekerja harus selalu 

melatih keahlianya dalam membuat sistem atau strategi baru yang berguna 

memperbaiki dan mempermudah sistem kerja. Pekerja harus diasah 

kemampunya dan menggunakan ke lima aindra yang mereka miliki untuk 

memperlancan proses produksi.  
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Dalam menjelaskan gerakan dalam menerapkan kontor visual  ada beberapa 

reka adegan yang harus di lakukan seperti :  

1. Reka kejadian yang bertujuan melakukan pencegahan kesalahan dalam 

melakukan aktivitas produksi.  

2. Lebih awas terhadap resiko buruk. 

3. Kontrol visual peletakan barang. 

4. Pemberian tanda pada alat. 

5. Kontrol visual tata cara kerja. 

6. Pemberian contoh kerja. 

7. Penerangan ringan. 

 

2.2.11 Metode Manajemen Visual Label 

Pemberian tanda ataupun labe pada semua alat yang akan di gunakan. 

Tidak hanya itu, peralatan juga diberi nama dan juga kegunaan dari setiap 

peralatan. 

1. Minyak pelumas. Setiap wadah harus diberi label dengan jenis (mutu) 

minyak, warna, dan untuk apa. 

2. Kontrol Visual informasi barang. Adalah pemberian informasi waktu 

pemeriksaan peralatan, misalnya kapan waktu service dari tiap tiap peralatan 

dan di letakan tertata agar pekerja selalu ingat untuk menservice peralatan.  

3. Kontrol visual pertanggun jawaban. Pemberian kontrol visual berupa table 

tanggung jawab tiap pekerja yang bertujuan agar pekerja tidak melupakan 

tanggung jawabnya.  

4. pada area  kerja di perlukan guna mempermudah pekerja untuk mengetahui 

area kerja yang kurang aman. Kontrol visual dapat berupa pemberian garis 

dengan warna tertentu sesuai risiko yang dimiliki.  

 

5. Penandaan pada peralatan pemberian tanda pada peralatan berguna 
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memberitahu kapasitas tiap peralatan dan kegunaa tiap peralatan yang akan 

di gunakan.  

6. Kontrol visual peletakan barang. Adalah usulan yang berisi posisi peletakan 

tiap peralatan.  

2.4 Pengertian Shitsuke (Rajin/Pembiasaan) 

Penggertian umum dari Shitsuke ialah rajin atau bisa di jabarkan berupa 

pemberian training guna menambah skill dari pekerja. Tujuan tersebut terkadang 

tidak mudah untuk di raih(Waluyo, 2011). 

Dalam pengertian lain shitsuke ialah peningkatan skill dari pekerja dengan 

diadakanya training yang di lakukan dengan tujuan agar pekerja dapat melakukan 

kegiatan dengan cara yang lebih benar (Osada, 2004). Dalam permasalahan yang 

terjadi dilaksanakan penciptaan budaya kerja yang baik dengan menanamkan hal 

hal baik yang harus dan tidak boleh di lakukan dan mewajibkan semua pekerja 

untuk menaatinya sehingga kebiasaan baik akan selalu di lakukan dan pelan pelan 

mengeliminasi kebiasaan buruk yang terjadi pada lantai produksi.  

Dari hal yang telah di jelaskan maka dapat di simpulkan pengertian dari 

shitsuke itu sendiri ialah pembiasaan sikap kerja yang baik hingga hilangnya 

pemborosan dalam kerja.  

Shitsuke sendiri memiliki tujuan melakukan perkembangan dalam 

melakukan kegiatan kerja yang bertujuan mebuat pekerja taat kepada peraturan 

dan melakukan komunikasi yang baik terhadap pekerja yang lain. Tujuan utama 

dari 5S sendiri ialah melakukan perbaikan sikap kerja, selain itu pekerja juga dapat 

mengutamakan kebersihan dan keselamataan dan kesehatan kerja (K3).  Diketahui 

bahwa situasi kerja adalah cerminan bagi pekerja dari perusahaan tersebut. Pekerja 

dengan penguasaan kerja dan semangat yang tinggi alan dapat meningkatkan 

produktivitas dan efisien serta efektifias yang baik(Waluyo, 2011)


