
LAMPIRAN 1 

PANDUAN WAWANCARA 

Merujuk pada artikel milik Wirtmani (2013) dalam jurnal Universitas Indraprasta PGRI 

dikemukakan bahwa analisis yang digunakan untuk mengetahui akar penyebab masalah serta 

mencari solusi masalah tersebut maka analisis yang digunakan adalah analisis 5W+1H (What, 

Where, Who, When, Why, How) 

Item pertanyaan terdiri dari 5S (seiri,seiton,seiso,seiketsu dan shitsuke) 

1. Seiri/ringkas 

a. Apakah perusahaan mengimplementasikan seiri/ringkas? 

b. Dimana perusahaan mengimplementasikan seiri/ringkas? 

c. Siapa yang mengimplementasikan seiri/ringkas? 

d. Kapan perusahaan mengimplementasikan seiri/ringkas? 

e. Mengapa perusahaan mengimplementasikan seiri/ringkas? 

f. Bagaimana cara perusahaan mengimplementasikan seiri/ringkas? 

2. Seiton/rapi 

a. Apakah perusahaan mengimplementasikan seiton/rapi? 

b. Dimana perusahaan mengimplementasikan seiton/rapi? 

c. Siapa yang mengimplementasikan seiton/rapi diperusahaan? 

d. Kapan perusahaan mengimplementasikan seiton/rapi? 

e. Mengapa perusahaan mengimplementasikan seiton/rapi? 

f. Bagaimana cara perusahaan mengimplentasikan seiton/rapi? 

3. Seiso/resik 

a. Apakah perusahaan mengimplementasikan seiso/resik? 

b. Dimana perusahaan mengimplementasikan seiso/resik? 



c. Siapa Siapa yang mengimplementasikan seiso/resik diperusahaan? 

d. Kapan perusahaan mengimplementasikan seiso/resik? 

e. Mengapa perusahaan mengimplementasikan seiso/resik? 

f. Bagaimana cara perusahaan mengimplentasikan seiso/resik? 

4. Seiketsu/rawat 

a. Apakah perusahaan mengimplementasikan seiketsu/rawat? 

b. Dimana perusahaan mengimplementasikan seiketsu/rawat? 

c. Siapa yang mengimplementasikan seiketsu/rawat? 

d. Kapan perusahaan mengimplementasikan seiketsu/rawat? 

e. Mengapa perusahaan mengimplementasikan seiketsu/rawat? 

f. Bagaimana cara perusahaan mengimplentasikan seiketsu/rawat? 

5. Shitsuke/rajin 

a. Apakah perusahaan mengimplementasikan shitsuke/rajin? 

b. Dimana perusahaan mengimplementasikan shitsuke/rajin? 

c. Siapa yang mengimplementasikan shitsuke/rajin? 

d. Kapan perusahaan mengimplementasikan shitsuke/rajin? 

e. Mengapa perusahaan mengimplementasikanshitsuke/rajin? 

f. Bagaimana cara perusahaan mengimplentasikan shitsuke/rajin? 

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

7. Bagaimana alternatif solusi untuk mengurangi kendala yang dihadapa dalam 

implementasi 5S? 

 

 

 

 



LAMPIRAN 2 

 

No  Nama 

responden 

Masalah Coding 

 

  

Seiri/ringkas 

 

 

1  

 

 

Hrd 

  

 

Pn : apakah perusahaan 

mengimplementasikan 

seiri/ringkas? 

Hr : ringkas... sudah mas 

kalo ringkas, ringkas itu 

membedakan barang yang 

di gunakan sama yang tidak 

digunakan kan. 

Pn : iya pak 

Hr : iya sudah mas. 

 

 

 Sudah 

mengimplementasikan 

seiri/ringkas 

2 Pn : dimana pak 

seiri/ringkas itu 

dilaksanakan? 

Hr : ya di perusahaan mas, 

tapi yang  lebih sering 

melakukan ringkas itu di 

tempat produksi biasanya 

mas, kalo dikantornya kan 

ya paling apa sedikit  mas 

yang diringkas. 

 

 

 Diarea produksi dan di 

kantor 

 

3 Pn : siapa pak yang 

melakukan seiri/ringkas? 

Hr : kalo yang melakukan 

itu semua karyawan, tapi 

kan kembali ke setiap 

masing-masing divisi atau 

bagian, ya mereka 

meringkas barang-barang 

yang mereka butuhkan 

sesuai kebutuhan mereka. 

 

 

 Seluruh karyawan yang 

bertanggung jawab 

disetiap divisi 

4 Pn : kapan ya pak itu 

dilakukan? 

Hr : itu kalo gak salah sejak 

5 tahunan udah jalan,tapi 

kalo ringkas, rapi resik itu 

setiap hari mas. 

 

 

 

 Setiap hari sebelum 

bekerja dan setelah 

selesai bekerja 



5 Pn : mengapa pak kok ada 

harus ada seiri/ringkas? 

Hr : ya kan kalo udah 

diringkas itu kelitatan rapi 

mas, bener engga. 

Pn : hehe iya pak 

 

 

 

 

 

 Untuk menjaga kerapian 

tempat kerja 

6 

 

Pn : bagaimana pak cara 

melakukan seiri/ringkas? 

Hr : ya itu tadi tadi mas, 

kita memilih barang-yang 

kita gunakan dan tidak, kalo 

tidak digunakan ya kita 

buang contohnya kaya 

bekas gulungan kain, bekas 

gulungan benang itu kan ga 

di kepake, kalo diarea 

produksi itu kan ada 

namanya kain perca kain 

bekas potongan kain itu kita 

kumpulkan nanti dijual, 

kalo yang di kantor paling 

ya bekas-bekas kertas yang 

tidak di pake kita buang 

kalo masih di pake kita 

simpan. 

Pn : dimana pak kai bekas 

itu di jualnya? 

Hr : ohh kalo itu ada yang 

ngambil mas nanti. 

 

 

 Memilah-milah barang 

yang digunakan dan 

yang tidak digunakan 

 Mengumpulkan bekas 

potongan kain atau kain 

perca untuk dijual 

 Mengumpulkan bekas-

bekas gulungan kain, 

gulungan benang dan 

membuangnya 

 Memilih dokumen atau 

kertas-kertas yang di 

gunakan dan tidak (yang 

digunakan disimpan dan 

yang tidak dibuang). 

 

Seiton/rapi 

 

7 

 

 Pn : apakah di perusahaan 

ini menerapkan prinsip 

seiton/rapi pak? 

Hr : sudah mas, rapi sama 

ringkas kan biasa bareng 

mas, tapi kan rapi itu 

banyak hal ya mas. 

Pn : hehehe iya pak 

 

 

 Sudah 

mengimplementasikan 

seiton/rapi 

 

 

 

 

8 Pn : dimana saja pak prinsip 

kerapian itu di lakukan? 

Hr : ya diarea perusahaan, 

tadi mas liat kan tempat 

 

 Diarea produksi dan di 

tempat parkir 

 Cara : menata motor 



parkir motornya dijalan 

menuju tempat produksi, 

kita juga menerapkan 

kerapian disitu, motornya di 

tata miring agar ada jalan 

untuk lewat troli buat 

angkut-angkut barang dari 

gudang dibawa kedepan, 

gudang sama produksinya 

kan jejer, soalnya sempit 

mas hehehe 

 

 

dengan posisi miring 

agar ada celah jalan 

untuk lewat troli 

pengangkut barang. 

 

 

9 Pn : siapa saja yang 

melakukan rapi? 

Hr : itu semua karyawan 

mas yang bertanggung 

jawab di divisinya 

 

 

 

 Seluruh karyawan di 

setiap divisi 

10 Pn : kapan itu pak 

dilakukanya? 

Hr : ya setiap hari itu mas, 

kalo di tempat produksi ya 

setiap kali produksi 

 

 

 

 Setiap hari kerja/setiap 

kali produksi 

11 Pn : mengapa pak kok harus 

ada prinsip kerapian di 

perusahaan ini? 

Hr : ya karena manfaatnya 

banyak mas, kalo kita kerja 

dengan kondisi rapi itu kan 

kita lebih enak lebih 

menyenangkan, kalo 

kondisinya berantkan kan 

ga enak diliat, terus 

kemudian lebih mudah 

alurnya juga lebih enak 

prosesnya juga cepat. 

 

 

 

 Supaya tempat kerja 

tertata  rapi dan 

mempermudah proses 

pencarian barang 

 Manfaat : kondisi lebih 

enak dan 

menyenangkan 

 Mempermudah alur 

proses produksi 

 

12 Pn : bagaimana pak cara 

melakukannya? 

Hr : ya itu tadi kita 

menempatkan barang sesuai 

sama tempatnya, kaya di 

gudang barang jadi kita 

menepatkan barang sesuai 

tempatnya,jadi mereka 

 

 Merapikan tempat kerja 

dan menempatkan 

barang sesuai pada 

tempat yang sudah 

disediakan 

 Memberi kode/penanda 

tempat dan letak 



sudah punya penanda 

sendiri ini tempat apa, 

letaknya dimana. 

 

 

 

 

 

 

Seiso/resik 

 

13  Pn : pak apakah 

diperusahaan sudah 

menerapkan 

seiso/kebersihan? 

Hr : sudah mas, biasanya 

setelah selesai pekerjaan 

sebelum pulang mereka 

rapihin terus dibersihin 

tempatnya. 

 

 

 

 Sudah 

mengimplementasikan 

seiso/resik 

 Waktu : setelah selesai 

pekerjaan, merapikan 

dan memebersihkan 

tempat kerja 

14 Pn : dimana saja pak 

seiso/kebersihan itu 

dilakukan? 

Hr : di semua, semua 

tempat kerja mereka 

masing-masing, tapi yang 

paling banyak melakukan di 

tempat produksi mas, 

soalnya kan banyak bahan-

bahan yang digunakan. 

 

 

 

 Diarea perusahaan 

(ditempat produksi) 

 Ditempat kerja masing-

masing 

15 Pn : siapa ya pak yang 

melakukan? 

Hr : itu kan kembali lagi 

mas ke  masing-masing 

bagian (semua karyawan 

mas yang bertanggung 

jawab di divisi) 

 

 

 Seluruh karyawan di 

setiap divisi 

16 Pn : kapan pak 

seiso/kebersihan itu 

dilakukan? 

Hr : ya setelah selesai 

kerjaan mereka mas, kan 

dirapikan kemudian 

diberihkan tempat kerjanya, 

kita juga ada namanya 

 

 Setiap hari dan  setiap 2 

bulan sekali 

 Cleaning day 2 bulan 

sekali 

 

 

 



cleaning day mas, itu kalo 

ga salah setiap 2 bulan 

sekali. 

 

 

17 Pn : mengapa pak kok harus 

ada prinsip 

seiso/kebersihan? 

Hr : heheh ya sama mas, 

sama kaya rapi tadi kalo 

kita kerja dengan kondisi 

bersih kan nyaman kita 

kerjanya, kalo tempat nya 

kotor pasti juga 

menghambat kerjanya mas. 

 

 

 

 Menjaga kebersihan 

tempat kerja, supaya 

bekerja lebih 

menyenangkan 

 Kenyamanan kerja 

18  Pn : bagaimana pak cara 

melakukannya? 

Hr : yaaaa.. dengan 

membersihkan tempat kerja 

kita setelah kita melakukan 

perkerjaan, kalo di produksi 

ya temen-temen yang 

bersihin tadi, sisa-sisa kain 

dikumpulin, kalo yang di 

kantor ya paling bersihin 

bekas apa kertas, atau apa 

gitu. 

 

 

 

 Membersihkan tempat 

kerja sebelum dan 

setelah selesai pekerjaan 

 Cara : memilih sisa-sisa 

kain perca, jenis kertas 

(yang masih 

digunakan/tidak) 

 

Seiketsu/rawat 

 

19  Pn : apakah perusahaan ini 

selalu menerapkan 

perawatan pak? 

Hr : rawat yang gimana 

mas, kalo yang keseharian 

ya itu berisih-bersih, 

merapikan tempat, menata, 

kalo yang perawatan mesin 

itu jelas, kita juga punya 

petugasnya sendiri, khusus 

kalo perawatan mesin 

seperti ac, mesin-mesin 

jahit, kendaraan kita 

lakukan secara berkala. 

 

 Sudah 

mengimplementasikan 

seiketsu/rawat 

 Merapikan,menata dan 

membersihkan tempat 

kerja dalam keseharian 

 Merawat mesin-mesin 

produksi, kendaraan, 

dan AC ada wakrunya 

sendiri 

 

 

 

 

 

20 Pn : dimana saja  



seiketsu/perawatan itu 

dilakukan? 

Hr : sama mas, heheh di 

tempat kerja juga, di tempat 

kerja masing-masing 

 

 

 Diarea perusahaan 

ditempat kerja masing-

masing 

21 Pn : siapa saja pak yang 

melakukan? 

Hr : kalo yang keseharian 

ya temen-temen di setiap 

divisi, tapi kalo yang 

masalah mesin  tadi ada 

sendiri petugasnya. 

 

 

 

 

 Seluruh karyawan di 

setiap divisi 

 Petugas khusus untuk 

merawat peralatan 

meliputi : mesin 

produksi, kendaraan, 

AC 

22 Pn : kapan pak 

seiketsu/perawatan itu 

dilakukan? 

Hr : dalam keseharian kalo 

yang bersih-bersih sama 

kerapian tadi, tapi kalo 

perawatan mesin kan 

berskala, ada waktunya 

sendiri. 

 

 Setiap hari kerja 

 Perawatan peralatan ada 

waktu berskala 

23  Pn : mengapa pak kok harus 

ada seiketsu/perawatan 

diperusaahaan ini? 

Hr : heheh giman ya, kalo 

ga dirawat ya sama aja mas, 

apalagi kalo mesin jahit, 

pasti gampang rusak. 

 

 

 

 Untuk menjaga 3R/3S 

ringkas, rapi resik yang 

sudah dilakukan  

24 Pn : bagaimana pak cara 

melakukan 

seiketsu/perawatan? 

Hr : caranya ya merapikan, 

membersihkan, ngecek-

ngecek mesin, pokonya 

menjaga apa  yang sudah 

kita pakai. 

 

 

 Melakukan 3R/3S 

ringkas, rapi, resik  

setiap hari  

 

Shitsuke/rajin 

 

25  Pn : apakan perusahaan ini 

sudah 

mengimplementasikan 

 

 Sudah 

mengimplementasikan 



prinsip shitsuke/rajin pak? 

Hr : kalo rajin itu ya 70%-

80% lah heheh, presensinya 

masih ada yang bagus 

kurang bagus, tapi semua 

masih apalah, masih bisa 

dikontrol, seperti itu. 

 

shitsuke/rajin 

 Cara : mengontrol  

presensi karyawan 

 Temuan presensi 

karyawan masih 70-

80% 

26 Pn : dimana prinsip 

shitsuke/rajin itu dilakukan  

pak? 

Hr : semua area ya,diarea 

mereka masing-masing, di 

semua lini,  rajin kan 

banyak hal ya, rajin 

membersihkan, rajin ikut 

rapat. 

 

 

 

 

 Diarea perusahaan 

disemua lini 

 Cara : karyawan rajin 

membersihkan tempat 

kerja, rajin ikut kegiatan 

perusahaan misalnya 

rapat 

27 Pn : siapa saja ya pak yang 

melakukan? 

Hr : semua mas, semua 

mulai dari rekor paling 

tinggi sampai bawah. 

 

 

 Seluruh pegawai 

perusahaan 

 Mulai dari rekor 

(tingkat) paling tinggi 

sampai bawah 

28 Pn : kapan pak prinsip 

shitsuke/rajin di dilakukan? 

Hr : ya setiap hari kerja, 

sama kalo yang mesin ada 

waktunya mas. 

 

 

 Setiap hari kerja 

29 Pn : mengapa pak kok harus 

ada prnsip shitsuke/rjin di 

perusahaan ini? 

Hr : kalo kita ga rajin ya 

gimana kita bisa menjaga 

apa yang sudah kita 

lakukan. 

 

 

 

 

 Untuk menjaga 

kelangsungan 

implementasi 4R atau 

4S 

30 Pn :bagaimana pak cara 

melakukannya? 

Hr : ya hampir sama mas 

sama rawat tadi kalo rawat 

kan melakukan 3S/3R, kalo 

rajin ya dengan melakukan 

4S/4R setiap hari, kalo rajin 

kan banyak hal juga, rajin 

 

 Dengan melakukann 

4S/4R setiap hari dan 

menjadikan kebiasaan 

 Rajin membersihkan 

tempat kerja, rajin 

merapikan tempat kerja, 

rajin merawat tempat 



membersihkan, rajin 

merapikan, rajin merawat, 

rajin ikut rapat, dateng tepat 

waktu, karyawan harus 

melakukan hal seperti itu 

setiap hari, supaya menjadi 

apa ya, menjadi kebiasaan 

baik gitu di perusahaan 

 

 

 

kerja setiap hari 

 Rajin datang tepat 

waktu 

 Rajin mengikuti 

kegiatan perusahaan 

yaitu rapat 

 

Kendala implementasi 5S 

 

31  Pn : dalam melakukan 

implementasi 5S ini pasti 

ada pak kendala yang 

dihadapi? 

Hr : kalo itu pasti ada mas 

hehehe kan ga mudah juga 

untuk mengatur orang 

banyak, mulai dari 

orangnya sendiri, dari 

faktor tempat juga bisa, 

karena kan di tempat kerja. 

 

 

Pn : itu kendalanya apa saja 

pak contohnya? 

Hr : kalo dari karyawan 

sendiri, kaya mereka 

kadang masih adalah yang 

kurang rajin satu dua orang 

yang tidak membersihkan 

tempat kerja mereka,kurang 

mematuhi tata tertib, kalo 

kendala  tempat, itu 

biasanya di tempat 

produksi, tadi kan sisa-sisa 

potongan kain atau kain 

perca kan  ada yang ambil 

mas, nah kadang yang 

ngambil itu terlambat 

ambilnya, jadi tempat kerja 

itu keliatan penuh gitu, 

karena ada sisa kain yang 

ditumpuk. 

Pn : pak itu tadi kan 

kendala yang saya tanyakan 

secara umum, kalo kendala 

 

 Ada kendala dalam 

implementasi 5S 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kendala Umum 

 

 Kendala dari karyawan 

kurang mematuhi 

pelaksanaan program 

5R/5S yang ada di 

perusahaan 

 Belum  ada peraturan 

tertulis tentang 

penerapan 5S/5R 

 Kendala lain apabila 

kain bekas atau kain 

perca diambil terlambat 

oleh pembeli membuat 

tempat kerja terlihat 

sempit dan berantakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kendala Spesifik 5S 



secara spesifik itu apa pak, 

contohnya kendala di 

ringkas? 

Hr : kalo ringkas kayaknya 

ga ada mas. 

Pn : kalo di kerapian pak? 

Hr : rapi ya... itu ada mas, 

masih ada satu, dua dari 

karyawan yang menaruh 

barang masih asal-asalan, 

itu di bagian produksi kalo 

abis motong kain kadang 

guntingnya di taroh 

sembarangan, nanti kalo 

mau motong kain lagi 

bingung mas nyari 

guntingnya, terus kadang 

juga potongan-potongan 

kain bekas yang kecil-kecil 

ga dikumpulin dibuang 

sembarangan dan 

berserakan mas, padahal 

kan kan kainnya itu masih 

dijual lagi mas, itu kan kain 

perca 

Pn : apa gak dikasih tau pak 

heheh 

Hr : sudah sih mas, tapi ya 

gitu masih ada juga heheh 

Pn : kalo didalam rawat 

pak, apa kendalanya? 

Hr : ya itu mas, apa... masih 

ada yang kurang 

menerapkan kerapian, 

kebersihan di tempat kerja 

gitu mas 

Pn : apa ga ada peraturan-

peraturan tertulis di tempat 

kerja kerja gitu pak? 

Hr : ga ada mas, adanya 

paling tulisan larangan 

merokok gitu aja mas 

hehehe 

Pn : kalo kendala di 

penerapan rajin apa pak? 

Hr : paling itu mas, mereka 

belum bisa melakukan 

secara utuh, maksudanya 

belum terlalu rajin-rajin 

banget gitu lah hehehe 

 

 Ringkas : tidak ada 

kendala 

 

 Rapi : masih ada 

karyawan  yang tidak 

menempatkan barang 

(gunting) sesuai 

tempatnya 

 

 

 

 

 

 Resik : masih ada 

karyawan yang tidak 

mengumpulkan kain 

bekas potongan atau 

kain perca dan 

membiarkan berserakan 

di tempat kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rawat : masih ada 

pegawai yang belum 

melakukan 3R/3S setiap 

hari kerja 

 

 

 

 

 

 Rajin : karyawan masih 

belum bisa  menerapkan 

5S secara secara 

menyeluruh dan 

menjadikan kebiasaan  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Solusi dalam mengurangi kendala 

 

32  Pn : kalo solusi untuk 

mengurangi kendala yang 

dalam implementasi 5S ini 

apa pak yang dapat 

dilakukan? 

Hr : solusinya yaa.. 

mungkin kita bisa buat 

peraturan-peraturan tertulis 

di tempat kerja biar 5R itu 

bisa berjalan mas, terus kita 

akan memberikan 

reward/hadiah bagi 

karyawan yang rajin 

menerapkan 5R/5S dan 

memberikan sanksi bagi 

karyawan yang melanggar 

Pn : iya pak bagus itu heheh 

Hr : iya mas, kemudian 

mungkin kita bisa buat 

jadwal untuk orang yang 

mengambil kain perca biar 

teratur gitu mas 

Pn : ada lagi pak solusinya? 

Hr : oh iya ada mas satu 

lagi, kalo memungkinkan 

kita bisa menambah gudang 

mas buat barang-barang 

dateng, sama kain perca itu 

biar gak jadi satu sama 

tempat tempat produksi, 

soalnya kan itu di tarohnya 

di tempat produksi mas. 

 

 

 

 

 Membuat peraturan-

peraturan tertulis 

tentang implementasi 

5R/5S 

 Memberikan reward 

atau hadiah bagi 

karyawan yang rajin dan 

sanksi bagi karyawan 

yang melanggar 

 Membuat jadwal buat 

pembeli kain perca agar 

teratur 

 Menambah space 

gudang untuk 

menyimpan kain bekas 

atau kain perca dan 

barang-barang yang 

datang agar tidak 

menjadi satu dengan 

tempat produksi 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 3 

 

No  Nama 

responden 

Masalah Coding 

 

  

Seiri/ringkas 

 

 

1  

 

 

Karyawan  

  

 

Pn : apakah perusahaan 

mengimplementasikan 

seiri/ringkas? 

Kr : iya sudah mas, kalo di 

tempat produksi sudah mas. 

 

 

 

 Sudah 

mengimplementasikan 

seiri/ringkas 

 Lokasi : di tempat 

produksi 

2 Pn : dimana pak 

seiri/ringkas itu 

dilaksanakan? 

Kr : di area produksi 

mas,kaya penataan tempat, 

kerapian gitu kan,soalnya 

saya diarea produksi  kalo 

yang lain ya tergantung 

tempat mereka masing-

masing mas. 

 

 Diarea produksi 

perusahaan 

 Diarea kerja masing-

masing 

3 Pn : siapa pak yang 

melakukan seiri/ringkas? 

Kr : setiap operator yang 

bertanggung jawab mas. 

 

 

 

 

 Setaip karyawan 

(operator) yang 

bertanggung jawab di 

setiap divisi 

4 Pn : kapan ya pak itu 

dilakukan? 

Kr: sesudah bekerja mas, 

tapi kita liat kondisinya, 

kalo diawal berantakan ya 

kita lakukan. 

Pn : lakukan apa ya pak? 

Kr : ya lakukan itu tadi 

mas, apa memilah-milah 

barang yang kita gunakan. 

Pn : owh iya pak 

 

 Setiap hari kerja 

 Jika diperlukan  

 Cara : memilah-milah 

barang yang akan 

digunakan dan yang 

tidak digunakan. 

5 Pn : mengapa pak kok ada 

harus ada seiri/ringkas? 

Kr : ya biar kita apa, lebih 

enek bekerja,  

keteraturannya, kerapiannya 

ketika mencari sesuatu. 

 

 Untuk menjaga 

kerapian tempat kerja 

 Kenyamanan bekerja, 

keteraturan, 

mempermudah 



 

 

mencari sesuatu 

6 

 

Pn : bagaimana pak cara 

melakukan seiri/ringkas? 

Kr : caranya ya kita 

memilih barang yang mau 

kita gunakan, kalo enga 

digunakan ya kita 

buang,kaya bekas potongan 

kain tadi kan kita 

kumpulkan, kalo yang kita 

buang kaya bekas gulungan 

benang, bekas gulungan 

kain itu kita buang soalnya 

udah ga di pake 

 

 Memilah barang yang 

digunakan dan yang 

tidak digunakan 

 Barang yang 

digunakan disimpan 

pada tempat dan yang 

tidak digunakan 

dibuang 

 Kain bekas 

dikumpulkan untuk 

dijual 

 Bekas gulungan kain, 

bekas gulungan benan 

dikumpulkan dan 

dibuang 

 

Seiton/rapi 

 

7 

 

 Pn : apakah di perusahaan 

ini menerapkan prinsip 

seiton/rapi pak? 

Kr : iya sudah juga, sama 

kaya rapi tadi mas. 

 

 

 

 Sudah 

mengimplementasikan 

seiton/rapi 

 

 

 

8 Pn : dimana saja pak prinsip 

kerapian itu di lakukan? 

Kr : ya di tempat kerja 

masing-masing juga mas, 

kalo saya kan bagiannya 

produksi. 

 

 Ditempat kerja 

masing-masing 

 Diarea perusahaan 

bagian produksi 

 

9 Pn : siapa saja yang 

melakukan rapi? 

Kr : ya tetep yang 

bertanggung jawab, dari 

semua karyawan. 

 Setiap karyawan yang 

bertanggung jawab di 

setiap divisi 

10 Pn : kapan itu pak 

dilakukanya? 

Kr : sesudah bekerja 

biasanya mas, tapi kita liat 

kondisinya, kalo diawal 

berantakan ya kita rapikan 

dulu. 

 

 Setiap hari kerja 

(setelah selesai 

pekerjaan) 

11 Pn : mengapa pak kok harus 

ada prinsip kerapian di 

perusahaan ini? 

 

 Supaya tempat kerja 

tertata rapi dan 



Kr : ya sama, kan tujuan 

dari 5S/5R kan itu to, biar 

kita apa, lebih enek bekerja,  

keteraturannya, kerapiannya 

ketika mencari sesuatu. 

 

mempermudah proses 

pencarian barang 

 Kenyamanan bekerja, 

keteraturan, 

mempermudah 

mencari sesuatu 

12 Pn : bagaimana pak cara 

melakukannya? 

Kr : ya merapikan tempat 

kerja masing-masing, 

sebelum bekerja atau 

sesudah bekerja. 

 

 

 

 Merapikan tempat 

kerja dan 

menempatkan barang 

sesuai pada tempat 

yang sudah disediakan 

 

 

 

Seiso/resik 

 

13  Pn : pak apakah 

diperusahaan sudah 

menerapkan 

seiso/kebersihan? 

Kr : iya udah nerapin juga 

mas kebersihan di tempat 

kerja. 

 

 

 Sudah 

mengimplementasikan 

seiso/resik 

14 Pn : dimana saja pak 

seiso/kebersihan itu 

dilakukan? 

Kr : sama juga di area kerja, 

kalo yang di gudang ya di 

gudang, kalo saya ya di 

bagian produksi. 

 

 

 Diarea produksi 

perusahaan 

 Diarea kerja masing-

masing 

15 Pn : siapa ya pak yang 

melakukan? 

Kr : itu kembali lagi ke 

masing-masing bagian. 

 

 

 

 Setiap karyawan yang 

bertanggung jawab di 

setiap divisi 

16 Pn : kapan pak 

seiso/kebersihan itu 

dilakukan? 

Kr : setiap hari mas, tapi 

ada nanti dari atasan itu 

berapa bulan sekali 

gitu,kalo ga salah 2 bulan 

sekali apa ya, itu full 

bersih-bersih semua. 

 

 

 

 Setiap hari kerja dan 

setiap 2 bulan sekali 



17 Pn : mengapa pak kok harus 

ada prinsip 

seiso/kebersihan? 

Kr : kalo kita bekerja di 

tempat bersih kan enak 

mas, lebih menyenangkan,  

coba kalo kita kerja 

tempatnya kotor, 

berantakan gimana mas? 

Pn : hehehe ya ga enak pak, 

ga nyaman 

Kr : nah ya gitu mas heheh 

 

 

 Menjaga kebersihan 

tempat kerja supaya 

kerja lebih 

menyenangkan 

18 Pn : bagaimana pak cara 

melakukannya? 

Kr : ya masing-masing area 

bertanggung jawab, setiap 

kali dateng dia harus 

membersihkan dulu area 

berkerjanya, sebelum 

pulang juga dia harus 

merapikan membersihkan 

area kerjanya gitu. 

 

 

 Membersihkan tempat 

kerja sebelum dan 

setelah selesai 

pekerjaan 

 

Seiketsu/rawat 

 

19  Pn : apakah perusahaan ini 

selalu menerapkan 

perawatan pak? 

Kr : iya sudah juga mas, 

kan merawat yang tadi 

sudah dibersihkan 

dirapikan. 

 

 Sudah 

mengimplementasikan 

seiketsu/rawat 

 

 

 

 

20 Pn : dimana saja 

seiketsu/perawatan itu 

dilakukan? 

Kr : sama... mas diarea 

bekerja juga,kembali lagi 

tadi di tempat kerjanya 

masing-masing. 

 

 

 

 Diarea produksi 

perusahaan 

 Diarea kerja masing-

masing 

21 Pn : siapa saja pak yang 

melakukan? 

Kr : itu tadi, semua operator 

yang bertanggung jawab 

 

 Setiap karyawan yang 

bertanggung jawab di 

setiap divisi 

22 Pn : kapan pak  



seiketsu/perawatan itu 

dilakukan? 

Kr : setiap hari, setiap hari 

mas,  kalo merka dateng 

dan sebelum pulang juga. 

 

 

 Setiap hari kerja 

 Sebelum dan sesudah 

bekerja 

23  Pn : mengapa pak kok harus 

ada seiketsu/perawatan 

diperusaahaan ini? 

Kr : ya kalo ga dirawat ya 

sama aja mas, tadi kan kita 

sudah membersihkan 

merapikan, meringkas 

tempat kerja tadi to, kalo ga 

dirawat ya percuma to mas 

Pn : iya pak heheh 

 

 

 

 Untuk menjaga 

ringkas, rapi resik  

yang sudah dilakukan 

24 Pn : bagaimana pak cara 

melakukan 

seiketsu/perawatan? 

Kr :caranya ya dengan 

merwat apa yang sudah kita 

lakukan tadi. 

 

 

 

 Melakukan 3R/3S 

ringkas, rapi resik  

setiap hari 

 

Shitsuke/rajin 

 

25  Pn : apakan perusahaan ini 

sudah 

mengimplementasikan 

prinsip shitsuke/rajin pak? 

Kr : kalo rajin ya lumayan 

rajin, tapi sudah ya mas. 

 

 

 

 Sudah 

mengimplementasikan 

shitsuke/rajin 

26 Pn : dimana prinsip 

shitsuke/rajin itu dilakukan  

pak? 

Kr : sama juga,di tempat 

kerja juga. 

 

 

 

 Diarea produksi 

perusahaan 

 Diarea kerja masing-

masing 

27 Pn : siapa saja ya pak yang 

melakukan? 

Kr : ya tadi, semua operator 

yang bertanggung jawab. 

 

 

 Seluruh karyawan 

yang bertanggung 

jawab di setiap divisi 



 

28 Pn : kapan pak prinsip 

shitsuke/rajin di dilakukan? 

Kr : setiap hari mas, ya 

sama kaya rawat, resik 

rajin. 

 

 

 

 Setiap hari kerja 

29 Pn : mengapa pak kok harus 

ada prnsip shitsuke/rajin di 

perusahaan ini? 

Kr : ya kalo ga rajin ga 

bakalan berjalan mas apa 

5R/5S itu tadi yang sudah 

kita lakukan. 

 

 

 Untuk menjaga 

kelangsungan 

implementasi 5R/5S 

30 Pn :bagaimana pak cara 

melakukannya? 

Kr : ya dengan 

melakukannya setiap hari 

mas. 

 

 

 

 Dengan melakukannya 

setiap hari. 

 

Kendala implementasi 5S 

 

31  Pn : dalam melakukan 

implementasi 5S ini pasti 

ada pak kendala yang 

dihadapi? 

Kr : iya ada mas, kaya 

kendala tempat. 

 

 

Pn : itu kendalanya apa saja 

pak contohnya? 

Kr : ya kendalanya kaya 

tadi, misalnya ada barang-

barang, kan kita masalah 

tempat juga ada barang 

tiba-tiba datengnya banyak, 

otomatis tempat kita ndak 

cukup ya, itu kan 

menimbulkan ketidak 

rapian, ya seperti itu. 

Pn : apalagi pak kendalnya? 

Kr : kita kan motong-

motong kain,potongan-

potongan atau kain perca itu 

kan ada yang ngambil, kalo 

 

 Ada kendala dalam 

implementasi 5S 

 

 

 

 

 Kendala tempat, 

kurangnya tempat 

apabila barang datang 

secara tiba-tiba dan 

banyak 

 Kendala lain apabila 

kain bekas diambil 

terlambat oleh pembeli 



yang ngambil telat kan 

otomatis tempat kita penuh. 

 

 

 

Solusi dalam mengurangi kendala 

 

32  Pn : pak kalo menurut 

bapak solusi apa yang dapat 

dilakukan untuk 

mengurangi kendala yang 

ada dalam implementasi 

5R/5S ini  pak? 

Kr : kalo saya kan 

karyawan mas, jadi kurang 

tau 

Pn : setau bapak aja heehe? 

Kr : apa yaa... kalo saya sih 

mungkin di kasih kaya 

tulisan-tulisan peraturan 

atau tata tertib di tempat 

kerja gitu mas 

Pn : maksudnya gimana 

pak? 

Kr : ya kalo sebelum apa 

sesudah kerja wajib 

membersihkan sama 

merapikan tempat 

kerjamereka, terus kaya 

menempatkan barang pada 

tempatnya biar ga memakan 

waktu pas mau kita 

gunakan 

Pn : terus ada lagi ga pak 

solusinya? 

Kr : apalagi yaa... paling 

nambah gudang kalo bisa, 

buat barang-barang soalnya 

tadi kalo ada barang dateng 

secara banyak gitu kan 

tempatnya gak cukup, 

biasanya di taroh di tempat 

produksi, jadi keliatan 

berantakan gitu, sama tadi 

apa, eee kain perca itu tadi 

yang diambilnya telat kan 

bisa di simpen di gudang 

kalo ada 

 

 

 

 Membuat peraturan-

peraturan tertulis di 

tempat kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penambahan gudang 

untuk menyimpan 

barang-barang dateng 

secara banyak dan 

untuk kain bekas atau 

kain perca 

 



LAMPIRAN 4 

 

No  Nama 

responden 

Masalah Coding 

 

  

Seiri/ringkas 

 

 

1  

 

 

Administrasi   

  

 

Pn : mbak apakah di 

perusahaan ini 

mengimplementasikan 

seiri/ringkas? 

Adm : sudah mas, kaya 

memilih barang-barang gitu 

kan, yang di pake sama 

yang engga? 

Pn : iya mbak , betul 

Adm : sudah itu mas 

 

 

 Sudah 

mengiplementasikan 

seiri/ringkas 

 Memilih barang yang 

dipakai dan yang tidak 

dipakai 

2 Pn : dimana mbak 

seiri/ringkas itu 

dilaksanakan? 

Adm : kalo saya ya di 

kantor mas, soalnya saya 

kan bagiannya di kantor, 

kalo di bagian produksi ya 

ada sendiri gitu 

 

 

 

 Diarea kantor 

perusahaan 

 Diarea kerja masing-

masing 

3 Pn : siapa saja mbak yang 

melakukan seiri/ringkas itu? 

Adm :  semua karyawan 

yang kerja disini mas, 

sesuai sama kebutuhan 

mereka, kaya saya dikantor 

ada kertas-kertas bekas, 

saya pilih kira-kira masih di 

pake apa engga, kalo di 

pake saya sisihkan, kalo 

engga ya dibuang gitu 

 

 

 

 Semua karyawan yang 

bekerja di perusahaan 

 

 Meringkas sesuai 

kebutuhan karyawan 

4 Pn : kapan mbak itu 

dilakukan? 

Adm : maksudnya gimana 

mas? 

Pn : memulai ringkas itu 

sejak kapan? 

Adm : udah lama kayanya 

 

 Dimulai sejak 5 

tahunan 

 Meringkas barang-

barang setiap hari kerja  



mas kalo ga salah  sekitar 5 

tahunan, ya sejak adanya 

5R itu, tapi kalo kaya 

memisaahkan barang-

barang gitu tadi ya setiap 

hari, setiap hari kerja 

maksudnya 

 

 

5 Pn : mengapa mbak kok ada 

harus ada seiri/ringkas? 

Adm : soalnya kan banyak 

mas manfaatnya, tempat 

kerja terlihat rapi, tidak 

berantakan, kalo ga di 

ringkas kan pasti banyak 

menuhin tempat kerja 

Pn : heheh iya ya mbak 

 

 

 

 Karena memiliki 

banyak manfaat 

 Tempat kerja telihat 

rapi,tidak berantakan 

dan tidak memenuhi 

tempat kerja (barang-

barang yang tidak 

digunakan) 

6 

 

Pn : bagaimana mbak cara 

melakukan seiri/ringkas? 

Adm : ya kaya gitu tadi 

mas, meringkas barang-

barang ya kiranya ga di 

pake, kalo di pake disimpen 

kalo engga ya di buang, 

kalo kaya tempat saya kaya 

dokumen-dokumen, bekas-

bekas kertas gitu, kalo ya di 

bagian produksi ga tau mas 

heheh 

 

 

 

 Meringkas barang-

barang yang tidak 

dipakai seperti bekas-

bekas kertas 

 Menyimpan barang-

barang yang  dipakai 

seperti dokumen-

dokumen penting 

 

Seiton/rapi 

 

7 

 

 Pn : apakah di perusahaan 

ini menerapkan prinsip 

seiton/rapi juga mbak? 

Adm : iya mas sudah, itu 

kan bagian dari 5R 

 

 Sudah 

mengimplementasikan 

seiton/rapi  

 Bagian dari 5R/5S 

8 Pn : dimana saja mbak 

kerapian itu di lakukan? 

Adm : di semua bagian 

mas, kalo saya ya di bagian 

kantornya, soalnya kan saya 

di kantor, kalo yang lain ya, 

di produksi, dll 

 

 

 Disemua semua area 

perusahaan termasuk 

bagian kantor 

 

 



9 Pn : siapa saja mbak biasa 

yang melakukan? 

Adm : ya semua yang kerja 

disini mas, termasuk saya 

heheh 

 

 

 

 Semua karyawan yang 

bekerja di perusahaan 

10 Pn : kapan kerpian itu 

dilakukan mbak? 

Adm : yang jelas setiap hari 

kerja  mas, biasanya 

sebelum pulang kalo saya 

tempatnya kerjanya di 

rapihin, di bersihin gitu-gitu 

 

 

 Setiap hari kerja 

 Sebelum pulang kerja, 

merapikan, 

membersihkan tempat 

kerja 

11 Pn : mengapa mbak kok 

harus ada prinsip kerapian 

di perusahaan ini? 

Adm : kalo ga ada ya repot 

mas, hehehe, contohnya 

kalo di kantor itu ada 

dokumen-dokumen yang 

outner, seumpama kita 

ngambil, terus ga di rapikan 

ga dikembalikan kaya 

semula,kan bingung kalo 

mau lagi, iya engga 

Pn : heheh iya mbak bener-

bener 

 

 

 

 Supaya mempermudah 

pencarian dokumen 

saat di perlukan 

 

12 Pn : bagaimana mbak cara 

melakukannya? 

Adm : ya itu tadi, kalo abis 

kerja kita rapikan tempat 

kerja kita, kalo menaruh 

barang kita taruh pada 

tempatnya, setiap outner 

kan itu ada namanya, kaya 

digudang juga itu ada mas, 

buat tempat koas yang udah 

jadi itu nanti di tempatkan 

sesuai tempatnya, ada 

nama-namanya sendiri 

Pn : oh ada juga mbak 

Adm : ya ada, kalo ga ada 

bingung kita nanti 

 

 

 

 Merapikan tempat 

kerja, menaruh barang 

sesuai pada tempatnya 

 Memberi nama atau 

penanda di setiap 

outner dokumen agar 

mudah di cari saat di 

akan digunakan 

 Memberi penanda 

untuk tempat kaos 

didalam gudang 

 



Seiso/resik 

 

13  Pn : terus kalo 

seiso/kebersihan mbak, 

apakah diperusahaan sudah 

menerapkan juga? 

Adm : sudah juga mas, kalo 

itu jelas pasti di semua 

perusahaan pasti ada, 

sampean juga pasti sudah 

kan, di kos apa di kontrakan 

Pn : heheh iya mbak jelas 

kalo itu 

Adm : kalo ga bersih ya 

gimana 

 

 

 

 Sudah 

mengimplementasikan 

seiso/resik 

 

14 Pn : dimana saja mbak 

seiso/kebersihan itu 

dilakukan? 

Adm : ya di area 

perusahaan lah ini mas, 

kembali lagi ke divisi nya 

masing-masing 

 

 

 

 Diarea kantor 

perusahaan 

 Disetiap masing-

masing divisi 

15 Pn : siapa ya mbak yang 

melakukan? 

Adm : pasti semua 

karyawan yang bekerja 

disini ya mas 

 

 

 

 

 Semua karyawan yang 

bekerja di perusahaan 

16 Pn : kapan mbak 

seiso/kebersihan itu 

dilakukan? 

Adm : setiap hari kerja ya, 

sama biasa ada setiap 2 

bulan sekali kalo ga salah, 

itu namnya cleaning day 

Pn : nah iya mbak, kemaren 

kan  saya wawancara sama 

pak Hadi (HRD), beliau 

bilang disini ada juga yang 

namanya cleaning day, itu 

gimana sih mbak, sehari 

buat bersih-bersih atau 

gimana? 

Adm : iya mas, jadi 

 

 Setiap hari kerja dan 

setiap 2 bulan sekali 

(cleaning day) 

 Cleanig day : dilakukan 

setiap 2 bulan sekali, 

khusus untuk cleaning 

day sehari hanya untuk 

bersih-bersih area 

perusahaan (termasuk 

area kantor, gudang 

dan produksi) 

 Dimulai sekitar jam 8 

sampai selesai 

 Diarea kantor, diarea 

gudang dan diarea 



cleaning day itu khusus, 

sehari cuma buat bersih-

bersih ga ada  jam kerja, 

jadi cuma bersih-bersih aja, 

setelah itu udah pulang, 

biasa dimulai dari jam-jam 

8 sampe selesai, tapi biasa 

jam 11 jam 12 udah selesai 

Pn : itu daerah mana aja 

mbak yang di bersihin, 

terus apa aja yang di 

bersihin? 

Adm : ya biasa,kita mulai 

didalam kantor, terus 

pindah digudang sama di 

produksi,yang banyak itu di 

area produksi, kita bersihin 

mesin-mesin jahit, kan 

biasa banyak potongan-

potongan yang ga 

diambilin, terus bekas-

bekas gulungan benang itu 

banyak yang keselip ga di 

bersihin kita bersihin, 

kemudian di cek mesin 

jahitnya, ngelap-ngelap 

mesin jahit biasanya kan 

banyak debunya kita 

bersihin, terus nyapu-

nyapu, ngepel, diarea 

gudangdi kantor itu ya sama 

Pn : itu yang ikut cleaning 

day karyawan yang disini 

apa yang di store juga 

mbak? 

Adm : ohh engga mas, itu 

karyawan yang di sini aja 

Pn : oh iya mbak, kirain 

seluruh karyawan yang 

kerja di dagadu termasuk 

yang di store juga 

Adm : engga mas cuma 

yang kerja disini aja 

produksi 

 Membersihkan sisa-sisa 

potongan kain yang 

tidak sempat 

dibersihkan, 

membersihkan bekas-

bekas bulungan 

benang, membersihkan 

bekas-bekas gulungan 

kain mengecek mesin 

jahit,mengelap debu-

debu yang ada di mesin 

jahit, menyapu dan 

mengepel ruangan 

kantor,gudang dan 

produksi 

 Hanya karyawan yang 

bekerja di 

kantor,gudang,dan 

produksi dagadu dan 

tidak termasuk 

karyawan yang bekerja 

di store dagadu 

17 Pn : mengapa mbak kok 

harus ada prinsip 

seiso/kebersihan? 

Adm :ya kalo ga ada jelas 

kotor mas tempatnya, 

berantakan, kalo kita 

bekerja tempatnya bersih 

 

 Supaya tempat tidak 

kotor dan berantakan 

 Membuat nyaman dan 

enak dalam bekerja 



kan juga enak, nyaman ya 

yang jelas kerjanya 

 

18 Pn : bagaimana mbak cara 

melakukannya? 

Adm : kalo saya sih di 

bagian kantor ya, paling itu 

tadi meringkas barang-

barang yang di pake sama 

yang engga, terus 

merapikan tempat 

kerja,kemudian 

mebersihkan tempat 

sebelum pulang 

 

 

 

 Dibagian kantor : 

meringkas barang yang 

tidak dipakai, 

merapikan barang yang 

dipakai dan 

membersihkan tempat 

kerja sebelum pulang 

 

Seiketsu/rawat 

 

19  Pn : kalo rawat/seiketsu 

mbak, apa perusahaan ini 

juga sudah menerapkan? 

Adm : ya sudah juga, kan 

merawat yang tadi yang 

sudah kita lakukan, 

kerapian, kebersihan itu tadi 

 

 Sudah 

mengimplementasikan 

seiketsu/rawat 

(merawat yang sudah di 

lakukan 3R/3S 

sebelumnya) 

20 Pn : dimana saja mbak 

seiketsu/perawatan itu 

dilakukan? 

Adm : ya sama mas, di area 

perusahaan ini juga, kalo 

saya ya tetep di bagian 

kantor 

 

 

 Diarea kantor 

perusahaan 

21 Pn : siapa aja mbak yang 

melakukan? 

Adm : ya itu tadi, sama juga 

semua orang yang bekerja 

disini 

 

 

 

 Semua karyawan yang 

bekerja di perusahaan 

22 Pn : kapan mbak 

seiketsu/perawatan itu 

dilakukan? 

Adm : setiap hari kerja,  

tapi kalo perawatan mesin, 

terus kendaraan itu ada 

juga, tapi saya ga tau kapan 

mas, soalnya ada orangnya 

sendiri 

 

 Setiap hari 

kerja,termasuk 

perawatan mesin (ada 

jadwalnya sendiri) 



 

 

23  Pn : mengapa mbak kok 

harus ada seiketsu/rawat di 

perusahaan ini? 

Adm : ya kalo ga dirawat 

sama aja mas, percuma apa 

yang sudah kita lakukan 

tadi, kaya kerapian, 

ringkas,terus kebersihan 

tadi 

 

 

 

 Untuk menjaga 3R/3S  

seiri, seiton, seiso yang 

sudah dilakukan 

sebelumnya 

24 Pn : bagaimana mbak cara 

melakukannya? 

Adm : caranya ya dengan 

merawat apa yang sudah 

kita lakukan tadi, 

melakukan setiap hari dan 

menjaganya mas 

 

 

 

 Melakukan 3R/3S seiri, 

seiton seiso setiap hari 

 Melakuan setiap hari 

dan menjaganya 

 

Shitsuke/rajin 

 

25  Pn : apakan perusahaan ini 

sudah 

mengimplementasikan 

prinsip shitsuke/rajin juga 

mbak? 

Adm : rajin ya, lumayan sih 

mas, tapi sudah kaya itu 

tadi itu kita melakukannya 

setiap hari kan termasuk 

rajin 

 

 

 

 Sudah 

mengimplementasikan 

shitsuke/rajin dengan 

meakukannya setiap 

hari 

26 Pn : dimana prinsip 

shitsuke/rajin itu dilakukan  

mbak? 

Adm : sama juga mas, di 

perusahan ini, kalo saya ya 

di kantor heheh 

 

 

 

 Diarea perusahaan 

dibagian kantor 

27 Pn : siapa saja mbak yang 

melakukan? 

Adm : semua orang yang 

bekerja disini mas, 

termasuk saya  

 

 Semua karyawan yang 

bekerja di perusahaan 



 

28 Pn : dilakukan kapan mbak 

prinsip shitsuke/rajin itu? 

Adm : pasti setiap hari mas, 

setiap hari kerja yang jelas 

 

 

 

 Setiap hari kerja 

29 Pn : mengapa mbak kok 

harus ada prnsip 

shitsuke/rajin? 

Adm : gimana ya, kayanya 

ga bakalan berjalan mas 

kalo kita ga rajin, 

maksudnya gini apa yang 

sudah kita kerjakan tadi 

kalo kita ga rajin 

melakukannya setiap hari 

kan ga bakalan jalan mas 

 

 Untuk menjaga 

kelangsungan 5R/5S   

30 Pn :bagaimana mbak cara 

melakukannya? 

Adm : ya dengan 

melakukan itu tadi mas 

4S/4R setiap hari mas, itu 

juga bakal kembali lagi ke 

kita saya rasa 

Pn : maksudnya gimana 

mbak? 

Adm : ya kalo kita rajin 

membersihkan, rajin 

merapikan itu kan jelas jadi 

kebiasaan, dan itu 

kebiasaan baik, bisa jadi itu 

bisa kita terapkan dirumah, 

kalo kaya sampean di 

kosan, yang jelas jadi 

kebiasaan 

 

 

 

 

 Dengan melakukan 

4S/4R setiap hari 

 Agar dapat menjadi 

kebiasan baik bagi 

karyawan yang 

melakukannya 

 

 

Kendala implementasi 5S 

 

31  Pn : mbak dalam 

implementasi atau penerpan 

itu semua pasti ada 

kendalanya ya, apa mbak 

kendala yang ada dalam 

setiap implementasi itu 

semua? 

Adm : itu kendala yang 

 

 

 Kendala penerapan 

ringkas/seiri tidak ada 

 Kendala penerapan 

rapi/seiton : masih ada 

karyawan kantor yang 

meminjam outner 



gimana mas? 

Pn : iya mbak, kaya kendala 

di penerapan ringkas itu 

apa, terus kerapian itu apa? 

Adm : oh iya iya, kalo 

ringkas ya, kayanya ga ada 

mas, itu kalo di bagian 

saya, kalo bagian lain ga tau 

sih, terus kerapian ya 

kadang-kadang masih ada 

orang dikantor kalo pinjem 

dokumen atau apa gitu, 

nanti di balikinnya ga di 

taroh ketempatnya tadi, jadi 

kalo kita mau gunain lagi 

bingung, harus nyari-nyari 

dulu lah, kadang sampe 

harus nelfon yang pinjem 

nanya di taroh dimana tadi 

Pn : oh iya mbak, repot juga 

kalo hehehe, kelo kendala 

di kebersihan mbak? 

Adm : kalo kebersihan.... 

paling kalo ada orang atas 

(ruangan di atas) yang main 

kesini bawa makanan gitu 

abis makan bekasnya ga 

dibuang, nanti saya mas 

yang bersihin  

Pn : apa ga ada kotak 

sampah mbak? 

Adm : ada sih mas tapi ya 

gimana, namanya orang 

beda-beda ada yang rajin 

ada juga yang engga 

Pn : iya sih mbak heheh, 

terus kendala di rawat sama 

di rajin mbak? 

Adm : ya itu mas, masih 

ada karyawan yang kurang 

bisa  menjaga tempat 

kerjanya, kurang menjaga 

kebersihan, kalo rajin itu 

temen-temen belum bisa 

melakukannya secara utuh 

atau semua, tapi ya masih 

ada yang  rajin mas hehehe 

 

dibagian administrasi 

dan mengembalikannya 

tidak pada tempatnya, 

sehingga saat akan 

digunakan sulit untuk 

menemukannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kendala penerapan 

seiso/resik : masih ada 

karyawan yang 

membuang sampah 

(bekas wadah 

makanan), padahal 

sudah disediakan 

tempat sampah 

 Kendala penerapan 

seiketsu/rawat : masih 

ada karyawan yang 

kurang menjaga tempat 

kerjanya 

 Kendala penerapan 

shitsuke/rajin : 

karyawan belum bisa 

melakukan 5R/5S 

secara utuh atau 

menyeluruh setiap hari 

 Kurangnya kepatuhan 

dan kedisiplinan 

karyawan dalam 

menerapkan 5S/5R  

 

Solusi dalam mengurangi  kendala 



 

32  Pn : kalo menurut mbak, 

apa solusi yang dapat 

dilakukan untuk 

mengurangi kendala itu 

tadi? 

Adm : hehehe apa yaaa.... 

mungkin hukuman mas, 

terus kalo yang kerjanya 

bagus ada bonus/reward 

gitu 

Pn : heheh iya mbak bagus 

itu, bisa membuat semangat 

temen-temen disini (di 

perusahaan), ada lagi mbak 

solusinya yang mungkin 

bisa di terapkan 

Adm : apalagi ya, mungkin 

itu mas, sosialisasi-

sosialisasi gitu mas,kalo ga 

salah ada seminar atau apa 

ya tentang penerapan 5R/5S 

di perusahaan gitu, ya biar 

menambah wawasan untuk 

karyawan, kan nanti 

perusahaan bisa maju juga 

mas 

 

 

 

 Memberikan hukuman 

bagi karyawan yang 

melanggar dan 

memberikan reward atu 

bonus bagi karyawan 

yang rajin melkukan 

5R/5S  

 

 

 

 Memberikan sosialisasi 

tentang penerapan atau 

implementasi 5R/5S 

untuk menambah 

wawasan karyawan dan 

untuk memajukan 

perusahaan 

 

 

 

 

 

 


