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ABSTRAK 

EndraJamaludin 
Perbedaan Lama Waktu Pecarian Peralatan Tangan Sebelum Dan Sesudah 
Penerapan Metode5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) Pada Bengkel 
Umum Sepeda Motor di Kecamatan Ungaran Barat, 
VI+ 69halaman + 8 tabel + 21 gambar + 29 lampiran 
 
 Metode 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) merupakan salah satu 
metode untuk menciptakan kenyamanan dalam bekerja melalui pengaturan area 
kerja dan fasilitas kerja. Studi awal didapatkan bahwa semua bengkel umum 
sepeda motor di Kecamatan Ungaran Barat (9 bengkel) keadaan area kerjanya 
masih dalam kategori “buruk” atau belum menerapkan metode 5R. Keadaan 
tersebut menjadikan mekanik memerlukan waktu hampir 2 kali lebih lama dalam 
menemukan peralatan tangan dibandingkan dengan lama waktu pencarian 
peralatan tangan di bengkel resmi. Ini akan berakibat pada bertambahnya lama 
waktu pengerjaan reparasi sepeda motor, sehingga merugikan konsumen karena 
menunggu lebih lama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
ada perbedaan lama waktu pencarian peralatan tangan sebelum dan sesudah 
penerapan metode 5R pada bengkel umum sepeda motor di Kecamatan Ungaran 
Barat. 
 Penelitian ini termasuk dalam penelitian pre-experimental design dengan 
menggunakan rancangan one-group pretest-posttest design. Populasi dalam 
penelitian ini adalah berjumlah 42 mekanik. Sampel dipilih berdasarkan kriteria 
inklusi dan eksklusi berjumlah 32 orang. Instrumen yang digunakan berupa 
kuesioner penyaringan sampel, Stopwatch, lembar checklist 5R, lembar pencatatan 
lama waktu pencarian peralatan tangan dan lembar pencatatan hasil observasi 
keadaan lingkungan area kerja. Analisis data menggunakan uji T-Test 
Berpasangan. 
 Berdasarkan uji statistic didapatkan nilai t hitung = 8,759 sedangkan t table (df 
=31) yaitu 2,039 atau t hitung > t table maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan yang bermakna lama waktu pencarian peralatan tangan sebelum dan 
sesudah penerapan metode 5R pada bengkel umum sepeda motor di Kecamatan 
Ungaran Barat. Saran bagi mekanik agar tetap membudayakan metode 5R di 
tempat kerja dan untuk pemilik bengkel agar tetap memantau mekanik dan 
keadaan area kerja untuk memastikan bahwa metode 5R berjalan dengan baik. 
 
Kata Kunci : Metode 5R, Waktu Pencarian PeralatanTangan 
Kepustakaan : 29 (1996-2012) 
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ABSTRACT 

 
Endra Jamaludin 
Differences LongTime To Search Of Hand Tools Before And After The 
Implementation Of 5S Method (Sort, Straighten, Shine, Standardize, Sustain) 
In General Motorcycle Repair Shop In The District Of West Ungaran, 
VI + 69 pages + 8 tables + 21 pictures + 29 attachments 
 
 5S methods (Sort, Straighten, Shine, Standardize, Sustain) is one of 
method for making comfort when the employee works through the manage of 
work area and the facilities. Preliminary studies showed that all general 
motorcycle repair shop in the district of West Unggaran (9 workshop) state the 
work area is still in the category of "bad" or not applying the 5S method. The 
condition makes the mechanic takes almost 2 times as long to find hand tools 
compared with the duration of the search tools in the hands of authorized 
workshops. This condition will increased long processing time motorcycle 
repairman, so the detriment of consumers due to wait longer. The purpose of this 
study was to determine whether there are differences of the length time to search 
the hand tools before and after the application of the 5S method in general 
motorcycle repair shop in the District of West Ungaran. 
 This study was included in the pre-experimental research design using the 
design of a one-group pretest-posttest design. The population in this study are 
numbered 42 mechanics. Samples were selected based on inclusion and exclusion 
criteria are 32 people. The instrument used a screening questionnaire sample, 
Stopwatch, 5S checklist sheet, a record long search time of hand tools and a 
record of the observation of the state of the work area environment. Data analysis 
using the T-Test test Couples.  

Based on the obtained value of the test statistic t count = 8.759 while t table 
(df = 31, α = 0,05) is 2.039 or t count > t table, it can be concluded that there is a 
significant difference the length of time to  search the hand tools before and after 
application of the 5S method in general motorcycle repair shop in Subdistrict 
West Ungaran. Advice for mechanics to stay cultivate 5S programs in the 
workplace and to the owner of a mechanical workshop in order to continue to 
monitor the situation and work area to ensure that the method 5S going well. 
 
Keywords: 5S Method , Time to Search The Hand Tools 
References : 29 (1996-2012) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Pada dasarnya setiap pekerjaan merupakan beban bagi seorang yang 

melakukannya. Untuk itu setiap kegiatan dan kondisi lingkungan harus didesain 

sedemikian rupa agar tidak menjadi beban tambahan bagi pekerja yang 

melaksanakan pekerjaan tersebut. Upaya untuk menciptakan suatu kenyamanan 

dan kesehatan dalam bekerja selain dari aspek antropologi fisik juga perlu 

diperhatikan mengenai pertimbangan aspek ergonomi lainnya yaitu berupa 

efisiensi ekonomi gerakan dan pengaturan fasilitas kerja kerja. Pengaturan ini 

bertujuan meningkatkan performa kerja seperti menambah kecepatan kerja, 

akurasi, keselamatan kerja, mengurangi pemborosan tempat dan waktu, serta 

membuat pekerja secara mudah akan mengetahui lokasi penempatan materiil 

(bahan baku, produk akhir, atau limbah), spare parts, peralatan kerja, mekanisme 

kontrol dan lain-lain yang dibutuhkan tanpa harus mencari-cari (Herry Koesyanto 

dkk, 2008: 56, Sritomo Wignjosoebroto, 2003: 75-79). 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menciptakan area kerja yang 

nyaman di suatu perusahaan yaitu dengan menggunakan metode 5R (Ringkas, 

Rapi, Resik, Rawat, Rajin). Metode ini berasal dari negara Jepang yang dikenal 

dengan sebutan 5S yaitu Seiri (Ringkas), Seiton (Rapi), Seiso (Resik), Seiketsu 

(Rawat),dan  Shitsuke (Rajin). Jika dalam bahasa Inggris biasa disebut juga 

dengan 5S yaitu Sort yang berarti “Ringkas”, Set In Order yang berarti “Rapi”, 
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Shine yang berarti “Resik”, Standardise yang berarti “Rawat” dan Sustain yang 

dalam metode ini diartikan sama dengan kata “Rajin”. Perusahaan yang sudah 

sukses menerapkan metode ini salah satunya adalah perusahaan Toyota yang 

berada di Jepang dan di Indonesia perusahaan dibidang konstruksi PT Wijaya 

Karya (Persero) Tbk atau yang biasa disingkat WIKA telah melaksanakan metode 

tersebut  (Rhenal Kasali, 2010: 152, Jeffrey K Liker, 2006 dalam Hayu Kartika 

dan Tri Hastuti, 2011: 2-3). 

Penerapan metode 5R dimulai dengan memisahkan barang yang tidak 

diperlukan kemudian menyingkirkannya (Ringkas). Kemudian setiap benda yang 

memang diperlukan di area tersebut harus disusun dan disimpan sedemikian rupa 

sehingga mudah dicari dan diletakkan kembali (Rapi). Proses “Resik” dilakukan 

oleh individu atau kelompok terhadap lingkungan kerja dan semua barang fisik 

yang ada di areanya. Selanjutnya proses “Rawat” dilakukan untuk menjaga tiga 

pilar “Ringkas-Rapi-Resik” dapat terlaksana dengan baik. Untuk memastikan 

bahwa pekerja berkesadaran menjalankan metode 5R proses “Rajin” (SIEN 

Consultant, 2008: 5-6). 

Hasil penelitian Yesmizarti Muchtiar dan Noviyarsi (2007: 73), 

menjelaskan bahwa implementasi metode 5R dapat meminimalisasi pemborosan 

seperti meminimalisasi waktu untuk mencari alat dan waktu tunggu. Hal ini 

dikarenakan area kerja dan peralatan tersusun rapi serta diletakkan pada tempat 

yang jelas dan pasti.  

 Semua perusahaan perlu menerapkan metode 5R termasuk juga usaha di 

bidang perbengkelan, karena dalam kenyataannya masih banyak bengkel yang 
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belum menerapkan metode 5R terutama bengkel umum (bengkel yang melayani 

reparasi semua jenis merek sepeda motor seperti Yamaha, Honda, Suzuki, dan 

Kawasaki). Hal ini dapat dilihat dari kondisi bengkel yang berserakan, baik 

sampah ataupun perlengkapan bengkel, dan peralatan yang tidak tertata rapi. 

Keadaan tersebut menyebabkan para mekanik kesulitan dalam mencari peralatan 

yang diinginkan (SIEN Consultant, 2008: 4, Hartoto Sudarma, 2006: 21). 

Menurut data terbaru dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Semarang, Kecamatan Ungaran Barat mempunyai jumlah bengkel 

sepeda motor terbanyak daripada kecamatan lainnya yaitu 13 bengkel. Kecamatan 

Ambarawa menempati urutan ke-2 dengan jumlah 10 bengkel sedangkan 

kecamatan lain jumlahnya kurang dari 10 bengkel. Bengkel sepeda motor yang 

ada di Kecamatan Ungaran Barat terdiri atas 9 bengkel umum yaitu Sahabat 

Motor, Berlian Motor, Netral Motor, Karya Abadi Motor, Saiful Motor, Rejo 

Motor, Depot Anugrah, ATM Motor, Sampurna Motor dan 4 bengkel resmi 

(bengkel yang hanya melayani 1 jenis merek saja) yaitu PT. Harpindo Jaya, PT. 

Harpindo Jaya, PT. Indo Sun Motor, dan CV. Jaya Abadi (Disperindag Kabupaten 

Semarang, 2011: 69, Hartoto Sudarma, 2006: 21). 

Hasil dari studi awal menggunakan checklist 5R yang dilakukan oleh 

peneliti pada semua bengkel tersebut didapatkan bahwa bengkel umum yang di 

Kecamatan Ungaran Barat keadaan area kerja masih tergolong buruk atau belum 

melaksanakan metode 5R karena rata-rata hasil yang diperoleh sebanyak 41 poin 

(41%) masih di bawah standar yang di tetapkan yaitu 80 poin (80%) dari 

keseluruhan poin berjumlah 100 (100%). Sedangkan pada bengkel resmi 
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pengaturan area kerjanya sudah tergolong baik/sudah menerapkan metode 5R 

karena jumlah poin rata-rata mencapai 91 poin (91%). 

Bengkel dengan kategori “buruk” tersebut umumnya memiliki masalah 

yang hampir sama diantaranya masih adanya barang yang tidak perlu yang berada 

di area lingkungan kerja bengkel seperti kotak kardus bekas onderdil dan 

peralatan yang sudah tidak layak digunakan, misalnya : obeng yang sudah tidak 

ada pegangannya, soldier yang sudah tidak bisa digunakan, dan tang yang sudah 

patah. Penataan peralatan juga masih terkumpul menjadi satu terutama peralatan 

tangan misalnya obeng, berbagai macam kunci diantaranya: kunci pas, kunci ring, 

kunci L dan kunci T, tang, dan palu), serta belum adanya kepedulian menjaga 

kebersihan seperti tidak adanya tempat sampah dan pembuangan bungkus 

onderdil di area kerja. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan area kerja menjadi 

tidak nyaman dan mekanik menjadi lebih susah dalam menemukan peralatan yang 

diinginkannya ketika proses reparasi sepeda motor. 

Melihat kondisi area kerja diatas dan mekanik yang harus mencari-cari 

terlebih dahulu dalam mencari peralatan untuk reparasi, maka peneliti melakukan 

pengamatan pada lamanya waktu yang diperlukan mekanik untuk mencari 

peralatan tangan tersebut. Pengamatan awal dibengkel resmi pada 8 mekanik di 

bengkel PT. Harpindo Jaya didapatkan hasil rata-rata waktu pencarian satu jenis 

peralatan tangan untuk setiap mekanik selama 8,80 detik. Sedangkan pengamatan 

awal yang dilakukan di 2 bengkel umum yaitu ATM Motor dan Rejo Motor 

dengan total mekanik 10 orang dengan jarak peralatan yang disamakan dengan 

bengkel resmi yaitu 1 meter. Hasil yang didapatkan berupa rata-rata waktu 
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pencarian untuk satu peralatan tangan selama 16,9 detik. Waktu pencarian 

peralatan yang lamanya hampir 2 kali lipat ini tentunya akan merugikan bagi 

pihak bengkel dan konsumen yang datang karena menyebabkan pertambahan 

waktu untuk reparasi sepeda motor. 

Hasil wawancara kepada pemilik bengkel menjelaskan bahwa sedikitnya 

ada 20 konsumen perhari yang datang untuk reparasi. Dari jumlah tersebut ada 

sekitar 2-8 konsumen perminggu melakukan komplain terhadap kinerja bengkel 

karena menunggu terlalu lama. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti 

ingin mengetahui ada atau tidaknya perbedaan lama waktu pencarian peralatan 

tangan sebelum dan sesudah diterapkannya metode 5R pada bengkel umum di 

Kecamatan Ungaran Barat. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Adakah perbedaan lama waktu pencarian peralatan tangan sebelum dan 

sesudah diterapkannya metode 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) pada 

bengkel umum sepeda motor di Kecamatan Ungaran Barat? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan lama waktu 

pencarian peralatan tangan sebelum dan sesudah diterapkannya metode 5R 

(Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) pada bengkel umum sepeda motor di 

Kecamatan Ungaran Barat. 
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1.4 MANFAAT HASIL PENELITIAN 

1.4.1 Bagi Bengkel 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam membuat kebijakan dalam upaya menciptakan area kerja 

khususnya dibengkel umum sepeda motor di Kecamatan Ungaran Barat agar 

dapat lebih nyaman dan mempersingkat waktu pencarian peralatan tangan. 

1.4.2 Bagi Pekerja (Mekanik) 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan 

dalam bekerja dan mempermudah pencarian peralatan sehingga dapat 

mempercepat dalam melakukan pekerjaan mereparasi sepeda motor khususnya 

pada bengkel umum sepeda motor di Kecamatan Ungaran Barat.  

1.4.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Menambah referensi tentang metode 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, 

Rajin) yang dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam menciptakan area 

kerja yang nyaman bagi para pekerjanya sehingga dapat mengurangi pemborosan 

waktu dan tempat. 

1.4.4 Bagi Peneliti 

Manfaat yang ingin diperoleh oleh peneliti adalah untuk mengetahui 

perbedaan lama waktu pencarian peralatan tangan sebelum dan sesudah 

diterapkannya metode 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) pada bengkel 

umum sepeda motor di Kecamatan Ungaran Barat serta dapat mengaplikasikan 

ilmu yang dipelajari di perkuliahan kedalam kehidupan nyata. 
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1.5 KEASLIAN PENELITIAN 

Tabel 1.1. Penelitian-penelitian yang Relevan dengan Penelitian ini 

No 
Judul 

Penelitian 
Nama 

Tahun dan 
Tempat 

Penelitian 

Rancang-
an 

Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2 

Analisa 
Pengaruh 
Sikap Kerja 
5S dan 
Faktor 
Penghambat 
Penerapan 
5S 
Terhadap 
Efektivitas 
kerja  
Departemen 
Produksi di 
Perusahaan 
Sepatu 
 
 
 
 
Analisis 
Penerapan 
Program 
K3/5R Di Pt 
X Dengan 
Pendekatan 
Standar 
Ohsas 
18001 Dan 
Statistik Tes 
U Mann- 
Whitney 
Serta 
Pengaruh- 
nya Pada 
Produktivi-
tas  

Hayu 
Kartika 
dan Tri 
Hastuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Prihadi 
Waluyo 

 

2011 
Departe- 
men 
Produksi 
pada 
Perusaha-
an Sepatu 
di Jakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 
PT. X 
 

Cross 
Sectional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cross 
Sectional 
 

Variabel 
Bebas: 
Sikap 
Kerja dan 
Faktor 
Pengham- 
bat 
Penerapan 
5S/5R  
 
Variabel 
terikat: 
Efektivitas 
Kerja 
 
 
 
 
 
Variabel 
Bebas: 
Penerapan 
Program 
K3/5R 
Dengan 
Pendeka-
tan 
Standar 
Ohsas 
18001 Dan 
Statistik 
Tes U 
Mann- 
Whitney 

Tidak ada 
Pengaruh 
Positif  
antara Sikap 
Kerja 5S 
dengan 
Efektivitas 
Kerja  
Ada 
Pengaruh 
Positif 
antara 
Faktor 
Penghambat 
Penerapan 
5S 
Terhadap 
Efektifitas 
Kerja  
 

Ada 
Pengaruh 
Positif 
antara  
Penerapan 
Program 
K3/5r Di Pt 
X Dengan 
Pendekatan  
Standar 
Pengaruh 
Ohsas18001 
Dan 
Statistik Tes 
U Mann- 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 Karyawan    Karyawan 

Variabel 
terikat: 
Produktifi-
tas 

 

Whitney 
Karyawan 

  
 Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

sebagai berikiut: 

1. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya cross 

sectional sedangkan dalam penelitian ini desain yang digunakan adalah pre-

eksperimen menggunakan pendekatan rancangan one group pretest-postest 

design atau satu kelompok subjek di observasi dilakukan intervensi, 

kemudian di observasi lagi setelah dilakukan intervensi (Sugiyono, 2008: 74). 

2. Variabel bebas dan terikat yang digunakan pada penelitian ini adalah 

penerapan metode 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dan lama waktu 

pencarian peralatan tangan, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

3. Penelitian ini dilakukan pada semua bengkel umum yang ada di Kecamatan 

Ungaran Barat berbeda dengan penelitian sebelumnya.  

 

1.6 RUANG LINGKUP PENELITIAN 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilakukan pada bengkel umum di Kecamatan Ungaran Barat. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Lama waktu yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu selama 5 hari pada 

setiap bengkel umum sepeda motor. 
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1.6.3 Ruang Lingkup Keilmuan 

Materi dalam pelaksanaan penelitian ini mengenai K3 (Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja) termasuk juga didalamnya terdapat salah satu cara untuk 

menciptakan lingkungan area kerja yang nyaman untuk meningkatkan hasil 

produksi jasa pada bidang perbengkelan dengan menggunakan metode 5R 

(Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin). 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Pengertian 5R 

 5R merupakan kependekan dari Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin. 5R 

merupakan salah satu metode yang dapat meningkatkan kebiasaan positif para 

pekerja dengan cara membangun dan memelihara sebuah lingkungan yang 

bermutu didalam sebuah organisasi agar dapat memajukan organisasi tempat 

kerja, menjamin kesesuaiannya dengan standard yang ada yang berujung pada 

peningkatan efisiensi dan produktifitas (SIEN Consultant, 2012: 2-3). 

Metode 5R adalah suatu konsep turunan yang berasal dari negeri matahari 

terbit  yang bernama 5S yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Konsep 

ini sering diaplikasikan oleh suatu perusahaan dalam mengelola lingkungan dan 

fasilitas kerja perusahaannya agar menjadi lebih teratur. Metode 5R 

mengkhususkan pada pengorganisasian stasiun kerja/area kerja menggunakan 

pertimbangan aspek ergonomi berupa efisiensi ekonomi gerakan dan pengaturan 

fasilitas kerja. Perancangan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan 

kemudahan pada pekerja sehingga meningkatkan performa kerja, seperti 

menambah kecepatan kerja, akurasi, keselamatan kerja, mengurangi pemborosan 

tempat dan waktu, dan mengurangi datangnya kelelahan yang teralalu cepat 

(Frans M Royan, 2009: 273, Sritomo Wingjosoebroto, 2003: 57 dan 78).  
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2.1.2 Penjelasan 5R 

Secara ringkas metode 5R dapat dijelaskan seperti dibawah ini: 

2.1.2.1 Ringkas 

Secara konsep, “Ringkas” disini dijelaskan sebagai tindakan untuk 

menyimpan barang yang dibutuhkan atau bisa dikatakan untuk menyingkirkan 

barang yang tidak perlu. Namun, dalam kenyataannya ketika kita meringkas 

barang yang tidak dibutuhkan timbul alasan-alasan antara lain membuang barang 

itu pemborosan dan membutuhkan waktu jika melakukan itu atau mungkin kita 

suatu saat pasti menggunakannya. Jalan terbaik untuk mengakhiri konflik itu 

adalah pemilihan yang jelas tentang barang yang diperlukan atau tidak (Frans M 

Royan, 2009: 274).  

Kegiatan “Ringkas” yang efektif akan menciptakan perasaan akan ruang 

yang lebih lega bagi area tersebut karena yang ada di area tersebut hanya barang-

barang yang diperlukan saja. Sehingga, pekerja merasa nyaman dan lebih leluasa 

dalam menjalankan pekerjaan mereka (SIEN Konsultan, 2012: 5). 

2.1.2.2 Rapi 

Konsep dari 5R yang kedua ini mengajarkan untuk menyimpan atau 

meletakkan barang di tempat penyimpanan barang yang sudah disediakan. 

Berikan tanda visual di setiap barang dan tempat penyimpanan dengan cara 

memberikan label. Meletakkan barang sesuai dengan tingkat frekuensi 

pemakaiannya dan pastikan semua orang yang ingin menggunakannya mengerti 

maksud dan tujuan dari penempelan label pada barang atau tempat penyimpanan. 

Kegiatan ini bertujuan agar barang dapat dilihat, dapat dikeluarkan, dan mudah 
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untuk dikembalikan. Yang terpenting dari konsep “Rapi” ini adalah barang 

diletakkan dalam posisi yang tetap, tidak mudah berubah-ubah (tempat 

penyimpanannya khusus untuk barang tersebut), dan jumlah yang ditata dalam 

bentuk tetap pula. Konsep “Rapi” yang efektif akan mengurangi pemborosan 

waktu pencarian barang dan meningkatkan produktifitas (SIEN Konsultan, 2012: 

5, Frans M. Royan, 2009: 274). 

2.1.2.3 Resik 

Konsep “resik” ini pada intinya adalah kegiatan yang menekankan pada 

tindakan untuk membersihkan lingkungan kerja yang dilakukan oleh setiap 

karyawan secara individu atau secara bersama-sama. Kegiatan ini dilakukan setiap 

hari atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Menyediakan peralatan penunjang 

kebersihan, seperti sapu, lap, masker dan peralatan bersih-bersih lainnya ketika 

membersihkan tempat kerja. Aktifitas resik ini akan mengakibatkan area kerja 

menjadi lebih nyaman  dan menunjukkan alat dalam keadaan baik dan siap pakai 

(SIEN Konsultan, 2012: 5, Frans M. Royan 2009: 274-275). 

2.1.2.4 Rawat 

Konsep yang keempat dari 5R ini merupakan proses untuk 

mempertahankan standard yang sistemik untuk memastikan tiga konsep yaitu 

Ringkas, Rapi, Resik dapat dipelihara agar setiap penyimpangan dan ketidak- 

normalan menjadi lebih mudah untuk ditangani atau dikendalikan. Konsep ini 

juga dapat diaplikasikan dengan cara memasang media informasi atau peraturan di 

area keja. Selain itu, juga bisa dilakukan dengan cara mememberikan reward 

(bonus atau penghargaan) kepada pelaksana maupun yang bertanggung jawab 
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terhadap wilayah penataan barang. Dengan konsep ini, para konsumen juga akan 

merasa nyaman dengan lingkungan perusahaan saat akan menggunakan jasa atau 

membeli produk perusahaan (SIEN Konsultan, 2012: 6, Frans M. Royan 2009: 

275, Jeffrey K. Liker, 2005: 182). 

2.1.2.5 Rajin 

Tidakan yang terakhir dari metode 5R ini adalah mekanisme untuk 

memantau pencapaian 4 konsep sebelumnya. Memastikan setiap karyawan 

menjalankan seluruh aktifitas 5R secara disiplin. Pemeriksaan secara teratur/rajin 

pada kegiatan 5R ini dapat dilakukan dengan menggunakan patrol 5R setiap hari, 

setiap minggu atau minimal sebulan sekali, Papan informasi 5R, Pertemuan 5 

menit di lapangan dan cheklist 5R. Aktifitas “Rajin” ini merupakan kegiatan untuk 

mengajak semua pekerja yang bertujuan untuk menciptakan kesadaran semua 

individu untuk menata lingkungan kerja masing-masing, sehingga berdisiplin 5R 

dapat menjadi budaya diseluruh karyawan perusahaan (SIEN konsultan, 2012: 6,  

Frans M. Royan 2009: 275).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1. Prinsip Kerja 5R   
(Sumber: Jeffrey K. Liker, 2005: 182) 
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2.1.3 Tujuan 5R 

Memelihara lingkungan yang baik pada saat bekerja merupakan hal yang 

perlu diperhatihan. Selain kenyamanan dalam bekerja, kenyamanan lingkungan 

juga merupakan pertimbangan komersil yang berguna dan memiliki banyak 

keuntungan bagi pekerja maupun bagi konsumen (John Ridley, 2006: 299). Selain 

tujuan diatas, menurut SIEN Consultant (2012: 3) penerapan metode 5R ini 

bertujuan untuk: 

1. Memudahkan dalam pencarian suatu barang atau peralatan yang diperlukan 

dalam bekerja sehingga mengurangi kelelahan bekerja. 

2. Barang-barang yang sudah tidak terpakai mudah dikenali. 

3. Sistem standard mudah dipahami dan terlihat jelas. 

4. Memperbaiki kondisi fisik kerja, sehingga tidak ada benda yang berlebihan 

dan tempat kerja menjadi lebih luas. 

5. Menurunkan tingkat kerusakan produk dan alat produksi. 

6. Mewujudkan perusahaan bercitra positif dimata pelanggan yang tercermin 

dari kondisi tempat kerja yang rapi dan bersih. 

7. Lokasi menjadi lebih teratur (tidak berantakan). 

2.1.4 Manfaat 5R 

Takashi Osada dalam Prihadi Waluyo (2011: 3-4) menjelaskan bahwa 

manfaat yang akan diperoleh bila menerapkan metode 5R ini antara lain: 

2.1.4.1 Menyediakan Tempat Kerja Yang Menyenangkan  

Tempat kerja yang bersih rapi dan teratur akan membuat kita lebih senang 
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 dan bersemangat untuk bekerja. Selain itu penerapan ini akan menjadikan area 

kerja lebih longgar/luas sehingga kita lebih leluasa dalam bergerak. 

2.1.4.2 Membantu Untuk Mengefisienkan Pekerjaan 

Apabila setiap mencari barang yang dibutuhkan harus mencari-cari 

terlebih dahulu, atau membongkar semua isi tempat penyimpanan tentunya akan 

membuat pekerjaan selesai lebih lama. Jika setiap barang ditempat kerja telah 

tersusun benar pada tempatnya tentu akan mudah menemukannya ketika kita ingin 

menggunakan barang tersebut, sehingga lebih efisien. 

2.1.4.3 Memperkecil Resiko Kecelakaan Kerja  

Pengaturan area kerja dan fasilitas kerja akan menciptakan kondisi yang 

bersih, rapi, dan nyaman bagi karyawan. Dengan pengaturan area kerja dapat 

mengurangi resiko kecelakaan kerja seperti tersandung, terpeleset karena lantai 

yang licin, dan mengurangi resiko kelelahan yang diakibatkan oleh letak barang 

yang kurang jelas posisinya sehingga harus mencari-cari. 

2.1.4.4 Membimbing Pada Kualitas Produk Yang Lebih Baik Dan Peningkatan 

Produktifitas 

Bagi perusahaan yang telah menerapkan metode 5R ini dengan sungguh-

sungguh, jumlah defect/cacat akan relatif lebih rendah dari pada perusahaan yang 

belum menerapkan.  

2.1.5 Langkah Penerapan 5R 

Menurut SIEN Consultan (2012: 5-6) secara sederhana langkah-langkah 

pelaksanaan metode 5R dapat diuraiakan sebagai berikut: 
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2.1.5.1 Ringkas 

Kegiatan “Ringkas” dilaksanakan dengan cara: 

1. Memisahkan barang yang tidak digunakan dan masih digunakan. 

2. Menyingkirkan barang yang tidak diperlukan. 

2.1.5.2 Rapi 

Langkah yang kedua metode 5R ini dilakukan dengan cara: 

1. Menyusun semua barang dengan teratur dan rapi. 

2. Menetapkan standar  letak tempat penyimpanan sesuai dengan kebutuhan. 

contohnya, jika sering digunakan peletakan barang tersebut jangan terlalu 

jauh. 

3. Memberikan kode pada setiap area penyimpanan. 

2.1.5.3 Resik 

Tahap ketiga yaiitu dengan melakukan tindakan sebagai berikut: 

1. Membersihkan area lantai kerja dari sampah yang ada. 

2. Membersihkan peralatan dan alat produksi yang ada di area kerja. 

3. Pekerjaan dilakukan oleh operator diarea tersebut menurut jadwal yang telah 

ditetapkan. 

2.1.5.4 Rawat 

Tahap “Rawat” dilakukan dengan kegiatan berikut ini: 

1. Membuat peraturan tertulis tentang disiplin 5R seperti poster, leaflet, atau 

media lainnya. 

2. Pemberian reward bagi karyawan. 
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2.1.5.5 Rajin 

Kegiatan yang terakhir ini dapat dilakukan dengan cara melakukan audit 

atau pemeriksaan mengenai program 5R apakah masih berjalan sesuai dengan apa 

yang dikehendaki atau tidak. Cara pemantauannya dapat dilakukan dengan cara: 

1. Patrol 5R (harian, mingguan atau bulanan). 

2. Menggunakan papan informasi. 

3. Pertemuan 5 menit di lapangan. 

4. Sistem sumbang saran. 

2.1.6 Kendala penerapan 5R 

Kendala yang dihadapi dalam menerapkan 5R menurut SIEN Consultant 

(2012: 8) dapat di bagi menjadi dua bagian yaitu: 

2.1.6.1 Manusia 

Dari faktor manusia terdapat beberapa penyebab, diantaranya: 

2.1.6.1.1 Rasa Jenuh dan Lelah. 

Bosan memang watak umum manusia yang secara alami akan muncul jika 

mereka melakukan pekerjaan yang monoton. Pekerjaan yang berulang-ulang 

dengan lingkungan yang tidak berubah merupakan salah satu faktor pemicu 

kelelahan dan kebosanan atau hilangnya semangat kerja (Bonnie Soeherman, 

2009: 209). Cara mengatasinya adalah dengan melakukannya secara bersama-

sama sehingga tidak ada individu yang merasa kegiatan 5R ini adalah upaya dari 

masing-masing individu. 

2.1.6.1.2 Kebiasaan yang Tidak Baik 

Menurut Michael LeBoeuf (2010:110) tindakan yang yang dilakukan 
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secara berulang-ulang dengan atau tanpa disadari disebut kebiasaan.  Kebiasaan 

yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada tentunya akan menimbulkan 

pengaruh negatif kepada individu dan lingkungan sekitarnya. Misalnya,  

mengambil sesuatu barang kemudian tidak mengembalikannya ke tempat semula. 

Hal ini akan mengakibatkan perlunya waktu tambahan untuk mencari barang 

tersebut baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Kebiasaan yang tidak baik 

ini bisa diatasi dengan cara memasukkan pelaksanaan 5R dalam job descripton  

misalnya, setiap selesai bekerja diharuskan membersihkan tempat kerja sehingga 

mereka akan terbiasa dengan kegiatan bersih-bersih. 

2.1.6.1.3 Kurang Minat 

Peminatan yang kurang disebabkan oleh tidak adanya pengetahuan tentang 

kegunaan mengenai apa yang dilakukan. Hal ini dapat diatasi dengan memasang 

keterangan visual dengan tujuan agar mudah dibaca oleh karyawan sehingga 

mereka akan mengetahui isi dari informasi tersebut  kemudian lebih bersemangat 

untuk menjalankannya. 

2.1.6.2    Manajemen 

Selain dari faktor menusia, manajemen juga bisa menghambat jalannya 

pelaksanaan 5R. Hal tersebut diantaranya: 

2.1.6.2.1 Pengawasan 

Pengawasan yang tidak teratur menyebabkan para karyawan bertindak 

sesuai dengan apa yang dikehendaki. Bila tindakan tersebut tidak sesuai dengan 

aturan yang sudah diberlakukan oleh perusahaan,  tentunya dapat membahayakan 
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dirinya sendiri bahkan karyawan yang berada di sekitarnyapun bisa terkena 

dampaknya. Pemberian sanksi tegas bila melanggar tata tertib perusahaan dapat 

digunakan untuk mengatasi hal tersebut dan tentunya pengawasan secara 

maksimal juga harus diberlakukan. 

2.1.6.2.2 Sarana penunjang 

Kegiatan tanpa menggunakan sarana akan memperlambat kinerja kita. 

Tidak adanya sarana atau alat pembantu membuat seseorang tidak bisa melakukan 

apa yang ingin dilakukan. Sarana kebersihan yang diperlukan untuk menerapkan 

5R ini diantaranya yaitu sapu, lap, masker, dan tempat sampah. 

2.1.7 Waktu Kerja 

Pengukuran waktu kerja digunakan untuk mencari berapa waktu baku 

yang diperlukan seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Waktu baku 

sendiri merupakan waktu yang diperlukan oleh seorang pekerja yang memiliki 

tingkat kemampuan rata-rata untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Suatu 

pekerjaan dikatakan selesai secara efisien bila dapat pekerja dapat menyelesaikan 

pekerjaan tersebut dalam waktu tersingkat. Pengukuran waktu kerja juga 

berfungsi sebagai alat untuk membuat rencana penjadwalan yang menyatakan 

berapa lama pekerjaan tersebut dapat selesai, berapa biaya yang diperlukan,  

berapa tenaga kerja yang diperlukan dan digunakan untuk mengetahui ukuran 

tingkat produktifitas di suatu perusahaan (AM Sugeng Budiono, 2003: 264, 

Sritomo Wingjosoebroto, 2003: 169). 

2.1.8 Pengukuran Waktu Kerja Menggunakan Metode Jam Henti (Stop 

Watch Time Study) 

Pengukuran dengan metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Frederick  
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W. Taylor sekitar abad 19. Metode ini baik diaplikasikan untuk pekerjaan yang 

bersifat singkat dan dilakukan secara berulang-ulang. Didalam melaksanakan 

pengukuran semua responden atau operator yang ingin diteliti pada awalnya harus 

diberi tahu maksud dan tujuan dari penelitian ini agar tercipta kerjasama yang 

baik pada saat dilakukan pengukuran (Sritomo Wingjosoebroto, 2003:  173). 

Aktivitas pengukuran waktu kerja menggunakan jam henti umumnya 

diaplikasikan pada industri yang mempunyai karakteristik kerja yang berulang-

ulan dan terspesifikasi jelas. Meskipun demikian kegiatan ini juga bisa 

diaplikasikan pada perusahaan non manufakturing seperti yang bisa dijumpai pada 

aktifitas kantor gudang jasa pelayanan lainnya. 

2.1.9 Cara Pengukuran dan Pencatatan Waktu Kerja Dengan Jam Henti 

Menurut Sritomo Wingjosoebroto(2003: 181), ada tiga metode yang 

umum digunakan untuk mengukur elemen kerja dengan menggunakan jam henti 

(stopwatch) yaitu: 

2.1.9.1 Pengukuran Secara Terus-Menerus (Continuous Timing) 

Pengukuran waktu yang dilakukan secara terus-menerus dimana stopwatch 

akan dihentikan ketika elemen pekerjaan yang pertama selesai dilakukan. 

Kemudian dilanjutkan kembali ketika elemen kedua dimulai dan diakhiri ketika 

elemen kedua berakhir begitu seterusnya. Waktu sebenarnya didapatkan dari hasil 

pengurangan dari masing-masing elemen pada saat pengukuran waktu selesai 

dilaksanakan. 

2.1.9.2 Pengukuran Waktu Secara Berulang-Ulang (Repetitive Timing) 

Pengukuran waktu secara berulang-ulang dilakukan dimana stopwatch 
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akan selalu kembali ke posisi nol pada setiap akhir dari elemen kerja diukur. 

Dalam pengukuran ini langsung bisa didapatkan waktu sebenarnya saat 

pengukuran dilaksanakan. 

2.1.9.3 Pengukuran Waktu Secara Penjumlahan (Accumulative Timing) 

Dalam pengukuran ini digunakan dua atau lebih stopwatch yang 

digunakan secara bergantian untuk mengukur waktu kerja setiap elemen. 

 Metode pengukuran waktu kerja dengan metode jam henti ini merupakan 

cara pengukuran yang objektif karena disini waktu ditetapkan berdasarkan fakta 

yang terjadi. Disini juga berlaku asumsi-asumsi sebagai berikut: 

1. Fasilitas dan cara untuk menyelesaikan suatu pekerjaan harus sama. 

2. Pekerja harus memahami prosedur dan metode pelaksanaan kerja sebelum 

dilakukan pengukuran kerja. Dalam hal ini diasumsikan bahwa pengetahuan 

dan keterampilan pekerja harus sama dan sesuai untuk pekerjaan tersebut. 

Persyaratan mutlak pada waktu memilih pekerja yang akan dianalisa waktu 

kerjanya benar-benar memiliki tingkat kemampuan yang rata-rata. 

3. Kondisi lingkungan fisik pekerjaan juga tidak jauh berbeda dengan kondisi 

pada saat pengukuran kerja dilakukan. 

2.1.10 Faktor yang Mempengaruhi Lama Waktu Pencarian Alat 

Faktor yang dapat mempengaruhi lama waktu pencarian peralatan adalah 

sebagai berikut: 

2.1.10.1 Faktor Manusia 

2.1.10.1.1 Usia 

Usia mempengaruhi hampir semua komponen kesegaran jasmani. 

Departemen Kesenatan Repubik Indonesia menyebutkan bahwa usia produktif 
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seseorang adalah antara 15-55 tahun (http://www.bppsdmk.depkes.go. 

id/index.php?option=com_content&view=article&id=167:tbc-masalah-kesehatan-

dunia&catid=38:berita&Itemid=82). Sedangkan manusia memiliki kekuatan otot 

yang optimal pada usia 24-39 tahun. Kekuatan otot ini akan mempengaruhi 

kinerja dan kecepatan tubuh pada saat melakukan aktifitas (Lianny Hendranata, 

2005: 7). 

2.1.10.1.2 Masa Kerja 

   Masa kerja pekerja sangat berpengaruh dalam menjalankan suatu 

pekerjaan. Menurut Marwan Asri (2009: 131) semakin lama masa kerja seorang 

pekerja akan meningkatkan pengalaman kerja dan pengetahuan dalam bekerja 

sehingga membuat gerakannya lebih mantab dan lancar, gerakannya lebih 

berirama, lebih menanggapi tanda-tanda, serta dapat menduga akan timbulnya 

kesulitan sehingga siap ketika akan menghadapinya. Pekerjaan yang dilakukan 

terus-menerus secara teratur akan menghasilkan output yang semakin berkualitas 

dan waktu yang semakin cepat (Sritomo Wingjosoebroto, 2003:  176). 

2.1.10.1.3 Faktor Psikologis 

    Keadaan psikologis seseorang yang dapat menimbulkan kelelahan kerja 

misalnya rasa tanggungjawab dan khawatir yang berlebihan, serta konflik yang 

kronis/menahun. Hal ini akan mengganggu pekerja dalam menjalankan 

pekerjaannya (AM. Sugeng Budiono, 2003: 155). 

2.1.10.1.4 Penyakit yang Mempengaruhi Kecepatan Gerak 

Seseorang dikatakan sakit apabila ia dalam keadaan menderita penyakit atau 

gangguan kesehatan lain seperti cacat fisik atau mental yang mengakibatkan 
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fungsi organ tubuh terganggu sehingga dapat mengganggu aktifitas kerja sehari-

hari. Kesehatan seseorang juga dapat mempengaruhi tingkat fungsi seseorang baik 

secara fisiologis, psikologis, dan sosiokultural (Asmadi, 2008: 28). Beberapa 

penyakit yang dapat mengganggu sistem pergerakan pada tubuh manusia 

diantaranya Fraktura (Patah tulang), Dislokasi (Pergeseran tulang sendi dari posisi 

awal karena jaringan yang sobek), Terkilir (Tertariknya sendi karena gerakan tiba-

tiba atau gerakan yang tidak biasa dilakukan), Ankilosis (Gangguan persendian 

yang membuat tulang tidak bisa digerakkan lagi), Artritis (Gangguan persendian 

berupa peradangan pada beberapa sendi yang disertai rasa nyeri dan sakit), 

Poliomyelitis (penyakit akibat infeksi virus polio yang dapat menyebabkan 

kerusakan pada syaraf yang mengkoordinir kerja otot), Tetanus (Kejang otot yang 

disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani) (Dyah Arulina, 2004: 105-106). 

2.1.10.1.5 Status gizi 

Seorang tenaga tenaga kerja yang dengan status gizi baik akan memiliki 

kapasitas kerja dan ketahanan tubuh yang lebih baik, begitu juga dengan 

sebaliknya. Pada pekerja yang status gizinya buruk akan mengganggu kerja dan 

menurunkan efisensi dan ketahanan tubuh sehingga dapat mempercepat timbulnya 

kelelahan dan penurunan semangat kerja (AM. Sugeng Budiono, 2003: 154). 

2.1.10.2 Faktor Pekerjaan 

2.1.10.2.1 Pekerjaan dan Lingkungan Kerja Monoton  

      Pekerjaan yang sama setiap harinya dalam jangka waktu yang lama akan 

menimbulkan rasa bosan bagi para pekerja. Hal ini dapat memicu timbulnya  

kelelahan kerja dan kurangnya motivasi kerja (Suma’mur,1996: 87). 
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2.1.10.2.2 Baban Kerja 

Beban kerja merupakan beban fisik maupun non fisik yang ditanggung 

pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hal ini harus ada 

keseimbangan antara beban kerja dengan kemampuan individu agar tidak terjadi 

hambatan maupun kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan (Depkes, 2003 : 3). 

Berdasarkan jenis pekerjaannya WHO dalam Gempur Santoso (2004 : 23)  

mengelompokkan beban kerja dalam 3 kriteria yaitu beban kerja ringan, sedang, 

dan berat. Beban kerja ringan meliputi pekerjaan di kantor, dokter, perawat, guru 

dan pekerjaan rumah tangga (dengan menggunakan mesin). Beban kerja sedang 

diantaranya jenis pekerjaan pada industri ringan, mahasiswa, buruh bangunan, 

petani, kerja di toko dan pekerjaan rumah tangga (tanpa menggunakan mesin). 

Sedangkan pekerjaan dengan beban kerja berat yaitu petani tanpa menggnakan 

mesin, kuli angkat dan angkut, pekerja tambang, tukang kayu tanpa masin, tukang 

besi, penari, dan atlit. Aktivitas yang dijalani seseorang membutuhkan stamina 

yang cukup agar pekerjaan dapat dijalankan dengan baik. Beban kerja yang 

diperoleh pekerja saat melakukan pekerjaa dapat menimbulkan kelelahan yang 

berakibat pada penurunan kecepatan gerak, penurunan konsentrasi dan motivasi 

kerja. 

2.1.10.2.3 Lama Kerja 

  Herrianto (2010) dalam Irwan Munanjar (2012 : 23) menyatakan bahwa 

untuk pekerjaan manual di sektor industri yang menggunakan waktu kerja selama 

8 jam setiap harinya, seseorang dapat bekerja paling banyak 33 %, dari kapasitas 

maksimal tanpa merasa kelelahan. Sedangkan untuk pekerjaan manual selama 10 

jam per hari, seseorang dapat bekerja hanya 28 %, dari kapasitas maksimal tanpa 

merasa kelelahan. Jika lebih dari lama kerja diatas maka pekerja akan mulai 
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terganggu baik fisik maupun mental yang dapat mempengaruhi hasil kerjanya 

seperti stamina dan konsentrasi pekerja. 

2.1.10.3 Faktor Lingkungan Kerja 

   Lingkungan kerja yang tidak menjamin kenyamanan kerja serta 

menimbulkan pengaruh negatif terhadap kesehatan pekerja misalnya: 

2.1.10.3.1 Suhu. 

Suhu standard untuk bekerja menurut Suma’mur (1996: 89) adalah sekitar 

24-26° C bagi oramg indonesia. Suhu dingin mengurangi efisiensi dengan keluhan 

kaku atau kurangnya koordinasi otot. Suhu panas terutama berakibat menurunnya 

prestasi kerja pikir. Suhu diatas 32° C akan mngurangi kelincahan, mempepanjang 

waktu reaksi dan waktu pengambilan keputusan, mengganggu koordinasi syaraf 

perasa dan motorik. 

2.1.10.3.2 Pencahayaan  

Pencahayaan sangat mempengaruhi penglihatan manusia. Tanpa cahaya 

manusia tidak akan bisa melihat benda-benda yang ada di sekelilingnya. 

Pencahayaan yang kurang akan membuat mata pekerja menjadi cepat lelah karena 

mata akan berusaha melihat dengan cara membuka kelopak lebar-lebar.  Lelahnya 

mata ini akan mengakibatkan lelahnya mental manusia (Sritomo Wignjosoebroto, 

2003: 84). 

2.1.10.3.3 Kebisingan 

Bising merupakan suara atau bunyi yang tidak dikehendaki manusia. 

Bising yang terlalu tinggi (lebih dari 85 dB) dapat mengakibatkan gangguan 

pendengaran, gangguan konsentrasi dan mempercepat timbulnya lelah pada 
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pekerja yang dapat mengganggu ketika sedang melaksanakan pekerjaan (Srotomo 

Wignjosoebroto, 2003: 84). 

2.1.10.3.4 Getaran mekanis 

Dapat diartikan sebagai getaran yang timbul oleh alat-alat mekanis yang 

sampai pada tubuh manusia sehingga menyebabkan gangguan yang tidak 

diinginkan pada tubuh. Akibat dari getaran ini akan mempercepat datangnya 

kelelahan pada pekerja, mempengaruhi konsentrasi kerja, dan gangguan pada 

mata, syaraf, dan otot-otot sehingga dapat mengganggu pekerja ketika 

melaksanakan pekerjaannya (Srotomo Wignjosoebroto, 2003: 84). 

2.1.10.3.5   Pengaturan Area Kerja 

           Adanya barang yang sudah tidak digunakan di area kerja menyebabkan 

ruang kerja menjadi lebih sempit. Ketidak teraturan dalam penataan lokasi dan 

peralatan kerja ini menjadikan para pekerja kesulitan dalam mencari barang yang 

diinginkan sehingga berakibat pula pada bertambahnya waktu untuk berproduksi. 

Pengaturan area kerja sangat perlu di lakukan, salah satu cara yang dapat 

digunakan yaitu dengan menggunakan metode 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, 

Rajin) (Sritomo Wignjosoebroto, 2003: 78-79, Sien Consultant, 2012: 4). 

2.1.11   Peralatan Tangan Bengkel Sepeda Motor 

Dinamakan peralatan tangan karena alat ini dioperasikan sepenuhnya 

menggunakan tangan (Hartoto Sudarma, 2006: 36). Peralatan tangan yang sering 

digunakan untuk bengkel sepeda motor cukup banyak. Macam-macam peralatan 

tangan yaitu: 
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2.1.11.1 Kunci 

Kunci (tools)  berfungsi  membuka  atau  mengencangkan  mur atau  baut  

berkepala segienam. Jenis-jenis kunci yang digunakan yaitu: 

2.1.11.1.1 Kunci Pas (open and wrench) 

Biasanya lebih sering digunakan ketika posisi mur atau baut berdekatan 

 dengan komponen lainnya atau tidak memungkinkan untuk menggunakan kunci 

ring. 

 

 
Gambar 2.2. Kunci Pas 
(Sumber: http://www.handtools-tomeco.com/product/14/17/Kunci-pas-only-CRV-
Tome co /?o=default) 
 
2.1.11.1.2 Kunci Ring (Double Offset Box Wrench Set) 

   Bentuk kepala pemegang mur atau baut berbentuk melingkar atau seperti 

cincin (ring). Biasanya digunakan untuk membuka atau mengencangkan mur atau 

baut yang posisinya tidak terhalang yang memungkinkan dapat memutar dengan 

sudut 360°. 

 

 

 
 
Gambar 2.3. Kunci Ring 
(Sumber: http://www.handtools-tomeco.com/product/14/18/Kunci-ring-only-
CRV-To meco/?o=default)  
 

27 



 

2.1.11.1.3 Kunci Kombinasi 

Merupakan perpaduan antara kuci pas dan kunci ring. Sebuah kunci 

kombinasi memiliki ukuran kunci pas dan kunci ring yang sama. Contoh kunci 

kombinasi adalah sebagai berikut: 

                     

 
 
 
 
Gambar 2.4. Kunci Kombinasi 
(Sumber: http://www.handtools-tomeco.com/product/14/16/Kunci-ring-pas-only-
CRV-Tomeco/?o=default) 
 
2.1.11.1.4 Kunci Inggris (adjustable spanner) 

Berfunsi sama dengan kunci pas, tetapi kelebihan kunci ini adalah 

ukurannya bisa diubah sesuai kebutuhan.  

 

Gambar 2.5. Kunci Inggris 
(Sumber: http://www.handtools-tomeco.com/product/23/31/Kunci-Inggris-CR-V-
Heavy-Duty-Tomeco/?o=default) 
 
2.1.11.1.5 Kunci L (Hexhagon) 

Berfungsi untuk membuka atau mengencangkan baut bermata segi enam 

yang menjorok kedalam. Contoh kunci L dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 2.6. Kunci L 
(Sumber: http://www.handtools-tomeco.com/product/15/27/Kunci-L-set-Cr-V-
panjang-Tomeco/?o=default) 
 
2.1.11.1.6 Kunci Bintang 

Berfungsi untuk membuka atau mengencangkan baut bermata bintang 

menjorok kedalam. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.7. Kunci Bintang 
(Sumber: http://anekaled.multiply.com/photos/photo/14/4?&show_interstit 
ial=1&u= %2Fphotos%2Fphoto)  
 
2.1.11.1.7 Kunci T 

Kunci T ini berbentuk huruf T dan digunakan untuk membuka atau 

mengencangkan mur atau baut yang letaknya terlalu sempit dan menjorok ke 

dalam.  
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Gambar 2.8. Kunci T 
(Sumber: http://handtools-tomeco.com/product/16/33/Kunci-sok-T-hitam-CR-V-
Tome co/?o=default)  
 
2.1.11.2 Tang. 

Merupakan alat yang berfungsi untuk mencengkram, menjepit, ataupun 

memotong. Bisa juga digunakan untuk membuka baut yang sudah rusak dengan  

cara mmencengkram. Jenis-jenis tang diantaranya: 

2.1.11.2.1 Tang Potong (Diagonal Plier) 

Tang yang berfungsi untuk memotong kabel atau kawat. 

 

 
 
 
 
 
 
Gambar 2.9. Tang Potong 
Sumber:  http://www.obengtang.com/product.php?category=5&product_id=20  
 
2.1.11.2.2 Tang Lancip (Long Nose Plier) 

Berfungsi unttuk menjepit atau mengambil komponen yang posisinya 

menjorok kedalam mesin. Contoh tang lancip dapat dilihat pada gambar berikut 

ini: 
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Gambar 2.10. Tang Lancip 
(Sumber:http://bogortoolshop.indonetwork.co.id/2713535/tang-lancip-6-
lippro.htm) 
 
2.1.11.2.3 Tang Grip (Vice Grip) 

Tang ini digunakan untuk melepas baut yang telah rusak (crash). 

 

 
 
 
 
Gambar 2.11. Tang Grip 
(Sumber:http://technical-translation-dictionary.blogspot.com/2009_07_01_ 
archive.html) 
 
2.1.11.2.4 Tang Jepit/Circlip/Snap Ring Piller 

Tang ini berfungsi untuk membuka berbagai pin di dalam mesin. 

 

 
 
Gambar 2.12. Tang Jepit 
(Sumber: http://www.networktoolsandsupplies.com/craft-hand-tools-pliers-snap-
ring-plier-p-699.html) 
 
2.1.11.3 Obeng 

Secara umum obeng berungsi untuk mmemnuka atau mengencangkan baut 

berkepala minus (-) atau plus (+). 
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Gambar 2.13. Obeng Plus (+) 
(Sumber:http://handtools-tomeco.com/product/6/34/91605-PH-Screwdriver-Cr-V-
Tome co-gg-karet/?o=default) 

 

 

Gambar 2.14. Obeng Minus (-) 
(Sumber:http://handtools-tomeco.com/product/6/35/91605-ST-Screwdriver-Cr-V-
To meco-gg-karet/?o=default) 
 
2.1.11.4 Palu 

Terbuat dari bahan yang sangat padat dan keras (baja atau besi) dengan 

panjang kurang lebih 30 cm, pegangan yang berdiameter 3-5 cm. Berfungsi 

sebagai alat pemukul. Jenis-jenis palu yang sering dipakai sebagai berikut: 

2.1.11.4.1 Palu Lunak 

Palu ini terbuat dari bahan plastik atau karet. Berfungsi untuk memukul 

langsung bagian sepeda motor yang terbuat dari bahan yang rentan pecah atau 

bahan yang tidak terlalu keras. Misalnya penutup mesin pada sepeda motor. 

 

 
Gambar 2.15. Palu Lunak 
(Sumber:  http://handtools-tomeco.com/product/3/8/Palu-plastik-gg-kayu-Tomec 
o-Ger many/?o=default)  
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2.1.11.5 Palu Keras 

Berfungsi untuk memukul bagian sepeda motor yang memerlukan pukulan 

yang cukup keras. Palu jenis ini terbuat dari bahan tembaga atau besi. 

 

 
 
Gambar 2.16. Palu Keras 
(Sumber:http://handtools-tomeco.com/product/3/5/Palu-Konde-gg-fiber-Tomeco-
Tom eco-65-fiber/?o=default) 
 
2.1.11.6 Soldier 

Alat ini digunakan untuk memanaskan dan mencairkan timah untuk 

menyambung bagian elektronik pada sepeda motor. 

 

 
 
 
 
 
 
Gambar 2.17. Soldier 
(Sumber: http://abisabrina.wordpress.com/tag/soldier/ ) 
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2.2 KERANGKA TEORI 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

  

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.18. Kerangka Teori 
Sumber:  Gabungan dari (SIEN Consultan, 2012: 4, A.M. Sugeng Budiono, 2003:  

    35, Sritomo Wingjosoebroto, 2003: 176, Lianny Hendranata, 2005: 7,  
Suma’mur, 1996: 89, Tarwaka, 2004 : 76) 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 KERANGKA KONSEP 

Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan :   * = dikendalikan 
Gambar 3.1. Kerangka Konsep 

 

3.2 VARIABEL PENELITIAN. 

Pada penelitian ini terdiri dari 3 variabel, yaitu:  

1. Variabel bebas     : penerapan metode 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin). 

2. Variabel terikat   : lama waktu pencarian peralatan tangan. 

Variabel Bebas 
Penerapan Metode 5R 
(Ringkas, Rapi, Resik, 

Rawat, Rajin) 
 

Variabel Terikat 
Lama Waktu 

Pencarian Peralatan 
Tangan 

 Variabel Perancu 
1. Kelelahan Kerja* 
2. Usia* 
3. Masa Kerja* 
4. Penyakit yang 

Mempengaruhi 
Kecepatan Gerak* 
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3. Variabel perancu : kelelahan kerja, usia, masa kerja dan penyakit yang 

mempengaruhi kecepatan gerak.  

Pada variabel perancu semua variabel dikendalikan dengan memilih 

sampel tertentu sesuai dengan kriteria inklusi. 

 
3.3 HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu “Ada perbedaan lama waktu pencarian 

 peralatan tangan sebelum dan sesudah penerapan metode 5R (Ringkas, Rapi, 

Resik, Rawat, Rajin) pada bengkel umum di Kecamatan Ungaran Barat”.  

 

3.4 DEFINISI OPERASIONAL DAN SKALA PENGUKURAN 
VARIABEL 
 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 
No Variabel Definisi Operasional Kategori Alat Ukur Skala 
(1) (2) (3) (6) (5) (7) 

1 

 

Bebas: 

Penera-

pan 

Metode 

5R 

(Ringkas, 

Rapi, 

Resik, 

Rawat, 

Rajin) 

Pengaplikasian suatu 

metode dengan cara 

mengatur lingkungan 

kerja beserta 

peralatannya untuk 

mengurangi 

pemborosan tempat dan 

waktu guna 

meningkatkan 

kenyamanan pekerja 

dimulai dari  R1= 

Ringkas (pemilahan), 

R2= Rapi (penataan), 

R3= Resik  

 - Sebelum   

penerapan 

metode 5R 

 

- Sesudah 

penerapan 

metode 5R 

Checklist 

5R 

Kategori 

skor: 

-  < 80 = 

belum 

menerap-

kan 

metode 5R 

 

-   > 80 = 

sudah 

menerap-

kan  

Ordinal 
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Lanjutan Tabel 3.1     

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terikat: 

Lama 

Waktu 

pencari-

an 

peralatan 

tangan 

(pembersihan), R4= 

Rawat (perawatan), 

R5= Rajin (disiplin) 

pada bengkel umum 

sepeda motor di daerah 

Kecamatan Ungaran 

Barat. 

 

Lama waktu yang 

diperlukan oleh 

mekanik dari mulai 

mencari beberapa 

peralatan tangan yaitu 

kunci pas, kunci ring, 

kunci kombinasi, kunci 

inggris, kunci L, Kunci 

T, tang potong, tang 

grip, obeng plus, obeng 

minus, dan palu keras 

sampai mendapatkan 

alat tersebut kemudian 

kembali pada tempat 

kerja semula dengan 

jarak tempat peralatan  

mengacu pada bengkel 

resmi (1 meter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

metode 5R 

 

Sumber : 

www.futur

estatesolut

ion.co.uk 

 

 

Stopwatch 

(Jam 

Henti) 
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3.5 DESAIN PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

metode pre-experimental design dengan menggunakan rancangan one-group 

pretest-posttest design. Kelompok subjek diobservasi sebelum dilakukan 

intervensi, kemudian diobservasi lagi setelah intervensi. Penelitian ini belum 

merupakan penelitian eksperimen murni karena sampel dipilih berdasarkan 

kriteria tertentu/tidak random (Sugiyono, 2008: 74). Secara skematis dapat 

dilakukan sebagai berikut: 

 

                                 O1                     X                     O2 
 

Keterangan: 
O1 = nilai pretest (sebelum diberi intervensi) 

X = intervensi / treatment yang diberikan 

O2 = nilai posttest (sesudah diberi intervensi)  

Gambar 3.2: Rancangan one-group pretest-posttest design 
(Sumber: Sugiyono, 2008: 74) 
 

3.6 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

3.6.1 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mekanik yang bekerja pada 9 

bengkel umum di Kecamatan Ungaran Barat dengan jumlah total 42 orang 

(Januari 2013). 

3.6.2 Sampel Penelitian 

Besar  sampel  dalam penelitian ini ditentukan dengan kriteria inklusi dan  

eksklusi agar sampel dapat memberikan informasi dengan tepat dan akurat    
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sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria inklusi sampel dalam penelitian 

ini adalah sebagi berikut: 

1. Memilih pekerja dengan kondisi tubuh tidak mengalami kelelahan 

Pemilihan sampel ini dilakukan dengan melakukan penelitian pada pukul 

08:30-11:00. Hal ini dikarenakan pekerja dengan jam kerja 8 jam perhari mampu 

melaksanakan tugasnya tanpa merasa kelelahan selama 33 % dari jam kerja 

(Herrianto, 2010 dalam Irwan Munanjar, 2012: 23). Pada penelitian ini juga 

dipilih sampel yang sudah melakukan sarapan pagi dan tidur malam secara cukup 

yaitu 6-8 jam (National Sleep Foundation). 

2. Mekanik dengan usia antara 24-39 tahun 

Hal ini dikarenakan pada usia tersebut manusia memiliki kekuatan otot 

yang optimal dan tenaga kerja dalam usia produktif (Lianny Hendranata, 2005: 7).  

3. Masa kerja lebih dari 3 bulan 

Penentuan masa kerja ini karena masa percobaan atau training untuk para 

pekerja maksimal adalah selama 3 bulan (UU No. 13 Tahun 2003). Lebih dari itu 

maka pekerja dianggap sudah bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik. 

Sedangkan kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah sampel yang 

memenuhi syarat inklusi namun tidak bersedia menjadi sampel dan tidak bisa 

hadir pada saat dilakukan penelitian. 

Pada penelitian ini jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 32 

sampel. 
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3.7 SUMBER DATA 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 

3.7.1 Data Primer 

Data primer diperoleh dengan cara pengukuran, observasi, dan wawancara. 

Data primer dalam penelitian ini meliputi: 

1. Data tentang identitas sampel dan karakteristik sampel, meliputi nama, 

alamat, tanggal lahir, masa kerja, jumlah jam tidur malam, dan kegiatan 

sarapan pagi oleh sampel diperoleh melalui lembar kuesioner penyaringan 

sampel. 

2. Data tentang lama waktu pencarian peralatan tangan sebelum dan sesudah 

diterapkannya metode 5R. Data diperoleh dengan cara pengukuran 

menggunakan jam henti (stopwatch). 

3. Data tentang keadaan area kerja setiap bengkel (sudah melaksanakan metode 

5R atau belum melaksanakan metode 5R) melalui observasi menggunakan 

checklist 5R. 

3.7.2 Data Sekunder 

Data tentang jumlah bengkel di Kecamatan Ungaran Barat diperoleh dari 

data terbaru Profil Industri Kabupaten Semarang Tahun 2011. 

 
3.8 INSTRUMEN PENELITIAN  

Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1. Lembar kuesioner penyaringan sampel (untuk menyaring sampel agar sesuai 

dengan kriteria yang diinginkan). 

40 



2. Stopwatch (digunakan untuk mengukur lama waktu pencarian peralatan 

tangan, satuannya detik). 

3. Lembar pencatatan lama waktu pencarian peralatan tangan sebelum dan 

sesudah diterapkanya metode 5R. 

4. Lembar checklist 5R (untuk menentukan keadaan area kerja bengkel sudah 

menerapkan metode 5R atau belum menerapkan metode 5R). 

5. Lembar pencatatan hasil observasi keadaan lingkungan area kerja bengkel. 

 

3.9 TEKNIK PENGAMBILAN DATA 

Data pada penelitian  ini  diperoleh  dengan  cara yaitu: 

3.9.1 Pengukuran 

3.9.1.1 Pengukuran Lama Waktu Pencarian Peralatan Tangan 

Pengukuran lama waktu pencarian peralatan tangan dilakukan dengan 

 menggunakan jam henti (stopwatch). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.3: Jam Henti (Stopwatch) 
(Sumber : Mikrajudin Abdullah, 2004: 48) 
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Cara penggunaaan stopwatch cukup mudah yaitu dengan cara 

menghidupkan alat pada saat memulai pengukuran dan menghentikan atau 

mematikannya pada saat mengakhiri pengukuran dengan cara menekan tombol 

pada stopwatch (Mikrajudin Abdullah, 2004: 48). 

Cara pengambilan data pada penelitian ini menggunakan metode 

Pengukuran Waktu Secara Berulang-ulang (Repetitive Timing) dimana stopwatch 

akan selalu kembali ke posisi nol pada setiap akhir dari pekerjaan diukur (Sritomo 

Wingjosoebroto, 2003: 181). Adapun langkah-langkah pengambilan data pada 

penelitian ini dimulai dengan merekrut rekan yang mengerti cara penggunaan 

stopwatch. Langkah selanjutnya menjelaskan tata cara pengambilan data yaitu 

sebagai berikut: 

1. Datang ke bengkel layaknya konsumen, 

2. Menghidupkan stopwatch dengan menekan tombol “on”, 

3. Memulai menghitung waktu pencarian peralatan tangan dengan cara menekan 

tombol “start” ketika sampel ingin mencari peralatan tangan pertama yang 

akan digunakan untuk mereparasi sepeda motor (tanpa sepengetahuan 

sampel), 

4. Menghentikan waktu stopwatch dengan menekan tombol “stop” ketika 

sampel sudah kembali ke tempat semula dan membawa peralatan tangan yang 

diperlukan untuk mereparasi sepeda motor, 

5. Mencatat lama waktu pencarian peralatan tangan pada lembar pencatatan, 

6. Mengatur stopwatch pada posisi 0 (nol) kembali sambil menunggu sampel 

melakukan pekerjaan reparasinya yang pertama, 
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7. Memulai menghitung waktu lagi ketika sampel mulai mencari peralatan 

tangan yang berbeda dari peralatan yang sebelumnya guna menyelesaikan 

pekerjaan selanjutnya, 

8. Waktu dihentikan ketika sampel sudah kembali ke tempat reparasi dengan 

membawa peralatan tangan yang diperlukan, 

9. Mencatat waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch pada lembar pencatatan, 

dan megatur kembali stopwatch pada posisi 0 (nol), 

10. Pengukuran waktu ini dilakukan sebanyak 20 kali (menggunakan metode 

pengukuran kecepatan reaksi) sebelum diterapkannya metode 5R dan 20 kali 

sesudah diterapkannya metode 5R, 

11. Data tersebut diambil sejumlah 10 pengukuran yang berada di tengah (5 

pengukuran awal dan akhir dibuang) kemudian dihitung rata-ratanya, 

12. Mencatat semua hasil pengukuran sampel pada lembar pencatatan, 

13. Setelah selesai matikan stopwatch dengan menekan  tombol “off”. 

 
3.9.2 Observasi  

Observasi dilakukan  untuk mengetahui keadaan area kerja (belum 

menerapkan metode 5R dan sudah menerapkan metode 5R) menggunakan  

checklist  5R  pada setiap  bengkel umum yang ada di Kecamatan Ungaran Barat  

sebanyak 4 kali, observasi pertama untuk mengetahui bengkel mana saja yang 

belum menerapkan metode 5R, yang kedua pada saat sebelum diterapkan metode 

5R (penelitian), yang ketiga pada saat pemantauan untuk memastikan apakah 

metode 5R sudah berjalan atau belum, sehingga jika belum memenuhi target maka 
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akan dilakukan perbaikan apa saja yang masih kurang  dan yang keempat 

dilakukan sesudah diterapkan metode 5R kemudian hasilnya dicatat pada lembar 

hasil pengukuran keadaan area kerja. 

3.9.3 Wawancara 

Metode ini dilakukan ketika akan mengambil data tentang identitas sampel 

dan mengetahui keadaan fisik sampel apakah dalam keadaan fit/bugar, mengalami 

kelelahan, atau sedang sakit dengan menggunakan kuesioner penyaringan sampel. 

3.9.4 Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan dan keadaan 

area bengkel. Dokumentasi dilakukan dengan dua cara yaitu dokumentasi manual 

dan digital. Dokumentasi manual dilakukan dengan mencatat dan membukukan 

seluruh kegiatan penelitian. Dokumentasi digital dilakukan dengan menggunakan 

alat digital camera. 

 

3.10 PROSEDUR PENELITIAN  

3.10.1 Tahap Pra Penelitian 

Tahap Pra Penelitian merupakan kegiatan sebelum melakukan penelitian. 

Adapun langkah prapenelitian adalah: 

1. Mencari data tentang jumlah bengkel yang ada di Kecamatan Ungaran Barat 

beserta lokasinya, 

2. Koordinasi atau permohonan ijin dengan masing-masing pemilik bengkel 

untuk dilakukan pengamatan terhadap keadaan area kerja dan lama waktu 

pencarian peralatan tangan di bengkel tersebut, 
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3. Pengukuran keadaan area kerja bengkel dengan menggunakan checklist 5R 

untuk mengetahui apakah tempat tersebut sudah menerapkan 5R atau belum 

serta mencari data jenis peralatan tangan yang digunakan, 

4. Pengukuran rata-rata waktu pencarian peralatan tangan sebelum 

diterapkannya metode 5R sebagai data studi awal penelitian, 

5. Menetapkan lokasi penelitian (bengkel yang belum melaksanakan metode 

5R dengan jumlah poin < 80 pada pengukuran menggunakan checklist 5R) 

dijadikan sebagai tempat penelitian, sedangkan bengkel yang sudah 

menerapkan metode 5R (memiliki jumlah poin > 80 pada pengukuran 

menggunakan checklist 5R) dijadikan sebagai acuan dalam perhitungan 

waktu standar pencarian peralatan tangan. 

6. Mempersiapkan instrumen yang akan digunakan untuk penelitian. 

3.10.2 Tahap Penelitian 

Tahap ini merupakan kegiatan yang dilakukan saat penelitian. Adapun 

langkah-langkah pada tahap penelitian di masing-masing bengkel adalah: 

1. Dimulai dengan mengukur lama waktu pencarian peralatan tangan 

menggunakan jam henti (stopwatch) sebelum diterapkan metode 5R. 

Kemudian setelah semua sampel sudah diukur, dilanjutkan dengan 

pengisian lembar kuesioner penyaringan sampel oleh peneliti dengan cara 

wawancara kepada  untuk mengetahui apakah sampel sesuai dengan kriteria 

eksklusi dan inklusi atau tidak. Kegiatan wawancara ini dilakukan setelah 

sampel selesai bekerja disertai dengan menjelaskan maksud dan tujuan 

dilakukannya penelitian termasuk juga menjelaskan pengertian dan 

memanfaat metode 5R kepada sampel. Setelah itu dilakukan pembagian 
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leaflet 5R agar sampel lebih mengenal apa itu metode 5R, cara penerapan 

metode 5R dan manfaat yang akan diperoleh. Aktifitas ini dilakukan pada 

hari pertama. 

2. Menerapan metode 5R dengan cara melakukan kegiatan pemilahan barang 

yang penting dan tidak penting di area kerja (Ringkas), melakukan penataan 

terhadap barang yang ada agar menjadi rapi (Rapi), membersihkan area 

kerja dari kotoran dan sampah yang ada (Resik), dan pemasangan media 

informasi (Rawat). Selanjutnya, memberi pengarahan kepada pemilik 

bengkel mengenai cara pengisian checklist 5R agar pemilik bengkel tetap 

bisa memantau keadaan area kerjanya setelah penelitian ini barakhir. 

Kegiatan ini dilakukan pada hari ke-2. 

3. Adaptasi pekerja setelah penerapan 5R dengan membiasakan pekerja 

meletakkan paralatan sesuai pada tempatnya, membiasakan pembersihan 

paralatan dan area kerja setelah digunakan (Rajin). Kegiatan ini dilakukan 

pada hari ke-3 dan ke-4 dengan dipantau menggunakan cheklist 5R setiap 

harinya oleh pemilik bengkel pada hari ke-3 dan peneliti pada hari ke-4. 

4. Pengukuran lama waktu pencarian peralatan tangan kembali menggunakan 

jam henti (Stopwatch) sesudah diterapkannya metode 5R pada hari ke-5 

dengan langkah sama seperti sebelum diterapkan metode 5R. 

3.10.3 Tahap Pasca Penelitian 

Tahap pasca penelitian adalah kegiatan setelah melakukan pengambilan 

data. Adapun langkah pada tahap ini adalah: 

1. Merekap data hasil penelitian agar lebih teratur dan mudah dianalisis. 

2. Analisis data. 
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3.11 TEKNIK ANALISIS DATA 

3.11.1 nalisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. 

Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif yaitu data untuk 

variabel disajikan dalam bentuk tabel distribusi dan persentase pada setiap 

variabel. 

3.11.2 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berkorelasi. 

Variabel dalam penelitian ini adalah penerapan metode 5R (Skala Ordinal) dan 

lama waktu pencarian peralatan (Skala Rasio) dengan jenis kelompok data 

berpasangan. Maka pada penelitian ini analisis bivariatnya menggunakan uji 

statistik parametrik yaitu t-test berpasangan, tetapi jika syarat t-test berpasangan 

tidak terpenuhi, akan menggunakan uji Non Paramertrik  yang merupakan uji 

alternatifnya yaitu uji Wilcoxon. Aturan dalam mengambilan keputusan yaitu Ho 

(Hipotesis Nol) diterima atau Ha (Hipotesis Alternatif) ditolak apabila –t tabel < t 

hitung < t tabel sedangkan Ho ditolak atau Ha diterima apabila –t tabel > t hitung atau t 

hitung > t tabel. (Widya Hary Cahyati dan Dina Nur A.N, 2008: 48). 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Deskripsi Data 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di daerah Kecamatan Ungaran Barat, 

Kabupaten Semarang dengan luas wilayah mencapai 3.595,72 Ha. Batas-batas 

wilayahnya bagian Utara berbatasan dengan Kota Semarang, bagian Timur 

berbatasan dengan Kecamatan Ungaran Timur, bagian selatan berbatasan dengan 

Kecamatan Bergas, sedangkan bagian Barat berbatasan dengan Kota Semarang 

dan Kabupaten Kendal. Daerah Kecamatan Ungaran Barat ini merupakan jalur 

utama yang menghubungkan antara Kota Semarang dengan Kota Ambarawa dan 

mempunyai jumlah bengkel terbanyak dari kecamatan lainnya di Kabupaten 

Semarang (Profil Kecamatan Ungaran Barat, 2012: 1-3 dan Disperindag 

Kabupaten Semarang, 2011: 69). 

Penelitian ini dilakukan pada 9 bengkel umum sepeda motor yang ada di 

Kecamatan Ungaran Barat. Hal ini dikarenakan pada bengkel-bengkel tersebut 

keadaan lingkungannya masih tergolong buruk atau belum menerapkan metode 

5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin). Ini terlihat dari masih adanya 

barang yang tidak perlu yang berada di area lingkungan kerja seperti kardus bekas 

onderdil dan peralatan yang sudah tidak layak digunakan (kunci rusak), penataan 

alat masih terkumpul menjadi satu terutama peralatan tangan (obeng, berbagai 

macam kunci diantaranya kunci pas, kunci ring, kunci L dan kunci T, tang, palu 
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serta soldier), serta belum adanya kepedulian menjaga kebersihan seperti tidak 

adanya tempat sampah. Bengkel umum sepeda motor tersebut terdiri atas 9 

bengkel yaitu Sahabat Motor, Berlian Motor, Netral Motor, Karya Abadi Motor, 

Saiful Motor, Rejo Motor, Depot Anugrah, ATM Motor, dan Sampurna Motor. 

Jumlah seluruh mekaniknya mencapai 42 orang dengan jam kerja tiap harinya 

mulai pukul 08:30-16:30 dan libur pada hari minggu. 

Pelaksanaan penelitian dalam pengambilan data membutuhkan waktu 5 

hari untuk setiap bengkelnya yang dilakukan pada bulan Januari 2013 sampai 

Maret 2013. Populasi penelitian ini yaitu seluruh mekanik pada 9 bengkel umum 

sepeda motor yang berada di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang 

yaitu sejumlah 42 orang, sedangkan sampel yang digunakan pada penelitian ini 

berjumlah 32 sampel yang diperoleh melalui kriteria yang sudah ditetapkan 

berupa kriteria inklusi dan eksklusi. 

4.1.2 Peralatan Tangan yang Digunakan pada Masing-Masing Bengkel 

Peralatan tangan yang digunakan oleh para mekanik pada bengkel umum 

sepeda motor di Kecamatan Ungaran Barat sebagian besar adalah sama. Tetapi, 

tidak 9 bengkel umum sepeda motor tersebut memiliki peralatan tangan secara 

lengkap. Untuk itu pada penelitian ini pembatasan peralatan tangan yang 

digunakan adalah peralatan tangan yang dimiliki oleh 9 bengkel yaitu kunci pas, 

kunci ring, kunci kombinasi, kunci inggris, kunci L, kunci T, tang potong, tang 

grip, obeng plus, obeng minus, dan palu keras (hasil observasi pada tanggal 17 

Desember 2012). 
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4.1.3 Karakteristik Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan 

menggunakan kuesioner penyaringan sampel yang dilakukan pada semua mekanik 

bengkel umum sepeda motor yang berada di Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupaten Semarang. Karakteristik sampel yang memenuhi syarat pada penelitian 

ini yaitu mekanik yang tidur 6 sampai 8 jam sebelum memulai pekerjaan, masa 

kerja mekanik lebih dari 3 bulan, usia mekanik antara 24-39 tahun, tidak sedang 

menderita sakit yang bisa mengganggu kecepatan gerak pada manusia, bersedia 

untuk mengikuti penelitian, dan bisa hadir saat dilaksanakannya penelitian. 

4.1.3.1 Karakteristik Berdasarkan Usia  

Berdasarkan hasil penelitian kepada 32 sampel, diketahui bahwa usia 

sampel antara 24-38 tahun. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi usia sampel 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Sampel Berdasarkan Kelompok Usia 
No Usia (tahun) Frekuensi (orang) Persentase (%) 
1 24-26 14 43,7 
2 27-29 11 34.4 
3 30-32 4 12.5 
4 33-35 1 3.1 
5 36-38 2 6.3 

               Total  32 100 
 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat diketahui bahwa usia sampel rata-rata 

didominasi antara 24-26 tahun dengan frekuensi 14 orang (43,7%) dari 32 orang 

(100%). Sedangkan paling sedikit yaitu dengan jumlah 1 orang (3,1%) terdapat 

pada mekanik dengan usia antara 33-35 tahun. 
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4.1.3.2 Karakteristik Berdasarkan Masa Kerja 

Sampel pada penelitian ini mempunyai masa kerja antara 1 sampai 15 

tahun. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi masa kerja sampel pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Distribusi Sampel Berdasarkan Kelompok Masa Kerja 
No MasaKerja (tahun) Frekuensi (orang) Persentase (%) 
1 1-3 14 43,75 
2 4-6 12 37,50 
3 7-9 2 6,25 
4 10-12 1 3,12 
5 13-15 3 9,38 

               Total 32 100 
 

Berdasarkan table 4.2, dapat diketahui bahwa mekanik dengan masa kerja 

selama 1-3 tahun mempunyai frekuensi yang paling banyak yaitu 14 orang dengan 

presentase mencapai 43,75%. Sedangkan mekanik dengan frekuensi 10-12 tahun 

mempunyai frekuensi paling sedikit yaitu hanya 1 orang saja dengan presentase 

sebesar 3,12% dari jumlah total 32 orang (100%). 

 

4.2 Hasil Penelitian  

4.2.1 Analisis Univariat 

4.2.1.1 Hasil Observasi Keadaan Area Kerja Bengkel Sebelum Diterapkan 

Metode 5R pada Bengkel Umum Sepeda Motor di Kecamatan Ungaran 

Barat 

Kegiatan observasi keadaan area kerja bengkel dilakukan dengan 

menggunakan checklist 5R. Hasil pengukuran keadaan area sebelum 

diterapkannya metode 5R dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.3. Hasil Observasi Keadaan Area Kerja Bengkel Sebelum Diterapkan 
Metode 5R 

No Nama 
Bengkel 

Skor Pengukuran 
Keadaan Area Kerja 

Sebelum Diterapkannya 
Metode 5R (poin) 

Persen- 
tase 
(%)  Keterangan 

1 ATM Motor 40 40% Belum Menerapkan 

2 Bengkel e 
Ipul 46 46% Belum Menerapkan 

3 Sahabat 
Motor 40 40% Belum Menerapkan 

4 Sampoerna 
Motor 40 40% Belum Menerapkan 

5 Netral 
Motor  38 38% Belum Menerapkan 

6 Depot 
Anugrah 45 45% Belum Menerapkan 

7 Karya Abadi 
Motor 38 38% Belum Menerapkan 

8 Berlian 
Motor 41 41% Belum Menerapkan 

9 Rejo Motor 40 40% Belum Menerapkan 
Rata-rata 40,9 40,9% Belum Menerapkan 

Skor Tertinggi 46 46% Belum Menerapkan 
Skor Terendah 38 38% Belum Menerapkan 

Keterangan : -    Skor < 80 (80%)= belum menerapkan metode 5R 
- Skor > 80 (80%)= sudah menerapkan metode 5R 
- Jumlah keseluruhan skor = 100 poin (100%) 

 
Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa hasil observasi 

keadaan area kerja pada bengkel umum di kecamatan Ungaran Barat semuanya 

dapat dikategorikan belum menerapkan metode 5R/ masih tergolong buruk, 

dengan rata-rata skor yaitu 40,9 poin (40,9 %) atau belum memenuhi standar yaitu 

80 poin (80%). Bengkel e Ipul memiliki skor tertinggi dengan total skor 46 poin 

(46%). Sedangkan skor terendah didapatkan pada bengkel Netral Motor dan 
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Karya Abadi Motor dengan total skor 38 poin (38%) dari total keseluruhan 100 

poin (100%).  

4.2.1.2 Hasil Observasi Keadaan Area Kerja Bengkel Sesudah Diterapkan 

Metode 5R Pada Bengkel Umum Sepeda Motor di Kecamatan Ungaran 

Barat 

Hasil observasi keadaan area kerja pada 9 bengkel di Kecamatan Ungaran 

Barat yang dilakukan kembali setelah diterapkannya metode 5R adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4. Hasil Observasi Keadaan Area Kerja Bengkel Sesudah Diterapkan  
Metode 5R 

No Nama 
Bengkel 

Skor Pengukuran 
Keadaan Area Kerja 

Sesudah Diterapkannya 
Metode 5R (poin) 

Persen- 
tase 
(%)  Keterangan 

1 ATM Motor 88 88% Sudah Menerapkan  

2 Bengkel e 
Ipul 92 92% Sudah Menerapkan 

3 Sahabat 
Motor 89 88% Sudah Menerapkan 

4 Sampoerna 
Motor 88 88% Sudah Menerapkan 

5 Netral 
Motor  92 86% Sudah Menerapkan 

6 Depot 
Anugrah 90 86% Sudah Menerapkan 

7 Karya Abadi 
Motor 89 88% Sudah Menerapkan 

8 Berlian 
Motor 91 92% Sudah Menerapkan 

9 Rejo Motor 90 90% Sudah Menerapkan 
Rata-rata 89,9 89,9% Sudah Menerapkan 

Skor Tertinggi 92 92% Sudah Menerapkan 
Skor Terendah 88 88% Sudah Menerapkan 

Keterangan : -    Skor < 80 (80%)= belum menerapkan metode 5R 
- Skor > 80 (80%)= sudah menerapkan metode 5R 
- Jumlah keseluruhan skor = 100 poin (100%) 
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Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dapat diketahui bahwa 9 bengkel sudah 

menerapkan metode 5R karena rata-rata skor mencapai 89,9 poin (89,9%) atau 

sudah melebihi standard yang ditetapkan yaitu 80 poin (80%). Skor tertinggi 

didapatkan pada bengkel ATM Motor dan Sampoerna Motor dengan total skor 

mencapai 88 poin dari total keseluruhan 100 poin (100%).  

 
4.2.2 Analisis Bivariat 

4.2.2.1 Hasil Pengukuran Lama Waktu Pencarian 1 Peralatan Tangan 

Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Metode 5R pada Bengkel Umum 

di Kecamatan Ungaran Barat. 

Pengukuran lama waktu terhadap 32 mekanik/sampel pada 9 bengkel 

umum di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dilakukan sebelum 

diterapkannya metode 5R dan sesudah diterapkannya metode 5R menggunakan 

stopwatch. Adapun hasil pengukuran lama waktu pencarian peralatan tangan oleh 

sampel dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.5. Hasil Pengukuran Rata-Rata Lama Waktu Pencarian 1 peralatan tangan    
    Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Metode 5R  

No Nomer 
Sampel 

RATA-RATA LAMA WAKTU 
PENCARIAN PERALATAN 

TANGAN (detik) Selisih (detik) 

Sebelum Sesudah 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 1 17,5 11,6 -5,9 
2 2 19,9 12,8 -7,1 
3 3 15,8 11,5 -4,3 
4 7 16,3 12,8 -3,5 
5 8 15,6 11,7 -3,8 
6 9 15,6 13,0 -2,6 
7 10 15,2 11,5 -3,7 
8 11 16,5 11,5 -5,0 
9 14 15,5 11,8 -3,8 
10 15 16,8 10,8 -6,0 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
11 16 17,5 11,2 -6,3 
12 17 15,9 11,2 -4,6 
13 19 15,7 12,3 -3,4 
14 20 14,2 11,8 -2,5 
15 21 17,5 12,5 -5,0 
16 22 15,9 11,8 -4,1 
17 23 16,1 11,9 -4,2 
18 25 15,7 11,4 -4,3 
19 27 15,8 12,0 -3,8 
20 28 17,2 11,0 -6,3 
21 29 17,2 11,5 -5,7 
22 30 15,3 11,6 -3,7 
23 32 19,2 10,8 -8,4 
24 33 15,3 12,0 -3,3 
25 35 17,0 11,7 -5,3 
26 36 16,5 12,2 -4,3 
27 37 14,5 12,4 -2,2 
28 38 15,9 11,6 -4,2 
29 39 15,5 11,2 -4,4 
30 40 17,5 11,6 -5,9 
31 41 15,0 11,4 -3,6 
32 42 15,6 11,1 -4,5 

Jumlah 520,4 375,0 145,5 
Rata-rata 16,26 11,72 4,54 

Waktu Tercepat 14,2 10,8 -8,4 
Waktu Terlama 19,9 13,0 -2,2 

Keterangan :  (-)  = Lebih cepat 
  (+) = Lebih lama            
 

Berdasarkan  hasil pengukuran lama waktu pencarian peralatan tangan 

pada bengkel umum di Kecamatan Ungaran Berat Kabupaten Semarang, 

diperoleh rata-rata waktu pencarian 1 peralatan tangan sebelum diterapkannya 

metode 5R yaitu 16,26 detik. Sedangkan hasil rata-rata waktu pencarian 1 

peralatan tangan setelah diterapkannya metode 5R yaitu 11,72 detik. Selisih rata-

rata waktu pencarian 1 peralatan tangan antara sebelum dan sesudah penerapan 

metode 5R adalah 4,54 detik. Rata-rata waktu tercepatnya yaitu 14,2 detik 

sedangkan waktu paling lama yaitu 19,9 detik. 
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4.2.2.2 Perubahan Lama Waktu Pencarian Peralatan Tangan oleh Sampel 

Perubahan lama waktu pencarian peralatan tangan oleh mekanik pada 

bengkel umum sepeda motor di Kecamatan Ungaran Barat dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6.  Distribusi Frekuensi Perubahan Lama Waktu Pencarian Peralatan 
Tangan oleh Sampel/Mekanik 

 Perubahan Lama Waktu Pencarian Peralatan Tangan 
Lama Waktu 

Pencarian Peralatan 
Tangan 

Lebih Cepat Lebih Lambat Tetap 
Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

32 100 0 0 0 0 
 

Berdasarkan tabel 4.6, dapat diketahui bahwa hasil dari pengukuran lama 

waktu pencarian peralatan tangan oleh sampel/mekanik pada bengkel umum 

sepeda motor di Kecamatan Ungaran Barat semua sampel dengan jumlah 32 

mekanik (100%) mengalami penurunan waktu (lebih cepat) dibandingkan saat 

sebelum diterapkannya metode 5R pada bengkel tersebut. 

Untuk mengetauhi perbedaan lama waktu pencarian peralatan tangan 

tersebut bermakna atau tidak, maka dilakukan uji statistik bivariat dengan 

menggunakan uji T-Test Berpasangan. Sebelum dilakukannya uji t-test ini perlu 

diadakan uji normalitas data terlebih dahulu karena merupakan syarat dari uji T-

Test Berpasangan bisa dilakukan atau tidak. Berdasarkan uji normalitas data 

sebelum dan sesudah penerapan metode 5R nilai ShapiroWilk (sampel < 50) 

didapatkan probabilitas (sig.) yaitu 0,134 dan 0,214. Karena nilai probabilitas 

(sig.) > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kedua data tersebut terdistribusi 

normal. Varians pada data ini tidak perlu diuji karena data yang dihasilkan berasal 
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dari kelompok data berpasangan. (Widya Hary Cahyati dan Dina Nur A.N, 2008: 

13). 

Setelah diketahui bahwa data terdistribusi normal maka dilakukan uji t-test 

berpasangan. Berdasarkan hasil uji statistik perbedaan lama waktu pencarian 

peralatan tangan sebelum dan sesudah diterapkannya metode 5R (Ringkas, Rapi, 

Resik, Rawat, Rajin) pada bengkel umum di Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupaten Semarang menghasilkan t hitung = 8,759. Hasil tersebut lebih besar 

dari t tabel pada α=0,05 dan df=31 yaitu 2,039 atau t hitung > t tabel. Seilain itu nilai 

sig. (2-tailed) < dari 0,05 yaitu 0,000. Maka Ho (Hipotesis Nol) ditolak atau 

Hipotesis Alternatif (Ha) diterima yang berarti ada perbedaan yang bermakna 

antara lama waktu pencarian peralatan tangan sebelum dan sesudah penerapan 

metode 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) pada bengkel umum di 

Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang (Widya Hary Cahyati dan Dina 

Nur A.N, 2008: 48). 
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BAB V 
PEMBAHASAN 

 

5.1 Pembahasan 

5.1.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa bengkel umum 

sepeda motor di daerah Kecamatan Ungaran Barat semuanya belum menerapkan 

metode 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin). Ini terlihat dari kondisi area 

lingkungan kerja yang masih belum tertata secara rapi diantaranya, sampah plastik 

dan sisa bungkus onderdil dari sepeda motor yang ada di area kerja, peralatan 

tangan yang masih berserakan di lantai, tidak adanya tempat khusus untuk 

peralatan dan masih ada peralatan dan onderdil sepeda motor yang tidak 

digunakan/rusak berada di area kerja. Keadaan tersebut mengakibatkan pencarian 

peralatan tangan lebih lama sehingga mengakibatkan proses kerja (reparasi) 

menjadi lebih lama pula (SIEN Consultant, 2012: 4). 

5.1.2 Penerapan Metode 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin).  

Penerapan  metode 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) di bengkel 

umum Kecamatan Ungaran Barat diawali dengan meminta persetujuan dari pihak 

bengkel dan menjelaskan bagaimana penelitian akan dilakukan serta manfaat yang 

akan diperoleh dengan bantuan leaflet 5R yang nantinya dibagikan kepada 

pemilik dan mekanik bengkel. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan waktu 

akan dilaksanakan metode 5R pada masing-masing bengkel.  
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Selanjutnya langkah-langkah penerapan metode 5R dilakukan dengan 

tahap sebagai berikut 

5.1.2.1 Ringkas 

Pelaksanaan tahap “Ringkas” dilakukan dengan menyimpan barang yang 

masih digunakan dan menyingkirkan barang dan peralatan yang sudah tidak bisa 

digunakan (Jeffrey K. Liker, 2005: 181). Dari hasil penelitian di 9 bengkel umum 

sepeda motor di Kecamatan Ungaran Barat, sebelum diterapkannya metode 5R 

didapatkan barang-barang yang sudah tidak bisa digunakan lagi diantaranya: mur 

dan baut yang sudah lecet (aus), kunci pas yang sudah rusak, obeng yang sudah 

tidak ada pegangannya, tang yang sudah patah, busi motor yang sudah tidak bisa 

digunakan, ban dalam yang sudah bocor,  motor yang sudah rusak, ruji bekas, 

tempat air aki, suku cadang untuk kontak on/off sepeda motor yang sudah rusak, 

dan handle rem depan yang sudah rusak yang berada area kerja. Keadaan ini akan 

memboroskan waktu karena kesulitan mencari lokasi peralatan, bahan produksi 

atau bahan produksi yang diperlukan, ruang menjadi lebih sempit, dan akan 

mempersulit dalam bergerak (SIEN Consultant, 2012: 4).  

 Sedangkan hasil penelitian pada 9 bengkel benda yang jarang digunakan 

tetapi masih bisa digunakan diantaranya: peralatan tangan yang masih dalam 

kondisi bisa digunakan dengan baik, onderdil yang masih bisa digunakan 

diantaranya mur, baut, ring, kabel, begel sepeda motor, standar sepeda motor, 

busi, fan belt, per shock breker, dan oli pasline. 

Pada tahap “Ringkas” ini juga memperhatikan mengenai area 

penyimpanan peralatan yang digunakan. Area penyimpanan harus berisi barang-
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barang yang penting. Barang yang tidak perlu untuk proses kerja harus 

disingkirkan untuk mempermudah pekerja dalam menemukan barang yang 

diinginkan. Posisi tempat penyimpanan diletakkan pada jarak yang minimum 

tetapi juga tidak boleh mengganggu ketika  akan berjalan. Bentuknya diusahakan 

harus  nyaman dan ergonomis sehingga mempermudah mekanik dalam 

mengambil dan mengembalikan peralatan tangan yang digunakan serta 

mengurangi mekanik dalam posisi membungkuk dalam waktu yang lama atau 

frekuensi kegiatan yang sering  yang dapat mengakibatkan nyeri punggung dan 

mempercepat kelelahan (Sritomo Wignjosoebroto, 2003:76).  

Kegiatan menyingkirkan barang yang tidak berguna dapat menciptakan 

ruang yang lebih luas dan lega. Sehingga pekerja menjadi lebih leluasa dalam 

bergerak dan lebih mudah dalam menemukan peralatan yang diinginkan,  (SIEN 

Consultan, 2012: 5). 

5.1.2.2 Rapi 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, sebelum dilakukan penerapan metode 

5R didapatkan bahwa 9 bengkel umum sepeda motor di Kecamatan Ungaran 

Barat belum ada tempat penyimpanan khusus untuk peralatan tangan, peralatan 

tangan yang digunakan untuk mereparasi sepeda motor masih diletakkan secara 

sembarangan sehingga terlihat berserakan, dan tidak ada tanda visual atau label 

nama peralatan pada tempat penyimpanan barang. Keadaan ini akan membuat 

mekanik memerlukan waktu lebih lama dalam menemukan peralatan yang mereka 

perlukan sehingga berakibat pula pada lebih lamanya pengerjaan reparasi sepeda 

motor (SIEN Consultan, 2012: 5).  
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Pada konsep “Rapi” selain melihat dari segi area kerja juga 

memperhatikan mengenai kondisi keselamatan untuk para pekerjanya 

(Futurestate.co.uk). Peralatan keselamatan seperti baju pelindung/wearpack, 

sarung tangan, sepatu, dan APAR akan membuat pekerja lebih terlihat rapi dan 

merasa aman sehingga tidak mengganggu saat menjalankan pekerjaannya 

(Daryanto, 2008: 71).  

Hasil penelitian pada 9 bengkel umum sepeda motor di Ungaran Barat 

didapatkan bahwa belum mempunyai secara lengkap Pada umumnya ini 

dikarenakan selain menambah biaya pengeluaran yang banyak, ada mekanik yang 

mengaku merasa kurang nyaman saat bekerja menggunakan APD seperti sarung 

tangan dan sepatu.  

Penerapan metode 5R yang kedua (Rapi) pelaksanaannya dimulai dengan 

cara menyiapkan tempat penyimpanan peralatan tangan berupa rak bersusun yang 

dapat diisi dengan 2 sampai 3 jenis peralatan tangan sehingga tidak terlalu banyak 

memerlukan tempat di area kerja, barang dapat dilihat, dapat dikeluarkan, dan 

mudah untuk dicari dan dikembalikan. Selanjutnya peralatan ditata kembali pada 

rak tersebut sesuai dengan benyaknya frekuensi pemakaian alat  (Frans M Royan, 

2009: 274). Setelah itu dilakukan pemberian tanda visual atau label yang berguna 

untuk memudahkan mekanik dalam menemukan peralatan yang diinginkan dan 

mengembalikan peralatan tangan tersebut ke tempat semula. Konsep “Rapi” ini 

akan membuat peralatan tangan kerja lebih terorganisasi sehingga mekanik secara 

mudah akan mudah mengetahui lokasi penempatan peralatan tangan yang 

dibutuhkan tanpa harus mencari-cari (Sritomo Wingjosoebroto, 2003: 79). 
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5.1.2.3 Resik 

Metode 5R yang ketiga (Resik) berarti membersihkan lingkungan kerja 

dan peralatan yang ada sehingga menjadi menjadi lebih bersih dan lebih nyaman 

pada saat digunakan (SIEN Consultan, 2012: 5). Sebelum diterapkan metode 5R 

pada 9 bengkel, keadaan lantai area kerja masih terdapat sampah sisa-sisa 

bungkus onderdil yang berada di tempat kerja seperti plastik, kardus bekas, dan 

tutup oli bekas yang sudah tidak terpakai. Disekitar area kerja juga tidak ada 

tempat pembuangan sampah sementara sehingga mengakibatkan sampah bungkus 

onderdil dibuang di area kerja. Sampah-sampah tersebut mengakibatkan area kerja 

menjadi kotor, menambah volume barang yang tidak berguna di area kerja, juga 

mengakibatkan peralatan menjadi tak terlihat/ tertutupi sehingga akan 

mempersulit pekerja dalam menemukan barang/alat yang dia inginkan. Belum 

adanya kebisaaan membersihkan peralatan setelah selesai digunakan, serta ada 

peralatan tangan yang sudah mulai berkarat sehingga kode untuk nama alat 

tersebut mulai menghilang/ tidak terlihat.  

Pelaksanaan proses ”Resik” dilakukan dengan cara membersihkan area 

kerja dari sampah dan membersihkan peralatan yang digunakan untuk proses 

kerja. Sampah bekas tempat onderdil dan plastik yang tidak bisa di pakai lagi 

dihilangkan dengan proses pembakaran (Basriyanta, 2011: 25). Konsep “Resik” 

ini menjadikan area kerja lebih nyaman, lebih luas dan menghasilkan kebersihan 

yang menunjukkan alat dalam keadaan baik dan siap pakai (Sien Consultant, 

2012: 6). 

5.1.2.4 Rawat 
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Pada tahap “Rawat” ini mengutamakan pada proses mempertahankan 

ketiga konsep yang sudah berjalan sebelumnya yaitu “Ringkas” , “Rapi”, dan 

“Resik” agar tetap terlaksana dengan baik. Proses ini dilakukan dengan cara 

membuat peraturan tertulis tentang disiplin 5R seperti poster, leaflet, atau media 

lainnya (SIEN Consultan, 2012: 6). Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

media visual berupa poster yang berjudul “Budayakan 5R”. Poster tersebut 

ditempelkan pada dinding bengkel yang sebelumnya sudah meminta izin kepada 

pemilik bengkel. Poster merupakan salah satu media visual yang masuk dalam 

kategori media non proyeksi (tidak diproyeksikan). Keunggulan dari media ini 

yaitu dapat menyalurkan pesan dari gambar atau simbol-simbol visual yang 

berguna untuk menarik perhatian, memperlancar pemahaman, memperjelas pesan,  

menumbuhkan minat seseorang untuk bertindak, dapat memberikan hubungan 

antara isi pesan dengan keadaan pada dunia nyata dan mengilustrasikan fakta atau 

konsep yang mudah terlupakan jika hanya dilakukan melalui penjelasan verbal 

(Azhar arsyad, 2002: 61). Dengan adanya poster “Budayakan 5R” tersebut, setiap 

mekanik yang memasuki area  kerja akan selalu melihatnya sehingga diharapkan 

dapat menumbuhkan minat para mekanik untuk terus mengimplementasikan  

metode 5R saat sedang berada bengkel.  

5.1.2.5 Rajin 

Tahap terakhir dari penerapan metode 5R (Rajin) dilakukan dengan tujuan 

untuk memantau pencapaian secara keseluruhan penerapan ke-4 tahap 

sebelumnya yaitu “Ringkas, Rapi , Resik, dan Rawat” apakah sudah terlaksana 

dengan baik atau belum.  Pemantauan ini dilakukan dengan menggunakan 
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checklist 5R (www.futurestates.co.uk). Pada penelitian ini pemantauan dilakukan 

oleh pemilik bengkel pada hari ke-3 dan peneliti pada hari ke-4. Kegiatan 

pemantauan yang dilakukan oleh pemilik bengkel diharapkan agar sesudah 

selesainya dilaksanakan penelitian ini, pemilik dapat memantau area kerja 

bengkelnya sendiri apakah masih sesuai dengan kriteria bengkel yang menerapkan 

metode 5R atau belum. Dengan demikian pemilik bengkel juga membantu 

menciptakan suasana area bengkel yang bersih, rapi, dan nyaman bagi karyawan 

yang bekerja di bengkel sehingga mereka dapat bekerja lebih maksimal (SIEN 

Consultan, 2012: 6).  

5.1.3  Keadaan Area Kerja Sebelum dan Sesudah Penerapan 5R (Ringkas,   

      Rapi, Resik, Rawat, Rajin) Pada Bengkel Umum Sepeda Motor Di  

      Kecamatan Ungaran Barat 

5.1.3.1 Keadaan  Area  Kerja  Sebelum  Penerapan  5R  (Ringkas,  Rapi,  Resik,  

Rawat, Rajin) 

Dari hasil observasi menggunakan checklist 5R sebelum dilakukan 

penelitian  pada 9 bengkel umum sepeda motor di Kecamatan Ungaran Barat 

dapat diketahui bahwa skor awal sebelum penerapan metode 5R rata-rata yang 

diperoleh sebanyak 40,9 poin (40,9%). Nilai tersebut  masih dibawah nilai standar 

yang diterapkan yaitu 80 poin (80%) dari total poin semuanya sebanyak 100 poin 

(100%). Angka terendah dimiliki oleh bengkel Netral Motor dan Bengkel Karya 

Abadi Motor dengan skor 38 poin (38%) dan angka tertinggi dimiliki oleh 

Bengkel e Ipul dengan skor 46 poin (46%). Hai ini menandakan keadaan area 

kerja pada 9 bengkel umum sepeda motor di kecamatan ungaran barat masih 

tergolong buruk atau belum menerapkan metode 5R (www.futurestates.co.uk). 
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Dilihat secara visual keadaan 9 bengkel yang ada di Kecamatan Ungaran 

Barat masih terlihat berantakan, masih ada sampah-sampah bekas onderdil yang 

berada di area kerja, peralatan yang masih tercecer, tidak ada tempat yang khusus 

untuk peralatan tangan yang digunakan, belum ada tempat pembuangan sampah 

sementara di sekitar area kerja, dan belum ada kebisaaan bersih-bersih baik 

tempat maupun peralatan kerja setelah selesai menjalankan pekerjaan sehingga 

ada peralatan tangan yang berkarat. Menurut SIEN Consultant  (2012: 2) keadaan 

area yang buruk salah satunya akan mengakibatkan pemborosan waktu karena 

pekerja akan lebih kesulitan dalam mencari peralatan, bahan produksi, atau 

material yang ingin di perlukan. 

5.1.3.2 Keadaan  Area  Kerja  Setelah  Penerapan  5R  (Ringkas,   Rapi,   Resik,  

Rawat, Rajin) 

Menurut hasil observasi menggunakan checklist 5R, setelah diterapkan 

metode “Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin” di 9 bengkel umum sepeda motor 

yang ada di Kecamatan Ungaran Barat, seluruhnya menghasilkan skor yang 

melebihi dari standar yang telah ditetapkan yaitu 80 poin (80%) dari keseluruhan 

poin yaitu 100 poin (100%). Rata-rata skor mencapai 89,9 poin (89,9%) dengan 

poin tertinggi dimiliki oleh bengkel Netral Motor dan  bengkel e Ipul dengan skor 

92 poin (92%). Keunggulan kedua bengkel ini terletak pada kerja sama antara 

pemilik bengkel dan para mekaniknya. Pemilik bengkel menginginkan 

bengkelnya selalu dalam keadaan bersih dan rapi. Untuk mewujudkannya maka 

pemilik bengkel mengajak para mekanik untuk selalu berdisiplin dalam menjaga 

kebersihan area kerja dan peralatan yang digunakan untuk bekerja. Selain itu 

peralatan keselamatan pada kedua bengkel tersebut adalah yang paling lengkap 
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dibandingkan dengan 7 bengkel umum sepeda motor yang lainnya. Sedangkan 

poin terendah didapat oleh bengkel ATM Motor dan Sampoerna Motor sebanyak 

88 poin (88%). Dengan demikian semua bengkel bisa dikategorikan telah 

menerapkan metode 5R (www.futurestates.co.uk). 

Skor yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari kerja sama antara 

pemilik bengkel dan para mekanik yang sudah mau menjaga keadaan area kerja 

agar tetap terlihat bersih dan rapi. Kegiatan yang tetap terjaga diantaranya, 

membuang sampah langsung pada tempat yang disediakan, memisahkan barang 

yang sudah tidak bisa digunakan lagi, mengembalikan peralatan tangan ke tempat 

semula setelah selesai digunakan, dan membersihkan peralatan dan tempat kerja 

setelah selesai bekerja. Kegiatan ini akan menjadikan area kerja dan peralatan 

selalu siap digunakan, peralatan juga mudah ditemukan karena selalu berada pada 

tempat yang sudah disediakan (Frans M. Royan 2009: 274-275) 

5.1.4 Perbedaan Lama Waktu Pencarian Peralatan Tangan Sebelum dan 

Sesudah Penerapan Metode 5R (Ringkas, Resik, Rapi, Rawat, Rajin) 

Berdasarkan hasil pengukuran lama waktu pencarian peralatan tangan pada 

9 bengkel umum sepeda motor di Kecamatan Ungaran Barat dengan responden 

sebanyak 32 responden menggunakan Stopwatch menunjukkan bahwa, rata-rata 

waktu yang diperlukan untuk menemukan satu peralatan tangan yaitu 16,2 detik. 

Waktu tercepat dan terlama untuk menemukan satu peralatan tangan sebelum 

penerapan metode 5R yaitu 9,6 detik dan 35,4 detik. Setelah dilakukan penerapan 

metode 5R, rata-rata waktu yang diperlukan untuk mencari satu peralatan tangan 

menjadi lebih cepat yaitu 11,7 detik. Sedangkan waktu tercepat dan terlama yaitu 
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9,5 detik dan 14,7 detik. Perbedaan lama waktu pencarian peralatan tangan di 9 

bengkel umum sepeda motor ini dikarenakan posisi peralatan tangan yang 

sebelumnya terkumpul menjadi satu dan barang-barang yang tidak perlu seperti 

bungkus bekas onderdil dan onderdil yang tidak terpakai berada di area kerja 

masih berada di area kerja, sehingga mekanik harus mencari-cari terlebih dahulu 

peralatan tangan yang ingin digunakan. Sedangkan setelah diterapkan metode 5R 

barang-barang yang tidak digunakan tidak lagi seperti sampah sisa onderdil dan 

onderdil bekas yang sudah tidak bisa digunakan tidak lagi berada di area kerja. 

Selain itu peralatan tangan yang semula menjadi satu setetelah diterapkan 5R 

menjadi berkelompok dan tertata rapi. Hal ini membuat mekanik lebih mudah 

dalam mengetahui lokasi penempatan peralatan tangan sehingga mempercepat 

proses pencarian peralatan tangan yang ingin digunakan untuk mereparasi sepeda 

motor (Sritomo Wingjosoebroto, 2003: 79). 

Untuk menegetahui apakah ada perbedaan yang bermakna pada lama 

waktu pencarian peralatan tangan sebelum dan sesudah penerapan metode 5R 

(Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) pada 9 bengkel umum sepeda motor di 

Kecamatan Ungaran Barat, maka dilakukan uji statistik dengan menggunakan uji 

T-Test Berpasangan. Sebelum dilakukannya uji T-Test ini perlu diadakan uji 

normalitas data terlebih dahulu. Berdasarkan hasil uji statistik T-Tes Berpasangan 

nilai menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna lama waktu 

pencarian peralatan tangan sebelum dan sesudah penerapan metode 5R (Ringkas, 

Rapi, Resik, Rawat, Rajin) pada 9 bengkel umum di Kecamatan Ungaran Barat. 
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Hal ini sesuai dengan teori dari SIEN Consultant (2012: 4), bahwa fungsi 

penerapan metode 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) diantaranya: 

1. Untuk meningkatkan kinerja, produktifitas, dan efisiensi dalam menjalankan 

pekerjaan karena akan membuat pekerja lebih nyaman dan leluasa dalam 

bekerja, 

2. Lebih mudah menemukan dan mendapatkan barang yang diinginkan sehingga 

mengurangi kelelahan kerja karena barang-barang sudah tersusun rapid an 

barang-barang yang tidak berguna sudah tidak berada di area kerja, 

3. Memperbaiki kondisi fisik area kerja, sehingga tidak ada benda yang 

berlebihan dan area kerja menjadi lebih luas dan nyaman, 

4. Mewujudkan perusahaan bercitra positif yang terlihat dari kondisi area 

kerjanya yang bersih dan rapi sehingga pengunjung merasa senang ketika 

berada di area kerja, 

5. Menurunkan resiko kecelakaan kerja yang disesabkan oleh lokasi yang 

berantakan, contohnya tersandung, terpeleset dan tersangkut kabel atau selang. 

Metode 5R mengkhususkan pada pengorganisasian stasiun kerja/area kerja 

menggunakan pertimbangan aspek ergonomi berupa efisiensi ekonomi gerakan 

dan pengaturan fasilitas kerja. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan 

dan kemudahan pada pekerja sehingga meningkatkan performa kerja, seperti 

menambah kecepatan kerja, akurasi, keselamatan kerja, mengurangi pemborosan 

tempat dan waktu, dan mengurangi datangnya kelelahan yang teralalu cepat. 

Kunci sukses untuk menjalankan metode 5R tidak hanya terletak pada karyawan 

68 



sebagai pelaksana utama metode 5R, melainkan semua pihak yang berada di area 

kerja termasuk juga pemimpin perusahaan yang bisa mengatur dan membimbing 

karyawannya serta mengkondisikan area kerjanya agar tetap bersih, rapi, dan 

nyaman. (Frans M Royan, 2009: 273, Sritomo Wingjosoebroto, 2003: 57 dan 78). 

5.2 Hambatan Penelitian 

Adapun hambatan dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Peneliti tidak mampu menyediakan perlengkapan keselamatan kerja (sarung 

tangan, sepatu, dan APAR) secara lengkap pada masing-masing bengkel 

sehingga bengkel kurang sempurna dalam melaksanakan metode 5R (skor 

rata-rata meskipun sudah melebihi standar, tetapi tidak bisa mencapai 100 

poin yaitu hanya 89,9 poin). 

2. Peneliti tidak mampu menyediakan tempat penyimpanan peralatan tangan 

yang ergonomis seperti pada bengkel resmi pada umumnya, sehingga 

menyebabkan rata-rata waktu pencarian peralatan tangan pada bengkel yang 

dilakukan penelitian menjadi lebih lama + 3 detik dari bengkel resmi. 
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BAB VI 
SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1    SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa keadaan area kerja pada 9 bengkel umum di Kecamatan Ungaran Barat 

sebelum penerapan metode 5R rata-rata skornya mencapai 40,9 poin (belum 

menerapkan metode 5R) sedangkan sesudah dilakukan penerapan metode 5R naik 

sebesar 49 poin (49%) menjadi 89,9 poin (sudah menerapkan metode 5R). 

Sedangkan rata-rata waktu pencarian peralatan tangan sesudah dilakukan 

penerapan metode 5R menjadi lebih cepat 4,45 detik daripada sebelum penerapan 

metode 5R.  Perhitungan berdasarkan Uji T-Test Berpasangan menghasilkan 

kesimpulan bahwa ada perbedaan yangbermakna lama waktu pencarian peralatan 

tangan sebelum dan sesudah diterapkannya metode 5R (Ringkas, Rapi, Resik, 

Rawat, Rajin) pada 9 bengkel umum sepeda motor di Kecamatan Ungaran Barat. 

 

6.2    SARAN 

6.2.1 Bagi Mekanik dan Pemilik Bengkel 

1. Mekanik diharapkan untuk tetap membudayakan program 5R di area kerja 

dengan menjaga kondisi lingkungan area kerja yang sudah diatur dan 

dibersihkan dengan cara menyingkirkan benda-benda yang tidak berguna 

dalam proses pekerjaan (Ringkas), menyimpan kembali peralatan tangan 

sesuai pada tempatnya setelah selesai digunakan (Rapi),  membersihkan area 

kerja kerja dan peralatan kerja setelah selesai digunakan (Resik), saling  
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mengingatkan antar sesama pekerja untuk bersama-sama menciptakan  area 

kerja yang bersih dan rapi (Rawat). 

2. Bagi pemilik 9 bengkel diharapkan tetap memonitor para mekanik minimal 1 

minggu sekali untuk memastikan bahwa penerapan metode 5R (Ringkas, 

Rapi, Resik, Rawat, Rajin) masih berjalan dengan baik. Proses ini dapat 

dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung pada area kerja 

dengan menggunakan checklist 5R yang telah disediakan oleh peneliti.  

3. Peneliti menyarankan agar pihak bengkel memberikan penghargaan khusus 

kepada mekanik yang bisa menjadi pelopor atau paling berdisiplin dalam 

menjalankan metode 5R agar pekerja termotivasi untuk terus menjalankan 

metode 5R (Rajin). 
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi 
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Lamiran 2. Surat Ijin Penelitian Kepada Kesbangpolinmas Kab. Semarang 
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Lampiran 3. Surat Ijin Observasi Kepada Kepala Kecamatan  
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Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian Kepada Pemilik Bengkel 
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Lampiran 5. Surat Ijin Penelitian Kepada Kepala DINAKERTRANS 
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Lampiran 6. Surat Ijin Penelitian dari Kesbangpolinmas Kab. Semarang  
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Lampiran 7. Surat Keterangan Penelitian dari Bengkel ATM Motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 



Lampiran 8. Surat Keterangan Penelitian dari Bengkel Bengkel e Ipul 
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Lampiran 9. Surat Keterangan Penelitian dari Bengkel Sahabat Motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 



Lampiran 10. Surat Keterangan Penelitian dari Bengkel Sampoerna Motor 
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Lampiran 11. Surat Keterangan Penelitian dari Bengkel Netral Motor 
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Lampiran 12. Surat Keterangan Penelitian dari Bengkel Depot Anugrah 
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Lampiran 13. Surat Keterangan Penelitian dari Bengkel Karya Abadi Motor 
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Lampiran 14. Surat Keterangan Penelitian dari Bengkel Berlian Motor 
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Lampiran 15. Surat Keterangan Penelitian dari Bengkel Rejo Motor 
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Lampiran 16. Surat Pernyataan Responden 
 
 
 

PENELITIAN SKRIPSI 
PERBEDAAN LAMA WAKTU PENCARIAN PERALATAN TANGAN 

SEBELUM DAN SESUDAH DITERAPKANNYA METODE 5R 
(RINGKAS, RESIK, RAPI, RAWAT, RAJIN) PADA  

BENGKEL UMUM SEPEDA MOTOR DI KECAMATAN 
UNGARAN BARAT 

 

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN 

  

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya: 

Nama  : .............................................................................................. 

Alamat  : .............................................................................................. 

    .............................................................................................. 

 

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang 

berjudul “Perbedaan Lama Waktu Pencarian Peralatan Tangan Sebelum dan 

Sesudah Penerapan Metode 5R Pada Bengkel Umum Sepeda Motor Di 

Kecamatan Ungaran Barat” dan penelitian tersebut dilakukan oleh: 

Nama  : Endra Jamaludin 

NIM  : 6450408136 

Mahasiswa S1 dari Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk 

dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

Ungaran, ............……....2013 

      Responden 

 

 

(________________) 
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Lampiran 17. Kuesioner Penelitian 
 
 

KUESIONER PENYARINGAN RESPONDEN 
PERBEDAAN LAMA WAKTU PENCARIAN PERALATAN TANGAN 

SEBELUM DAN SESUDAH DITERAPKANNYA METODE 5R 
(RINGKAS, RESIK, RAPI, RAWAT, RAJIN) PADA  

BENGKEL UMUM DI DAERAH KECAMATAN UNGARAN BARAT 
 

A. IdentitasResponden 

1. No. Responden   : ........... 

2. Nama   : ................................................................................. 

3. Alamat   : ................................................................................. 

       ................................................................................. 

4. Tanggal Lahir  : ................................................................................. 

5. Masa kerja  : ................................................................................. 

6. Nama Bengkel  : ................................................................................. 

B. Kebiasaan Tidur Malam dan Sarapan Pagi Responden 

1. Pada pukul berapa anda tidur tadi malam? 

a. Sebelum pukul 21:00 (Pukul ……………) 

b. Antara pukul 21:00 – 22:00  

c. Antara pukul 22:00 – 23:00  

d. Antara pukul 23:00 – 24:00  

e. Setelah pukul 24:00 WIB (Pukul ……………..) 

2. Pada pukul berapa anda bangun tidur hari ini? 

a. Sebelum pukul 03:00 (Pukul ………………) 

b. Antara pukul 03:00 – 04:00  

c. Antara pukul 04:00 – 05:00  

d. Antara pukul 05:00 – 06:00  

e. Setelah pukul 06:00 (Pukul ……………..) 

3. Apakah pada hari ini anda sudah sarapan/makan pagi? 

a. Saya sudah sarapan/makan pagi 

b. Saya belum sarapan/makan pagi 
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4. Apakah saat ini anda menderita salah satu penyakit di bawah ini? Bila ada 

sebutkanlah dengan memberi tanda centang (√) pada kolom yang disediakan. 

No 
Nama Penyakit yang Dapat Mengganggu 

Kecepatan Gerak Manusia 

Keterangan 

Ya Tidak 

1 Fraktura (Patah tulang)   

2 
Dislokasi (Pergeseran tulang sendi dari 

posisi awal karena jaringan yang sobek) 
  

3 

Terkilir (tertriknya sendi karena gerakan 

tiba-tiba atau gerakan yang tidak biasa 

dilakukan) 

 

  

4 

Ankilosis (Gangguan persendian yang 

membuat tulang tidak bisa digerakkan lagi) 

 

  

5 

Artritis (Gangguan persendian berupa 

peradangan pada beberapa sendi yang 

disertai rasa nyeri dan sakit) 

 

  

6 

Poliomyelitis (penyakit akibat infeksi virus 

polio yang dapat menyebabkan kerusakan 

pada syaraf yang mengkoordinir kerja otot) 

 

  

7 

Tetanus (Kejang otot yang disebabkan oleh 

bakteri Clostridium tetani) 

 

  

Teknik Penilaian : Mekanik yang menderita salah satu penyakit tersebut  
                           diatas maka tidak lagi masuk kedalam sampel penelitian.  
Sumber              : (Dyah Aryulina, dkk, 2004: 105-106)  

5. Bagaimanakah keadaan tubuh anda saat ini? 

a. Saya merasa sehat dan siap untuk mengerjakan pekerjaan saya  

b. Saya merasa kurang fit sehingga kurang bersemangat dalam bekerja 
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Lampiran 18. Checklist 5R Sebelum Diterapkan Metode 5R 
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Lampiran 19. Checklist 5R Sesudah Diterapkan Metode 5R 
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Lampiran 20. Lembar Pencatatan Waktu Pencarian Peralatan Tangan 
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Lampiran 21. Leaflet 5R 
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Lampiran 22. Daftar Populasi dan Hasil Kuesioner Penelitian 
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Lampiran 23. Daftar Responden 

No Nomor 
Responden Nama Umur (Tahun) Masa Kerja (Tahun) 

1 1 Taufik 33 13 
2 2 Zaenal Arifin 27 8 
3 3 Mahmud 29 5 
4 7 Malik 25 3 
5 8 Wahyu 24 2 
6 9 M. Syaiful 29 4 
7 10 Agus 36 13 
8 11 Imam 28 4 
9 14 Adi S 29 7 

10 15 Cahyo 26 3 
11 16 Anjar 31 11 
12 17 Muftikin 29 3 
13 19 Najir 25 1,5 
14 20 Heru 28 4 
15 21 Siswanto 38 15 
16 22 Yuda 30 4 
17 23 Iwan 28 4 
18 25 Gilang 26 3 
19 27 Deni 27 3 
20 28 Alex 24 1 
21 29 Ali 26 2 
22 30 Rofii 26 4 
23 32 Romdhoni 24 2 
24 33 Fajar 26 3 
25 35 Ihsan 31 6 
26 36 Gatot 25 3 
27 37 Nanang 25 2,5 
28 38 Arip 25 4 
29 39 Krisna 25 4 
30 40 Hamam 27 2,5 
31 41 Abdul 29 5,5 
32 42 Rochimin 32 6 
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Lampiran 24. Hasil Observasi Keadaan Area Kerja 

LEMBAR HASIL OBSERVASI KEADAAN AREA KERJA 
PADA BENGKEL UMUM DI KECAMATAN UNGARAN BARAT SEBELUM                                                                    

DAN SESUDAH DITERAPKANNYA METODE 5R                                                        
MENGGUNAKAN CHECKLIST 5R 

 

No Nama Bengkel 
Skor Sebelum 
Diterapkannya 

Metode 5R 
Kategori 

Skor Sesudah 
Diterapkannya 

Metode 5R 
Kategori 

1 ATM Motor 40 Buruk 88 Baik 
2 Bengkel e Ipul 46 Buruk 92 Baik 
3 Sahabat Motor 40 Buruk 89 Baik 
4 Sampoerna Motor 40 Buruk 88 Baik 
5 Netral Motor 38 Buruk 92 Baik 
6 Depot Anugrah 45 Buruk 90 Baik 
7 Karya  Abadi 

Motor 38 Buruk 89 Baik 

8 Berlian Motor 41 Buruk 91 Baik 
9 Rejo Motor 40 Buruk 90 Baik 

Rata-rata  40,9 Buruk 89,9 Baik 
Nilai Minimal 38  88  

Nilai Maksimal 45  92  
 
Keterangan :  -     Skor checklist 5R > 80 dikategorikan “Baik” (sudah menerapkan  
                             metode 5R). 

-  Skor checklist 5R < 80 dikategorikan “Buruk” (belum 
menerapkan  metode 5R). 
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Lampiran 25. Hasil Pengukuran Lama Waktu Pencarian Peralatan Tangan 
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Lampiran 26. Jenis Peralatan Tangan di Bengkel 
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Lampiran 27. Hasil Uji Normalitas Data 
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