
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan industri di Indonesia sekarang ini berlangsung sangat pesat 

seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses industrialisasi 

masyarakat Indonesia makin cepat dengan berdirinya perusahaan dan tempat kerja 

yang beraneka ragam. Perkembangan industri melibatkan berbagai penemuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia, kegiatan pembangunan ditunjang 

oleh tumbuhnya berbagai jenis industri dengan berbagai jenis kegiatan sekarang 

ini, banyak negara-negara di dunia terus berupaya untuk menumbuhkan 

ekonominya. Langkah yang diambil yaitu dalam masalah industri. Industri 

memang menjadi faktor fenomenal untuk menunjang perdagangan. Mereka saling 

bersaing dalam meningkatkan inovasinya untuk mendapatkan tempat di pasar 

global. Karena di dalam pasar global itu sendiri terjadi perdagangan bebas dari 

dan tentang suatu negara. Salah satu hal yang mendukung ialah sektor 

industrialisasi. 

Menurut Hasibuan dkk (2000) industri adalah kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi 

menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya. Dengan demikian, 

industri merupakan bagian dari proses produksi. Bahan-bahan industri diambil 

secara langsung maupun tidak langsung, kemudian diolah sehingga menghasilkan 

barang yang bernilai lebih bagi masyarakat. Industri (perindustrian) di Indonesia 

merupakan salah satu komponen perekonomian yang penting. Perindustrian 



memungkinkan perekonomian kita berkembang pesat dan semakin baik, sehingga 

membawa perubahan dalam struktur perekonomian nasional.  

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berpandangan bahwa Indonesia 

dalam proporsi ekonominya dapat dikategorikan sebagai sebuah negara industri. 

Pasalnya, sektor industri merupakan kontributor terbesar bagi perekonomian 

nasional dengan sumbangannya mencapai lebih dari 20 persen. “Capaian 20 

persen sangatlah besar, sehingga Indonesia masuk dalam jajaran elit dunia. Dalam 

kategori manufacturing value added, Indonesia masuk dalam 10 besar dunia. 

Peringkat ini sejajar dengan Brasil dan Inggris serta lebih besar dari Rusia,” kata 

Menperin ketika menyampaikan orasi ilmiah pada Wisuda Universitas 

Muhammadiyah Malang ke-86 Periode IV Tahun 2017 di Malang, Sabtu (25/11). 

Salah satu industri yang ada di Indonesia adalah industri kreatif. 

Menurut Esti dan Suryani (2008) era industri kreatif hadir pada fase 

keempat peradaban manusia, setelah era pertanian, industri, dan informasi. Nilai 

ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan 

baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi pada pemanfaatan 

teknologi, kreativitas dan inovasi. Industri tidak dapat lagi bersaing di pasar 

global dengan hanya mengandalkan harga atau mutu produk saja, tetapi bersaing 

berbasiskan teknologi, inovasi, kreativitas dan imajinasi. 

Menurut Simatupang (2008) pemerintah Indonesia dalam hal ini 

Departemen Perdagangan RI telah mengklasifikasikan industri kreatif ke dalam 

14 sektor :  1. Periklanan 2. Arsitektur 3. Pasar barang seni 4. Kerajinan 5. 



Desain 6. Fashion 7. Film-video dan fotografi 8. Permainan interaktif 9. Musik 

10. Seni pertunjukan 11. Penerbit dan percetakan 12. Layanan komputer 13. 

Radio dan televisi 14. Riset dan pengembangan. Salah satu industri kreatif yang 

berkembang sangat pesat di Indonesia saat ini adalah fashion. Fashion adalah gaya 

berpakaian yang setiap hari digunakan oleh seseorang baik dalam kehidupan 

sehari-hari ataupun dalam suatu acara tertentu untuk menunjang penampilan. 

Masyarakat Indonesia juga tercatat menggemari label fashion top baik 

Internasional maupun Nasional.  

Belakangan ini, telah banyak sekali media berita menyajikan beragam 

informasi menarik seputar dunia fashion di negara kita, Indonesia. Perkembangan 

dunia fashion yang berkiprah di Indonesia itu sendiri dapat dikatakan mengalami 

peningkatan di beberapa dekade terakhir. Hal ini didukung oleh berbagai sisi, baik 

dari sisi designer lokal yang kini semakin potensial, tingkat perekonomian yang 

membaik, sampai sektor ritel yang ikut serta mengalami perkembangan pesat. 

Perkembangan fashion di Indonesia saat ini berkembang dengan sangat 

pesat. Kondisi tersebut sejalan dengan semakin berkembangnya kesadaran 

masyarakat akan fashion yang sudah mengarah pada pemenuhan gaya hidup 

dalam berbusana, sehingga dapat dikatakan bahwa kebutuhan berbusana pada 

zaman sekarang tidak hanya untuk menutupi tubuh, tetapi juga sebagai sarana 

berkomunikasi dan menunjukkan gaya hidup dan identitas pemakaianya. 

PT Aseli Dagadu Djokdja berdiri pada tanggal 9 Januari 1994 dimana 

pertama kali berjualan di Mall Malioboro Yogyakarta setelah sebelumnya diawali 



dari beberapa kegiatan komunitas. Didirikan atau dimotori oleh mahasiswa alumni 

UGM yang mempunyai minat yang sama  tentang kepariwisataan dan perkotaan. 

Dua puluh lima  orang yang sering berkumpul dalam suatu kegiatan waktu itu 

bersama –sama mendirikan PT. Aseli Dagadu Djokdja sampai saat ini. PT.Aseli 

Dagadu Djokdja (dikenal dengan nama Dagadu) merupakan perusahaan yang 

bergerak pada bidang industri kreatif yang memiliki ciri khas Jogja. Kaos oblong 

(kasual) adalah produk utama yang ada di Dagadu Djokdja dengan mengusung 

tema Everything About Djokdja (semuanya tentang Djokdja) Dagadu Djokdja 

akan mengeksplorasi semangat, khasanah, dan citra budaya lokal  melalui inovasi-

inovasi produknya.  

Akan tetapi, seiring perkembangan jaman persaingan yang ada didunia 

industri semakin ketat, selain inovasi, perusahaan harus memiliki strategi untuk 

terus dapat bertahan didalam dunia persaingan, salah satu strategi yang dapat 

digunakan didalam perusahaan adalah Kaizen. Di dalam industri, Kaizen 

merupakan suatu strategi yang dipergunakan untuk melakukan peningkatan secara 

terus-menerus ke arah yang lebih baik terhadap proses produksi, kualitas produk, 

pengurangan biaya operasional, mengurangi pemborosan hingga peningkatan 

keamanan kerja. 

 Menurut Masaki Imai dalam Mulyati dan Teguh (2013) Kaizen berati 

penyempurnaan. Disamping itu penyempurnaan berkesinambungan yang 

melibatkan setiap pegawai yang ada diperusahaan baik manajer puncak sampai 

karyawan. Perbaikan berkesinambungan ini menggunakan biaya yang tidak besar. 

Perbaikan Kaizen bersifat kecil dan berangsur, namun proses Kaizen mampu 



membawa perubahan yang dramatis mengikuti waktu. Filsafat Kaizen 

menganggap bahwa cara hidup kita, baik cara kerja, kehidupan sosial, maupun 

kehidupan rumah tangga perlu penyempurnaan. 

Menurut Suwondo (2012) Kaizen mendorong bangsa jepang untuk selalu 

memiliki komitmen yang tinggi pada setiap pekerjaanya. Setiap pekerjaan yang 

dilaksanakan dan diselesaikan harus tepat waktu dan sesuai jadwal agar tidak 

menimbulkan pemborosan biaya. Inti dari Kaizen adalah optimalisasi biaya dan 

ketepatan waktu dalam penyeselaian pekerjaan. 5S adalah metode yang digunakan 

perusahaan jepang dalam menerapkan inti dari Kaizen. 

Menurut Jahja (1998) Istilah 5S merupakan singkatan dari lima istilah 

yang berkaitan dengan pemeliharaan tempat kerja, yaitu: Seiri, Seiton, Seiso, 

Seiketsu, Shitsuke. Pada manajemen barat, 5S dikenal dengan istilah 5S (Sort, 

Straighten, Scrub, Systematize, Standardize). Dalam bahasa Indonesia 5S 

pemeliharaan tempat kerja ini disebut sebagai 5R yaitu: Ringkas, Rapi, Resik, 

Rawat, Rajin.  

1). Seiri (ringkas) maksudnya menyingkirkan atau menyortir barang-

barang atau file yang tidak dipergunakan lagi, barang atau file yang ada di tempat 

kerja hanyalah barang yang masih dipergunakan, hal ini bertujuan agar tempat 

kerja terlihat lebih rapi dan dan tidak berantakan. 

 2). Seiton (rapi) artinya setelah diringkas atau disortir barang atau file 

yang tidak dipergunakan, langkah selanjutnya merapikan barang atau file yang 

dipergunakan setiap hari dan menempatkan pada tempatnya, pastikan semua 



barang atau file memiliki nama atau kode barang sehingga selalu siap digunakan 

pada saat diperlukan dan tidak membutuhkan waktu lama dalam mencarinya.  

3). Seiso (resik) merupakan kata yang ketiga dari istilah 5S yang memiliki 

pengertian kebersihan, setelah meringkas,merapikan barang langkah selanjutnya 

membersihkan tempat dan alat kerja, jadikan kebersihan menjadi hal yang sangat 

penting bagi kehidupan perusahaan, karena jika tempat kerja menjadi kotor akan 

menyebabkan ketidaknyamanan seseorang untuk melakukan pekerjaan dan 

memungkinkan menurunnya produktivitas kerja sehingga dapat menimbulkan 

kerugian.  

4).Seiketsu (rawat) artinya merawat atau memelihara, dalam hal ini 

mempertahankan hasil yang sudah dicapai dari 3S diatas yaitu seiri, seiton dan 

seiso sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka tetapkan aturan bahwa 

setiap pegawai perusahaan harus melakukan 3S setiap hari.  

5). Shitsuke (rajin) artinya rajin melakukan kedisiplinan menerapkan 4S 

terdahulu sebagai bagian dari pekerjaan yang dilakukan setiap hari sehingga 

menjadi kebiasaan atau budaya yang baik di tempat kerja. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk mengetahui lebih 

jauh implementasi metode 5S sebagai konsep Kaizen yang ada di PT. Aseli 

Dagadu Jogja. 

 

 



B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi metode 5S sebagai bagian dari Kaizen pada 

perusahaan Dagadu? 

2. Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi metode 5S ? 

3. Bagaimana alternatif solusi untuk mengurangi kendala yang dihadapi? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis implementasi metode 5S di perusahaan Dagadu. 

2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi 

metode 5S. 

3. Untuk mengidentifikasi alternatif solusi untuk mengurangi kendala yang 

dihadapi perusahaan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini berupa manfaat praktis bagi : 

1. Bagi Perusahaan  

a. Menjadi masukan bagi perusahaan dalam mencapai perbaikan 

berkelanjutan (continous improvement).  

b. Memberikan gambaran bagi perusahaan mengenai  kendala yang 

dihadapi dalam penerapan metode 5S dan solusi untuk mengatasi 

kendala tersebut. 



2. Bagi UMY 

 Sebagai bentuk implikasi misi untuk memberi manfaat bagi masyarakat. 

3. Bagi Peneliti 

a. Memberikan pemahaman lebih real mengenai penerapan metode 

5S pada perusahaan. 

b. Dapat memahami proses dalam melakukan riset dan 

pengembangan penelitian. 

c. Dapat menambah informasi dan wawasan serta pengalaman dalam 

melakukan penelitian. 


