
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Kaizen atau Continuous Improvement. 

 Continuous Improvement atau dengan kata lain Kaizen merupakan perbaikan 

atau peningkatan yang dilakukan secara terus menerus. Perbaikan dilakukan oleh 

semua orang, termasuk manajer dan karyawan. Menurut Smadi (2009), Kaizen 

adalah salah satu cara berpikir, manajemen dan sebagai suatu filosofi yang 

digunakan tidak hanya dalam lingkup manajemen tetapi juga dalam kehidupan 

sehari-hari di Jepang. Dengan demikian Kaizen berarti perkembangan yang 

kontinu dan bertahap yang meningkatkan value, intensification dan improvement. 

Kontinu disini berarti Kaizen merupakan suatu proses yang sedang berjalan dan 

tidak memiliki akhir. 

Kaizen dalam bahasa Indonesia berarti perbaikan berkesinambungan. Istilah 

ini mencakup pengertian perbaikan yang melibatkan semua orang. Baik pada level 

puncak, manajer, maupun karyawan dengan biaya rendah. Filosofi kaizen 

berpandangan bahwa cara hidup kita dalam bekerja, berumah tangga maupun 

dalam kehidupan sosial hendaknya berfokus pada perbaikan secara terus menerus. 

Strategi kaizen adalah kesadaran bahwa manajemen harus memuaskan pelanggan 

dan memenuhi kebutuhan pelanggan, bila ingin tetap hidup dan memperoleh laba. 

Penyempurnaan dalam mutu, biaya, dan penjadwalan untuk dapat memenuhi 

volume barang adalah hal yang sangat penting menurut Wiratmani (2013). 



 Kaizen adalah perbaikan yang bersifat kecil dan berangsur, namun proses 

kaizen mampu membawa hasil yang dramatis mengikuti waktu. Aspek penting 

dalam kaizen adalah mengutamakan proses demi penyempurnaan. Proses kaizen 

tidak berhenti setelah perbaikan berhasil diimplementasikan, tetapi setiap 

kemajuan akan disatukan sebagai standar prestasi kerja yang baru. Akan tetapi 

standar hari ini berlaku sampai ditemukan standar baru untuk perbaikan menurut 

Wiratmani (2013). 

 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 Imai dalam Hakim, dkk (2016) Kaizen adalah perbaikan secara terus 

menerus yang memberi kemajuan pada semua kegiatan. Perusahaan-perusahaan di 

Indonesia saat ini banyak yang menggunakan konsep Kaizen, sebab Kaizen 

bertujuan merapikan semua kegiatan perusahaan meskipun perlahan tetapi bisa 

memberi kemajuan perusahaan yang bermanfaat. 



Menurut Heizer dan Render (2005) Kaizen merupakan konsep payung yang 

mencakup sebagian besar praktis khas Jepang yang dikenal belakangan ini di 

seluruh dunia. Konsep payung tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

Sumber : Heizer dan Render (2005). 

Gambar 2.1. Konsep Payung Kaizen 

 

 

Kato dan Art Smalley dalam Fatkhurohman (2016) menyatakan bahwa ada 6 

langkah (steps) dalam membuat suatu Kaizen. Langkah-langkah tersebut dapat 

dilihat pada gambar 2.2. 

 



 

Sumber: Kato dan Art Smalley (2011) 

Gambar 2.2. Enam Langkah Kaizen 

2. Definisi 5S. 

 Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa 5S adalah budaya yang 

sudah mengakar dalam kehidupan bangsa Jepang. 5S merupakan suatu 

metode penataan dan pemeliharan wilayah kerja secara intensif yang 

digunakan oleh manajemen dalam usaha memelihara ketertiban, kedisiplinan 

dan efisiensi di lokasi kerja sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan 

secara  menyeluruh menurut Trihastuti (2012). 

 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 

menurut (Jahja 1998). 

1. Menentukan Potensi Perbaikan 

2. Menganalisa Metode Yang Digunakan 
Saat Ini  

3. Menentukan Ide Original 

4. Menyusun Rencana 
Penerapan 

5. Menerapkan 
Rencana 

6. Mengevaluasi 
Metode Baru 



a. Seiri (ringkas) adalah kata pertama dari 5S yang berarti 

“Pengorganisasian atau Pemilihan”. Terorganisir berarti menjaga barang 

yang diperlukan serta memisahkan barang yang tidak diperlukan dalam 

pekerjaan. Yang terpenting disini adalah manajemen stratifikasi, yang 

mencakup memutuskan pentingnya suatu barang dan mengurangi 

persediaan barang yang tidak diperlukan serta memastikan barang yang 

diperlukan disimpan dalam jarak yang dekat supaya lebih efisien. Sekali 

stratifikasi dan klasifikasi dilakukan, dapat dipastikan apakah barang 

yang jarang terpakai akan disimpan atau dibuang? Jika akan disimpan, 

maka berapa banyak yang perlu disimpan? Kunci pokok manajemen 

yang baik ialah kemampuan untuk membuat keputusan tentang frekuensi 

pemakaian untuk memastikan bahwa barang  berada ditempatnya. 

b. Seiton (rapi) atau kerapian adalah kata kedua dari 5S. Kerapian adalah 

hal mengenai sebagaimana cepat kita meletakkan barang dan 

mendapatkannya kembali dengan mudah pada saat diperlukan. Setelah 

melakukan ringkas/seiri atau S yang pertama dari 5S, selanjutnya adalah 

menata barang-barang yang diperlukan dengan rapi, yaitu dengan 

mengelompokkan barang berdasarkan penggunaannya. Semua barang 

harus memiliki nama tertentu, alamat tertentu, dan jumlah yang tertentu 

pula. 

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

pengertian kebersihan, membersihkan berarti memeriksa. Yang termasuk 

didalamnya adalah kebersihan mesin, alat kerja, lingkungan kerja, dan 



berbagai daerah didalam tempat kerja. Tujuan dalam melakukan 

kebersihan adalah untuk memastikan bahwa kondisi lingkungan, setiap 

mesin, alat dan fasilitas kerja selalu dalam keadaan bersih, sehingga 

selalu siap pakai. 

d. Seiketsu (rawat) adalah S keempat dari istilah 5S yang berarti tertib 

pribadi. Yaitu memperluas konsep kebersihan pada diri pribadi dan terus-

menerus mempraktekkan tiga langkah terdahulu. Diperlukan standarisasi 

untuk menjaga keadaan yang sudah baik. Pada step ini manajemen harus 

mulai nyata. Manajemen digunakan untuk menjaga kerapian lingkungan 

kerja dimana karyawan akan memiliki akses yang lebih cepat dan aman 

untuk memperoleh barang yang diperlukan untuk menyelesaikan 

tugasnya. Kode warna sering digunakan dalam langkah ini untuk 

mengingatkan letak benda. Kekacauan akan muncul dan suasana kerja 

yang tidak nyaman akan terjadi jika pengaturan tidak ditekankan secara 

terus menerus. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya suasana kerja 

yang tidak diinginkan. 

e. Shitsuke (rajin) adalah kata terakhir dari istilah 5S, yang diartikan sebagai 

disiplin pribadi. Disiplin maksudnya adalah menerapkan kemampuan 

melakukan sesuatu sesuai dengan cara yang seharusnya, mempraktekkan 

4S terdahulu secara terus menerus dan menjadikan kegiatan ini sebagai 

kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan yang buruk dapat 

dihilangkan dengan cara mengajari karyawan mengenai hal yang harus 

dilakukan dan membiasakan mereka untuk berlatih kebiasaan yang baik. 



Menurut Suwondo (2012) manfaat penerapan 5S secara umum yang akan di 

dapat oleh perusahaan yang menerapkannya  adalah : 

1) Meningkatkan semangat kerja tim. 

2) Tempat kerja lebih bersih, rapi dan teratur. 

3) Lingkungan kerja lebih nyaman dan aman. 

4) Penggunaan ruang kerja secara optimal. 

5) Mempermudah pemeliharaan rutin. 

6) Mengadakan standar kerja yang jelas. 

7) Pengendalian persediaaan menjadi lebih efektif. 

8) Mengurangi biaya operasional perusahaan. 

9) Meningkatkan citra perusahaan. 

10) Mengurangi keluhan pelanggan. 

3. Definisi Implementasi. 

  Implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan 

penyelesaian suatu  pekerjaan yang menggunakan sarana (alat) untuk 

memperoleh hasil. 

  Menurut Usman (2002) implementasi adalah bermuara pada aktifitas, 

aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan 

sekedar aktifitas,tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai 

tujuan kegiatan. 

 

 



B. Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Wiratmani (2013) dengan Judul “Analisis Implementasi Metode 5S untuk 

Pemeliharaan Stasiun Kerja Proses Silk Printing di PT Mandom Indonesia 

Tbk”. Tujuan penelitian ini untuk melakukan penataan dan membuat standar 

pemeliharaan stasiun kerja, sehingga menciptakan ruang kerja yang nyaman 

dan pekerjaan yang menyenangkan, serta meningkatkan disiplin dalam 

penggunaan standar. Permasalahan yang timbul karena tidak adanya 

standarisasi pemeliharaan stasiun kerja. Setelah melakukan penelitian 

tehadap kondisi 5S distasiun kerja Silk Printing diketahui kondisi stasiun 

kerja secara keseluruhan adalah kondisi rapi (seiton) merupakan kondisi 

terbaik. Ringkas (seiri) merupakan peringkat kedua. Resik (seiro) berada di 

peringkat ketiga. Kondisi rawat (seiketsu) mendapat peringkat keempat. 

Kondisi rajin (shitsuke) merupakan kondisi terburuk yang ada distasiun Silk 

Printing. Perbedaan penelitian ini adalah dari obyek penelitian dimana 

penelitian ini melakukan penelitian tentang penerapan metode 5S yang ada 

di Perusahaan Dagadu sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang 

Metode 5S distasiun kerja Silk Printing PT. Mandom Indonesia TBK. 

Perbedaan lainnya adalah dari metode, penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif yaitu dengan wawancara sedangkan penelitian terdahulu 

menggunakan kuesioner. 

2. Fatkhurrohman (2016) dengan judul “Penerapan Kaizen dalam 

Meningkatkan Efisiensi dan Kualitas Produk Pada Bagian Banbury PT 

Bridgestone Tire Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah utuk memperbaiki 



atau menerapkan Kaizen  di area kerja untuk mengetahui bagaimana kaizen 

meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Berdasarkan hasil penelitian, 

perbaikan yang dilakukan bagian banbury dengan menambahkan stopper 

pada bagian mesin yang bermasalah. Hasil dari perbaikan dapat mengurangi 

biaya produksi Rp 180 juta/bulan dengan menghilangkan loss time produksi, 

menghemat energi, mengurangi kerusakan materi dan mencegah terjadinya 

kecelakaan kerja dan membuat kualitas menjadi standar. Perbedaan 

penelitian ini adalah dari obyek penelitian dimana penelitian ini melakukan 

penelitian tentang penerapan metode 5S yang ada di Perusahaan Dagadu 

sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang Peningkatan Efisiensi dan 

Kualitas Produk dengan Penerapan Kaizen bagian Banbury pada PT. 

Bridgestone Tire Indonesia. 

C. Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian disusun untuk lebih memperjelas desain penelitian 

berdasarkan pada konsep yang di kaji. Kerangka penelitian tersebut dapat dilihat 

pada gambar 2.3. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Kerangka Penelitan 
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