
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sejak berdiri di tahun 1985, PT Indo Kordsa Tbk menerapkan program 5S 

di area Production dan Maintenance serta Office tetapi kampanye promosi 

program 5S baru diluncurkan pada tahun 2013 sedangkan proses audit program 

tersebut untuk area Production dan Maintenance dimulai tahun 2014. Penerapan 

sistem 5S ini dilakukan untuk mendukung proses manufaktur yang ringkas (lean 

manufacturing) yang berpedoman pada konsep Total Productive Maintenance 

(TPM) di seluruh kegiatan bisnis, baik kegiatan produksi, pemeliharaan serta 

fungsi lain seperti administrasi dan perkantoran. TPM adalah sebuah sistem untuk 

memelihara dan meningkatkan sistem mutu dan produksi melalui mesin, 

peralatan, proses dan karyawan yang menciptakan nilai tambah bagi perusahaan 

dimana salah satu pilar dasarnya adalah sistem 5S. Dampak penerapan proses 

manufaktur yang ringkas melalui TPM dapat terlihat secara tidak langsung 

melalui peningkatan produktivitas karyawan, peningkatan tonase produk kain 

penguat ban dan peningkatan penghasilan komprehensif perusahaan. Dalam tiga 

tahun terakhir, yaitu tahun 2015-2017, perusahaan mendapat peningkatan total 

penghasilan komprehensif USD 28,8 juta atau meningkat 28.19% dibandingkan 

pada tahun 2016 sebesar USD 22,49 juta dan meningkat sebesar 115.62% atau 

USD 12.60 juta dari yang dibukukan pada tahun 20151 (lihat Gambar 1).  

 

 
Sumber: Annual Report PT Indo Kordsa Tbk (2015-2017) 

Gambar 1  Grafik penghasilan PT Indo Kordsa Tbk tahun 2015-2017 

 

Penerapan sistem 5S di PT Indo Kordsa Tbk melibatkan komitmen dari top 

manajemen yang berasal dari level Presiden Direktur, manajemen Kordsa sebagai 

induk dari Indo Kordsa, serta para manajer dan pemimpin lainnya. Penerapan 5S 

ini dibuat dan dikontrol oleh Komite 5S dimana para anggotanya berasal dari 

bermacam-macam departemen seperti: Departemen Safety, Health and 

Environment; Departemen Production; Departemen Maintenance; dan 

departemen lainnya. Pelatihan dilakukan sejak tahun 2014 kepada seluruh 

                                                 
1 Annual Report PT Indo Kordsa Tbk Tahun 2015-2017 
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karyawan Production dan Maintenance, baik dari level manajer sampai level 

operator secara berkala. Komunikasi sistem 5S dilakukan selain melalui media 

komunikasi juga dilakukan saat kegiatan audit dengan adanya sesi pemberian 

umpan balik (feedback) antara komite 5S, top manajemen dan karyawan baik dari 

internal maupun antar departemen. Proses reward dan recognition untuk 

implementasi 5S diberikan melalui penghargaan 5S terbaik untuk departemen 

dengan skor audit tertinggi yaitu dengan memberikan plakat dan perayaan 

bersama top manajemen. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, proses 

audit 5S dilakukan di area Production dan Maintenance sedangkan mulai tahun 

2018 proses audit dilakukan juga untuk area Office atau perkantoran.  

Pelaksanaan sistem 5S dari tahun 2015 sampai tahun 2017 tidak selalu 

berjalan lancar ditandai dengan hasil data audit 5S dari tahun 2015 sampai tahun 

2017 yang fluktuatif. Hal ini menunjukkan karyawan tidak konsisten dalam 

menerapkan 5S. Data audit bulanan 5S pada tahun 2015-2017 tidak ditemukan 

lengkap, beberapa departemen tidak mengisi skor audit bulanan. Hal ini juga 

menunjukan setiap departemen tidak konsisten dalam melakukan audit 5S sebagai 

kontrol pelaksanaan. Dari data hasil audit tahun 2017, yaitu empat tahun setelah 

program 5S diluncurkan, skor audit 5S beberapa departemen tidak memenuhi 

harapan manajemen. Hasil audit sistem 5S tersebut merupakan angka kinerja 

organisasi yang mengukur penerapan sisih, susun, sapu, standarisasi dan 

pemantapan/sikap pada departemen tersebut menggunakan alat ukur yang 

diberikan oleh salah satu konsultan yang telah ditunjuk oleh perusahaan 

(Konsultan M). Skala skor hasil audit 5S yang ditentukan oleh Konsultan M 

tersebut memiliki rentang 0-25 dimana skor <12.5 dikategorikan sebagai kondisi 

Crying, rentang skor 12.51 - 17.49 dikategorikan sebagai kondisi Sad, rentang 

skor 17.50 - 22.49 dikategorikan sebagai kondisi Smile dan rentang skor 22.50 – 

25 dikategorikan sebagai kondisi Happy. Harapan manajemen adalah setiap 

departemen mendapatkan skor audit bulanan dengan kategori Happy. Komite 5S 

perusahaan menerapkan audit kepada area Production dan area Maintenance. 

Hasil audit sistem 5S PT Indo Kordsa Tbk dari tahun 2015 sampai 2017 terlampir 

dalam kinerja 5S pada Gambar 2. 
 

 
Sumber: Data internal perusahaan PT Indo Kordsa Tbk (2015-2017) 

Gambar 2  Grafik skor audit 5S PT Indo Kordsa Tbk tahun 2015-2017 
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Data skor audit 5S untuk seluruh departemen Production dan Maintenance 

pada tahun 2017 menunjukkan bahwa tidak seluruh departemen mencapai 

kategori Happy (lihat Gambar 3). Inkonsistensi ini membuat perusahaan bersama 

Komite 5S menggencarkan penerapan sistem 5S sehingga perusahaan menjalin 

kerjasama dengan perusahaan konsultan Jepang yang spesifik menangani perihal 

TPM (termasuk di dalamnya 5S) di seluruh lini. Oleh karena itu, Komite 5S ingin 

mengetahui bagaimana motivasi karyawan untuk tidak hanya konsisten 

menerapkan sistem 5S tetapi juga mempercepat penerapan sistem 5S untuk 

meraih hasil skor audit yang maksimal. Hal ini dibutuhkan tidak hanya untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan melalui proses manufaktur yang ramping yang 

menjadi fokus berkelanjutan jangka panjang tetapi juga untuk mencapai misi 

jangka pendek perusahaan untuk mendapatkan penghargaan TPM di Jepang pada 

tahun 2020. 

 

 
Sumber: Data internal perusahaan PT Indo Kordsa Tbk (2015-2017) 

Gambar 3  Grafik skor audit 5S PT Indo Kordsa Tbk tahun 2017 

 

Perumusan Masalah 

Percepatan peningkatan hasil skor audit 5S di masing-masing departemen di 

PT Indo Kordsa Tbk diperlukan dalam upaya untuk mempersiapkan perusahaan 

mengikuti penilaian dalam mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan 

manufaktur dengan penerapan Total Productive Maintenance terbaik yang akan 

diselenggarakan di Jepang pada tahun 2020. Inkonsistensi penerapan sistem 5S 

oleh departemen PT Indo Kordsa Tbk membuat Manajemen bersama Komite 5S 

ingin mengetahui motivasi karyawan dari masing-masing departemen tersebut 

untuk menerapkan sistem 5S secara konsisten dan cepat. Komite 5S juga ingin 

mengetahui faktor motivasi karyawan mana yang paling meningkatkan penerapan 

budaya sistem 5S di perusahaan sehingga kinerja penerapan sistem 5S yang 

konsisten dapat segera dilakukan oleh karyawan Production dan Maintenance 

yang menjadi bagian utama operasi perusahaan. Berdasarkan latar belakang dan 

identifikasi permasalahan, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana hubungan antara motivasi karyawan dengan budaya sistem 5S dan 

kinerja sistem 5S di PT Indo Kordsa Tbk? 
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2. Apakah karakteristik karyawan PT Indo Kordsa Tbk berhubungan dengan 

motivasi karyawan, budaya sistem 5S dan kinerja sistem 5S di PT Indo Kordsa 

Tbk? 

3. Dari faktor-faktor motivasi karyawan mana faktor manakah yang paling 

memengaruhi motivasi karyawan dalam budaya sistem 5S dan kinerja sistem 

5S di PT Indo Kordsa Tbk? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis hubungan antara motivasi karyawan dengan budaya sistem 5S 

dan kinerja sistem 5S di PT Indo Kordsa Tbk? 

2. Menganalisis hubungan antara karakteristik karyawan dengan motivasi 

karyawan, budaya sistem 5S dan kinerja sistem 5S di PT Indo Kordsa Tbk. 

3. Menganalisis faktor yang paling memengaruhi motivasi karyawan dalam 

budaya sistem 5S dan kinerja sistem 5S. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menyediakan informasi hubungan antara 

motivasi karyawan, budaya 5S dan kinerja 5S serta menyediakan analisis 

motivasi karyawan sebagai alat untuk meningkatkan evaluasi budaya sistem 5S 

dan kinerja sistem 5S pada karyawan agar dapat bersaing secara kompetitif dan 

berkelanjutan. 

2. Bagi masyarakat dan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan bagi pembaca dan dapat dijadikan bahan referensi untuk 

dijadikan metode dalam menilai motivasi karyawan dan mengembangkan 

penerapan sistem 5S di perusahaan lain. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada pengamatan faktor-faktor yang 

memengaruhi motivasi karyawan terhadap budaya sistem 5S dan kinerja sistem 

5S di PT Indo Kordsa Tbk.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kerangka Teoritis 

 

 

Teori Motivasi Dua Faktor Herzberg 

 

Teori motivasi dua faktor Herzberg berdasar pada teori hirarki kebutuhan 

Maslow yang lebih dekat asosiasinya dengan motivasi di tempat kerja. Herzberg 
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