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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang 1.1

Peran setiap karyawan dibutuhkan untuk dapat menciptakan lingkungan 

kerja yang bersih dan nyaman di suatu perusahaan. Komitmen karyawan 

dibutuhkan untuk memastikan lingkungan kerja tetap bersih dan nyaman. Salah 

satu cara untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman yaitu dengan 

memilah berkas-berkas yang diperlukan maupun tidak diperlukan. 

Metode 5R yang digunakan oleh PT Samator Gresik bertujuan untuk 

menciptakan area kerja yang nyaman tersebut. Penerapan metode 5R dimulai 

dengan memisahkan barang yang tidak diperlukan kemudian menyingkirkannya. 

Setiap benda yang memang diperlukan di area tersebut harus disusun dan 

disimpan sedemikian rupa sehingga mudah untuk dicari. 

Berdasarkan hal tersebut dan atas saran dari penyelia, penulis membahas 

mengenai program 5R yang dilakukan di PT Samator Gresik. Perusahaan ini 

menjadi pilihan penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan untuk 

pembuatan Laporan Tugas Akhir. Penulis tertarik untuk melihat bagaimana 

kondisi beberapa area kerja perusahaan tersebut secara nyata. Tidak hanya itu, 

penulis juga ingin mengetahui bagaimana budaya 5R membantu agar perusahaan 

tetap dipercaya untuk memegang sertifikat OHSAS dan ISO. 

 

 Ruang Lingkup 1.2

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Samator Gresik yang 

beralamat di Jalan Raya Bambe Km. 19 Driyorejo, Gresik. Untuk menulis Tugas 

Akhir ini, penulis mengamati proses kegiatan 5R mengenai ruang kerja karyawan 

di divisi yang ada di dalam kantor maupun di luar kantor (lapangan) PT Samator 

Gresik. 

 

 Tujuan Tugas Akhir 1.3

Laporan Tugas Akhir ini memiliki tujuan sebagai berikut: 



2 

 
 

1. Untuk memperoleh informasi mengenai 5R yang ada di PT Samator 

Gresik 

2. Untuk mengetahui penerapan program 5R yang ada di PT Samator 

3. Untuk mengetahui kontribusi 5R terhadap penerapan Standar OHSAS 

dan SNI ISO di PT Samator Gresik. 

 

 Manfaat Tugas Akhir 1.4

 Penulisan Laporan Tugas Akhir ini memiliki manfaat bagi penulis, 

perusahaan, maupun Program Studi. Manfaat yang didapat oleh penulis yaitu 

penulis dapat menambah wawasan mengenai kegiatan 5R yang ada di PT Samator 

Gresik. Penulis juga memperoleh ilmu untuk mempraktikkan langsung salah satu 

kegiatan 5R yang ada di PT Samator Gresik. 

 Dengan adanya pembuatan Tugas Akhir ini, diharapkan laporan Tugas 

Akhir ini dapat menjadi masukan sebagai bahan evaluasi mengenai program 5R 

yang ada. Masukan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan 

efektifitas program ini di perusahaan. 

 Manfaat bagi Program Studi Administrasi Perkantoran adalah sebagai 

bahan referensi dan informasi untuk program studi. Selain itu, dengan adanya 

penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di perusahaan ini diharapkan dapat 

menjalin kemitraan yang baik dengan PT Samator Gresik. 

 

 Sistematika Penulisan 1.5

Tugas akhir ini terdiri dari 5 bab yang terdiri atas Bab I yang berisi 

mengenai Latar Belakang pemilihan judul, Ruang Lingkup, Tujuan Tugas Akhir 

dan Manfaat Laporan Tugas Akhir. Bab II memaparkan mengenai konsep 5R, 

Tujuan 5R, Manfaat 5R, Pengertian 5R, dan standar OHSAS serta SNI ISO. Bab 

III berisi gambaran umum perusahaan yang meliputi Sejarah, Logo, Struktur 

Organisasi, Deskripsi Tugas Struktur Organisasi, serta Visi dan Misi perusahaan. 

 

Pada Bab IV yang merupakan inti dari Laporan Tugas Akhir, penulis akan 

menguraikan secara mendalam hasil observasi yang penulis lakukan mengenai 
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penerapan 5R di PT Samator Gresik, Penerapan Program 5R, serta hubungan 5R 

dengan Standar OHSAS dan SNI ISO di PT Samator Gresik. Bab V berisi 

kesimpulan dari pengamatan dan saran yang direkomendasikan untuk 

pengembangan proses 5R di PT Samator Gresik. 


