
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Istilah manajemen dalam kehidupan masyarakat dewasa ini bukanlah 

merupakan istilah atau masalah baru. Manajemen berasal dari kata “to manage” 

yang berarti mengelola aktifitas-aktifitas sekelompok orang agar dapat mencapai 

sasaran yang berarti mengelola aktifitas-aktifitas sekelompok orang agar dapat 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Manajemen mempunyai arti yang sangat 

luas dapat berarti proses, seni maupun ilmu. Dikatakan proses karena dalam 

manajemen terdapat beberapa tahapan untuk mencapai tujuan, yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Dikatakan seni karena 

manajemen merupakan suatu cara atau alat untuk seorang manajer dalam 

mencapai tujuan. Dimana penerapan dan penggunaannya tergantung pada masing-

masing manajer yang mempunyai cara dan gaya tersendiri, dalam mencapai tujuan 

perusahaan yang sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi dan pembawaan 

manajer. Dikatakan ilmu karena manajemen dapat dipelajari dan dikaji 

kebenarannya. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Fathoni 

(2006:7) bahwa manajemen dapat disebut pembinaan, pengendalian, pengelolaan, 

kepemimpinan, ketatalaksanaan yang merupakan proses kegairahan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian Handoko (2003:8) 

mendefinisikan manajemen sebagai berikut: 

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber 

daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan”. 

 

 



 

 

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan 

manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengendalian melalui pemanfaatan sumber daya-sumber daya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

  

2.1.2 Fungsi Manajemen  

Fungsi manajemen sangat luas, hal ini disebabkan karena tugas dan 

tanggung jawab manjemn sumber daya manusia untuk mengelolah unsur-unsur 

manusia seefektif mungkin memiliki suatu tenaga kerja yang memuaskan. Fungsi 

manajemen meliputi fungsi manajerial dan fungsi operasional,yaitu : 

a. Fungsi Manajerial 

1. Planning (Perencanaan) 

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien 

agar sesuai dengan  kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. 

Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Program 

kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, 

dan masyarakat. 

2. Organizing (Pengorganisasian) 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, 

integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization chart). Dengan 

organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. 

3. Directing (Pengarahan)  

Kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja 

efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, 

dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan 

agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. 

4. Controlling (Pengendalian)  

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar menaati 

peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Pengendalian 



 

 

karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerja sama, pelaksanaan 

pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan. 

b. Fungsi Operasional 

1. Procurement (Pengadaan)  

Proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk 

mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan 

yang baik akan membantu terwujudnya tujuan. 

2. Development (Pengembangan)  

Proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral 

karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang 

diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 

3. Compensation (Kompensasi)  

Pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak langsung (indirect), uang 

atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada 

perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. 

4. Integration (Pengintegrasian)  

Kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan 

karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan. 

Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan sulit dalam MSDM, karena 

mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang. 

5. Maintenance (Pemeliharaan) 

Kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan 

loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. 

Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan karyawan. 

6. Kedisiplinan 

Merupakan fungsi yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa 

disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah 

keinginan dan kesadaran untuk menaati peraturan-peraturan perusahaan dan 

norma-norma sosial. 

 

 



 

 

7. Separation (Pemberhentian) 

Putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini 

disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja 

berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya.  

 

2.1.3 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling utama pada setiap 

aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan, yang didalam kegiatannya 

mengandung pengertian bahwa operasi dan tujuan perusahaan tidak akan tercapai 

tanpa adanya peran serta manusia. Manajemen bukan saja mengelola sumber 

manusia tetapi juga material, modal dan faktor produksi lainnya. Tetapi 

bagaimanapun juga, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi 

yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap organisasi, maka konsekuensi 

dari semua itu adalah perlunya pengelolaan sumber daya manusia secara lebih 

baik agar diperoleh sumbangan yang berarti bagi kemajuan organisasi atau 

perusahaan.  

Manajemen bukan saja mengelola sumber manusia tetapi juga material, 

modal dan faktor produksi lainnya. Tetapi bagaimanapun juga, sumber daya 

manusia merupakan salah satu faktor produksi yang paling penting yang harus 

dimiliki oleh setiap organisasi, maka konsekuensi dari semua itu adalah perlunya 

pengelolaan sumber daya manusia secara lebih baik agar diperoleh sumbangan 

yang berarti bagi kemajuan organisasi atau perusahaan. Pengertian manajemen 

sumber daya manusia menurut Simamora (2004:4) menyatakan bahwa: 

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah pendayagunaan, 

pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa dan pengelolaan individu 
anggota organisasi atau kelompok karyawan yang menyangkut desain dan 
implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan 

karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan 
hubungan ketenagakerjaan yang baik”. 

 

Sedangkan Mangkunegara (2011:2) mengemukakan bahwa: 

“Manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, 
pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan 



 

 

terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, 

pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka 
mencapai tujuan organisasi”. 

 

Dengan demikian, manajemen sumber daya manusia adalah suatu 

penerapan fungsi-fungsi merencanakan, mengelola, mengarahkan, dan mengawasi 

sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan dengan maksud untuk 

mencapai tujuan organisasi perusahaan secara efektif dan efisien. 

 

2.2 Pengertian Budaya Kerja Kaizen 

2.2.1 Pengertian Budaya Kerja 

Budaya dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada dalam masyarakat 

yang menjadi sistem nilai yang dianut bersama, menjadi kebiasaan dan menjadi 

identitas bagi masyarakat tersebut. Budaya yang dikaitkan dengan mutu atau 

kualitas kerja, maka dinamakan budaya kerja. Budaya kerja adalah suatu falsafah 

yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, 

kebiasaan, dan kekuatan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu 

kelompok masyarakat atau organisasi yang tercermin dari sikap menjadi perilaku, 

kepercayaan, cita-cita, pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau 

bekerja.Dalam jurnal Herliany (2008), Supriyadi dan Triguno (2006:8) 

menyatakan bahwa: 

Budaya kerja adalah suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup 
sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang 
dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi 

perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang terwujud 
sebagai kerja.  

 
Budaya kerja sebagai kelompok pikiran dasar atau program mental yang 

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kerjasama manusia 

yang dimiliki oleh suatu golongan masyarakat. Penggambaran satu paradigma 

baru tentang terbentuknya budaya kerja, yaitu dimulai dari bagaimana perusahaan 

tersebut melakukan sikap yang efisien kemudian menjadikan tindakan tersebut 

sebagai kebiasaan yang selanjutnya dapat membantu manajemen puncak dalam 



 

 

menentukan misi dan visi perusahaan yang pada akhirnya dapat membentuk 

budaya yang menjadi pedoman oleh karyawan dalam bekerja. Perubahan sikap 

kerja menjadi budaya kerja dapat dilihat lebih jelas pada gambar berikut: 

 

Gambar 2.1  

Pembentukan Budaya Kerja 

 

 
 

 

 

2.2.1.1 Jenis-Jenis Budaya Kerja 

Jenis-jenis budaya kerja berdasarkan proses informasi dan tujuannya 

menurut Tika  (2008:7) adalah: 

1. Berdasarkan Proses Informasi yang terdiri dari: 

a. Budaya rasional 

 Dalam budaya ini, proses informasi individual (klarifikasi sasaran 

pertimbangan logika, perangkat pengarahan) diasumsikan sebagai sarana bagi 

tujuan kinerja yang ditunjukkan (efisiensi, produktivitas dan keuntungan atau 

dampak). 

b. Budaya ideologis 

 Dalam budaya ini, pemrosesan informasi intuitif (dari pengetahuan yang 

dalam, pendapat dan inovasi) diasumsikan sebagai sarana bagi tujuan revitalisasi 

(dukungan dari luar, perolehan sumber daya dan pertumbuhan). 

c. Budaya Konsensus 

 Dalam budaya ini, pemrosesan informasi kolektif (diskusi, partisipasi dan 

konsensus) diasumsikan untuk menjadi sarana bagi tujuan kohesi (iklim, moral 

dan kerja sama kelompok). 

d. Budaya hierarkis 

 Dalam budaya hierarkis, pemrosesan informasi formal (dokumentasi, 

komputasi dan evaluasi) diasumsikan sebagai sarana bagi tujuan kesinambungan 

(stabilitas, control dan koordinasi) 

   Sikap   Perilaku   Misi    Visi   Budaya Kerja     



 

 

2. Berdasarkan Tujuannya, yaitu: 

a. Budaya organisasi perusahaan. 

b. Budaya organisasi publik. 

c. Budaya organisasi sosial. 

Budaya kerja PT. Gistex Garmen Indonesia adalah budaya yang ada dan 

terkandung di dalam perusahaan seperti budaya kaizen disini mengarah ke 

perubahan yang lebih baik, hal tersebut sangat begitu penting bagi perusahaan 

karena perbaikan sangat membantu untuk kesejateraan dan kemajuan perusahaan.  

 

2.2.2 Pengertian Kaizen 

Kaizen adalah suatu filosofi dari Jepang yang memfokuskan diri pada 

pengembangan dan penyempurnaan secara terus menerus atau berkesinambungan 

dalam perusahaan bisnis. Kaizen berasal dari Bahasa Jepang yaitu Kai artinya 

perubahan dan Zen artinya baik. Jadi, Kaizen dapat diartikan sebagai perubahan 

kepada arah lebih baik. Kaizen adalah kegiatan sehari-hari yang sederhana juga 

merupakan sebuah proses apabila dilakukan dengan benar akan 

“memanusiawikan” tempat kerja, mengurangi beban kerja yang berlebihan, dan 

mengajarkan orang untuk melakukan percobaan dalam pekerjaannya dengan 

menggunakan metode-metode ilmiah dan bagaimana belajar mengenali serta 

mengurangi pemborosan dalam proses kerjanya.Kaizen menurut Imai (2008:11) 

adalah perbaikan yang melibatkan semua orang baik manajer dan karyawan dan 

melibatkan biaya dalam jumlah tak seberapa.. Sedangkan menurut Waluyo 

(2006:3) menyatakan bahwa:  

Budaya organisasi masyarakat Jepang disebut kaizen yang secara bahasa 

Jepang kai berarti perubahan sedangkan zen berarti baik dan secara istilah 
artinya adalah perbaikan dan penyempurnaan berkesinambungan yang 
melibatkan semua anggota dalam hirarki perusahaan, baik manajemen 

maupun karyawan.  
 

 Kaizen Pertama kali diperkenalkan oleh Taichi Ohno, mantan Vice 

President Toyota Motors Corporation. Kata kaizen digunakan untuk menguraikan 

suatu proses manajemen dan budaya bisnis berarti perbaikan terus-menerus dan 

perlahan-lahan dengan keikutsertaan aktif dan komitmen dari semua karyawan 



 

 

dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahaan. Kaizen tidak hanya 

berlaku di Jepang,  karena pada dasarnya setiap individu maupun organisasi di 

negara manapun pasti menginginkan selalu menjadi yang terbaik, untuk itu 

perbaikan dan penyempurnaan setiap saat selalu diperlukan, hal ini berdasarkan 

arti dari kaizen itu sendiri yaitu perbaikan dan penyempurnaan terus-menerus dan 

berkesinambungan. 

  Kaizen secara harfiah memiliki arti “Penyempurnaan” atau dapat diartikan 

sebagai perbaikan terus menerus (continous improvement). Di dalam penerapan 

manajerial, kaizen sendiri lebih mengarah pada Total Quality Management 

(TQM), Zero Defects (ZD), Just In-Time (JIT) dan beberapa kegiatan lain yang 

mengarah pada pengendalian mutu dan pengembangan mutu melalui berbagai 

penyempurnaan menuju kesempurnaan sistem. Kaizen menempatkan kualitas 

sebagai landasan utama dalam proses produksi suatu organisasi dan juga 

menjadikan kaizen sebagai sebuah landasan berpikir dan bertindak agar tercipta 

hasil yang berkualitas.  

Kaizen dapat dimulai dengan menyadari bahwa setiap perusahaan 

mempunyai masalah. Kaizen memecahkan masalah dengan membentuk 

kebudayaan perusahaan dimana setiap orang dapat mengajukan masalahnya 

dengan bebas. Meski perbaikan dalam kaizen bersifat kecil dan berangsur, namun 

proses kaizen mampu membawa hasil yang dramatis mengikuti waktu. Aspek 

penting dalam kaizen adalah mengutamakan proses. Hal ini berlawanan dengan 

manajemen barat yang menilai performa karyawan hanya atas dasar hasil yang 

diperolehnya dan bukan pada usaha mereka. Inovasi memang dramatis, punya 

daya tarik istimewa yang besar. Kaizen, sebaliknya, seringkali tidak dramatis 

bahkan biasa-biasa saja. Namun inovasi merupakan upaya sekali tembak, dan 

hasilnya seringkali membawa dampak sampingan masalah sedangkan 

proses kaizen diterapkan berdasarkan akal sehat dan berbiaya rendah, menjamin 

kemajuan berangsur yang memberikan imbalan hasil jangka panjang. Adapun 

realisasinya dalam suatu perusahaan setiap karyawan di semua level di dalam 

organisasinya dapat berpartisipasi dalam kaizen, mulai dari manajemen puncak 

hingga ke level bawah, hal ini bertujuan untuk pengembangan perusahaan ke arah 



 

 

yang lebih baik. Format kaizen dapat berupa perseorangan, sistim saran, 

kelompok kecil, atau kelompok besar sampai bawahan atau istilahnya way of 

life perusahaan. Kaizen merupakan aktivitas harian yang pada prinsipnya 

memiliki dasar sebagai berikut: 

1. Berorientasi pada proses dan hasil. 

2. Berpikir secara sistematis pada seluruh proses. 

3. Tidak menyalahkan, tetapi terus belajar dari kesalahan yang terjadi di 

lapangan. 

Kaizen tidak bersifat dramatis dan proses kaizen diterapkan berdasarkan 

akal sehat dan berbiaya rendah, menjamin kemajuan beransur yang memberikan 

imbalan hasil dalam jangka panjang. Jadi kaizen merupakan pendekatan dengan 

risiko rendah. Perbaikan dalam kaizen bersifat kecil dan berangsur. Kaizen dibagi 

menjadi 3 segmen, tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan, yaitu: 

1. Kaizen yang berorientasi pada manajemen, memusatkan perhatiannya pada 

masalah logistic dan strategis yang terpenting dan memberikan momentum 

untuk mengejar kemajuan dan moral. 

2. Kaizen yang berorientasi pada kelompok, dilaksanakan oleh gugus kendali 

mutu, kelompok  Jinshu Kanshi untuk manajemen sukarela menggunakan alat 

statistic untuk memecahkan masalah, menganalisa, melaksanakan dan 

menetapkan standar atau prosedur baru. 

3. Kaizen yang berorientasi pada individu, dimanifestasikan dalam bentuk saran, 

dimana seseorang harus bekerja lebih pintar bila tidak mau bekerja keras. 

Metode yang digunakan dalam kaizen untuk mencapai hal tersebut adalah 

dengan mengubah cara kerja karyawan sehingga karyawan bekerja lebih 

produktif, tidak terlalu melelahkan, lebih efisien, dan aman, memperbaiki 

peralatan serta memperbaiki prosedur. Implikasi dari kaizen tersebut juga adalah 

membantu perusahaan menerapkan cara berpikir yang berorientasi kepada 

proses dan mengembangkan strategi yang menjamin penyempurnaan 

berkesinambungan, melibatkan unsur manusia dari segala tingkatan dalam 

hierarki organisasi. Pesan dari strategi kaizen adalah bahwa tidak satu hari pun 



 

 

boleh berlalu tanpa sesuatu tindakan penyempurnaan dalam perusahaan. Adapun 

manfaat yang dapat diperoleh dalam penerapan Teori Kaizen dapat berupa : 

1. Setiap orang akan mampu menemukan masalah dengan cepat. 

2. Setiap orang akam memberikan perhatian dan penekanan pada tahap 

perencanaan. 

3. Mendukung cara berfikir yang berorientasi proses. 

4. Setiap orang berkonsentrasi pada masalah-masalah yang lebih penting dan 

memdesak untuk diselesaikan. 

5. Setiap orang akan berpartisipasi dalam  membangun sistem yang baru. 

Dari kesimpulan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

Budaya kaizen merupakan suatu teknik manajemen yang menekankan pada 

perbaikan kualitas secara berkesinambungan yang melibatkan semua pihak 

dengan biaya rendah. Budaya kaizen dapat diartikan proses perbaikan yang terjadi 

secara terus menerus untuk memperbaiki cara kerja dan meningkatkan mutu dan 

dengan cara antara lain menanamkan sikap disiplin terhadap karyawan serta 

menciptakan tempat kerja yang nyaman bagi karyawan yang melibatkan semua 

anggota dalam hierarki perusahaan, baik manajemen maupun karyawan. 

 

2.2.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Budaya Kaizen  

Kaizen secara harfiah berarti improvement. Kaizen dibutuhkan di setiap 

perusahaan . Filosifi Kaizen dalam perjalanan aktivitas suatu perusahaan pasti 

akan mengalami penurunan/deteriorasi (baik alat maupun manusia). Untuk 

menjaga agar penurunan itu tidak terjadi maka diperlukan 

maintenance/repairement (pemeliharaan/perbaikan). Tapi, kalau perusahaan ingin 

meningkatkan performancenya, maka dibutuhkan juga aktivitas improvement 

(Kaizen). Perusahaan sering menggunakan istilah Kaizen atau Improvement 

Proposal dalam melaksanakan program improvementnya.  

Ada 5 (lima) faktor yang mendukung di dalam budaya kaizen yaitu :  

1. Teamwork (Tim Kerja)  

Team work bisa diartikan kerja tim atau kerjasama, team work atau kerja 

sama tim merupakan bentuk kerja kelompok dengan keterampilan yang saling 



 

 

melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai target yang sudah disepakati 

sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Harus 

disadari bahwa teamwork merupakan peleburan berbagai pribadi yang menjadi 

satu pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan tersebut bukanlah tujuan 

pribadi, bukan tujuan ketua tim, bukan pula tujuan dari pribadi yang paling 

populer di tim.  

2. Personal Disipline (Disiplin Pribadi)  

Disiplin tidak ada kaitannya dengan kekerasan atau hukuman. Namun disiplin 

sangat erat kaitannya dengan motivasi. Pada dasarnya hal yang dapat memotivasi 

individu dapat dikelompokan menjadi dua: by love atau by fear. Anda dapat 

termotivasi untuk melakukan suatu pekerjaan jika anda telah menyadari berbagai 

hal menyenangkan yang dapat anda peroleh setelah/pada saat anda melakukan 

pekerjaan tersebut. Anda juga dapat termotivasi jika anda menyadari berbagai hal 

yang mengancam jika anda tidak melakukan suatu pekerjaan yang harus anda 

lakukan. Umumnya individu akan termotivasi dengan cara yang kedua karena 

berbagai sistem pendidikannya (formal atau non-formal) selama ini telah berhasil 

mengkondisikannya demikian. Itulah sebabnya mengapa kebanyakan individu 

menghubungkan disiplin dengan kekerasan atau hukuman.  Disiplin pribadi 

merupakan suatu skill, yang artinya dapat dilatih. Disiplin dapat dianalogikan 

seperti otot, semakin anda melatihnya, disiplin anda semakin baik.  

3. Improved Morale (Peningkatan Moral)  

Peningkatan kualitas moral sangat berperan penting dalam budaya kaizen, 

karena budaya yang tidak didukung dengan kualitas moral yang baik maka budaya 

tersebut dapat dikatakan adalah budaya yang gagal. Budaya kaizen identik dengan 

aspek moral yang tetap dijaga dari dahulu samapi sekarang. Budaya yang 

mencerminkan ketaatan atas moral individu masyarakat yang menganut budaya 

tersebut. 

4.  Quality Circle (Kualitas Lingkaran)  

Orang-orang yang merupakan bagian dari lingkaran kontrol kualitas akan 

merasakan rasa kepemilikan untuk proyek tersebut. Hasil yang lebih tinggi dan 

tingkat penolakan juga lebih rendah mengakibatkan peningkatan kepuasan kerja 



 

 

bagi para pekerja, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk berkontribusi 

lebih banyak. Sebuah kontrol kualitas program lingkaran juga membawa 

peningkatan komunikasi dua arah antara staf dan manajemen. 

5.  Suggestion for Improvement (Saran untuk Perbaikan)  

Penerapan Kaizen di dalam suatu perusahaan tidak semudah yang diduga 

sebab memerlukan keterlibatan semua unsur di dalam perusahaan. Ini dimulai 

dengan melakukan studi literatur untuk mendapatkan gambaran penerapan 

continuous improvement di suatu perusahaan dan mendapatkan faktor - faktor 

yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penerapannya. Berdasarkan literatur dan 

penelitian - penelitian sebelumnya, faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan 

suatu manajemen mutu atau penerapan continuous improvement di dalam suatu 

perusahaan adalah dukungan manajemen, aspek pekerja, dan budaya perusahaan 

yang sesuai. 

 

2.2.2.2 Prinsip Budaya Kaizen 

Kaizen atau perbaikan secara terus menerus selalu beriringan dengan Total 

Quality Management (TQM). Bahkan sebelum filosofi TQM ini terlaksana atau 

sebelum system mutu dapat dilaksanakan dalam suatu perusahaan maka filosofi 

ini tidak akan dapat dilaksanakan sehingga perbaikan secara terus menerus (Just 

in time) ini adalah usaha yang melekat pada filosofi TQM itu sendiri. Sehingga 

Kaizen bisa juga merupakan suatu kesatuan pandangan yang komprehensif dan 

terintegrasi yang memiliki ciri khas. Prinsip budaya kaizen, terdiri dari:  

1. Orientasi Pelanggan.  

2. Pengendalian Mutu Terpadu (Total Quality Management). 

3. Robotik.  

4. Gugus Kendali Mutu (QC). 

5. Sistem saran.  

6. Otomatisasi atau fleksibel.  

7. Disiplin di tempat kerja. 

8. Pemeliharaan produktivitas terpadu.  

9. Kamban (tepat waktu). 



 

 

10. Penyempurnaan mutu.  

11. Ketepatan waktu.  

12. Tanpa cacat. 

13. Aktivitas kelompok kecil.  

14. Hubungan kooperatif karyawan manajemen.  

15. Pengembangan produk baru.  

Menurut Wellington (1998:56), prinsip-prinsip Kaizen yang sering 

diterapkan dalam perusahaan di Jepang adalah 

1. Memfokuskan pada pelanggan   

Dalam Kaizen semua aktivitas diarahkan pada kepuasan pelanggan da focus 

pandangan jangka panjang pada kebutuhan pelanggan.  

2. Melakukan perbaikan secara terus-menerus  

Perusahaan tidak akan berhenti setelah perbaikan berhasil dimplementasikan.  

3. Mengakui masalah secara terbuka  

Pada perusahaan kaizen, setiap tim kerja dapat mengemukakan masalahnya 

secara terbuka.  

4. Mendorong keterbukaan  

Pada perusahaan kaizen, ruang kerja bersfat terbuka, kebersamaan lebih 

disukai sehingga membuat kepemimpinan semakin jelas dan komunikasi semakin 

hidup. 

5. Menciptakan tim kerja   

Setiap individu dalam sebuah perusahaan Kaizen menjadi anggota tim kerja 

yang diarahkan oleh seorang pimpinan tim.  

6. Mengelola proyek lewat tim lintas fungsional  

Kaizen menyatakan bahwa tidak seorang pun atau satu tim pun harus 

mempunyai semua keterampilan atau ide terbaik untuk mengelola satu proyek 

secara efisien, bahkan dalam hal yang menyangkut disiplin ilmunya sendiri.  

7. Mengembangkan proses hubungan yang tepat  

Pada perusahaan Kaizen diharapkan terjalin hubungan yang harmonis pada 

komunikasi dan cara untuk menghindari konfrontasi antar pribadi.  

 



 

 

8. Mengembangkan disiplin pribadi  

Adanya rasa hormat pada diri sendiri dan perusahaan menunjukkan kekuatan 

dan keutuhan dalam diri seseorang serta kapasitas agar menjadi harmonis dengan 

rekan dan pelanggan. 

9. Memberikan informasi kepada setiap karyawan  

Kaizen memberikan syarat agar semua staff mendapat informasi lengkap 

mengenai perusahaan mereka, secara induksi (formal, terstruktur, lengkap, 

berkepanjangan) dan sepanjang mereka masih menjadi karyawan.  

10. Membuat setiap karyawan menjadi mampu   

Membuat karyawan menjadi mampu berarti member bekal keterampilan dan 

peluang untuk menerapkan informasi yang diberikan. Lewat pelatihan berbagai 

keterampilan, dorongan, tanggungjawab membuat keputusan, akses dalam sumber 

data dan anggaran, umpan balik dan imbalan, karyawan mendapat wewenang 

untuk memberikan pengaruh yang cukup besar pada diri sendiri dan kegiatan 

perusahaan. Bekerja dalam kaizen adalah bekerja memperbaiki keadaan yang ada 

saat ini dengan dukungan inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan performa 

pencapaian.  

Dalam prinsip kaizen dikatakan bahwa cara hidup kita, kehidupan ditempat 

kerja kita, atau kehidupan sosial kita harus mengalami perbaikan secara konstan. 

Pengembangan dan modifikasi dari proses yang ada dengan sumber daya yang 

tersedia dengan pilihan terakhir pada investasi teknologi. Prinsip Kaizen yang 

tercermin dari elemen kuncinya yaitu kualitas, usaha, keterlibatan semua pihak, 

kemauan untuk berubah dan komunikasi yang dilaksanakan melalui siklus PDCA 

(Plan, Do, Check, Act) dan SDCA (Standardize, Do, Check, Act). Pokok dari 

kaizen adalah sederhana dan tepat sasaran.  

 

2.2.2.3 Konsep Budaya Kaizen  

Kaizen sebenarnya merupakan sebuah konsep atau  mindset, 

agar orang selalu berpikir dan berusaha membuat lebih baik dari yang sudah ada, 

dengan melakukan pengamatan di tempat kerja atau gemba. Beberapa hal penting 

dalam proses penerapan budaya kaizen meliputi beberapa hal, yaitu: 



 

 

1. Konsep 3 M (Muda, Mura, dan Muri) 

Konsep ini dibentuk untuk mengurangi banyaknya proses kerja, 

meningkatkan mutu, mempersingkat waktu dan mengurangi atau efisiensi. 

a. Muda (無駄) diartikan sebagai pengurangan pemborosan atau kesia-siaan. 

Istilah lain dari pemborosan atau kesia-siaan adalah waste istilah lainnya 

adalah “Non Value Added”. Pada penerapan Kai-Zen didalam dunia industri 

terdapat 7 jenis waste yang perlu dieliminasi (Imai; 2008:72), yaitu: 

1) Produksi berlebih (Over production): Produksi berlebih termasuk juga 

sebagai pemborosan. Produksi yang dihasilkan berlebih dapat membuat 

produksi berjalan menunggu. 

2) Aktivitas yang tidak terkoordinasi (Uncoordinated Activity): Pengerjaan 

ulang karena gagal atau cacat. 

3) Menunggu (Waiting in process): Disebabkan oleh jumlah pekerjaan yang 

tidak merata, mesin rusak, bahan baku kurang. 

4) Terlalu banyak pergerakan (Motion): Gerak kerja dari seseorang yang 

tidak berkaitan langsung dengan nilai tambah adalah tidak produktif. 

5) Proses kerja yang tidak tepat (Inappropriate Processing): pemborosan 

dari pemisahan proses kerja 

6) Penyimpanan yang berlebihan/persediaan (Stock/Inventory): Stock adalah 

biaya, stock adalah disediakan. Pemborosan dari stock adalah 

permasalahan yang tersembunyi. 

7) Transportasi (Carry): Transportasi tidak menghasilkan nilai tambah.  

b. Mura (村) diartikan sebagai pengurangan perbedaan. Mura didefinisikan 

sebagai ketidakrataan, kurangnya stabilitas dan aliran. Ketidakrataan ini 

mendorong penciptaan Muda dan 7 waste (kegiatan non-value added) dan 

harus ditangani melalui penerapan prinsip-prinsip Just in Time (JIT). 

c. Muri (無理) diartikan sebagai pengurangan ketegangan. 

Terdapat tiga kunci keberhasilan budaya kaizen yaitu: 



 

 

1. Filosofi kaizen, mengapa harus dilakukan kaizen. Pemahaman ini sangat penting 

karena jika tidak dipahami maka orang akan setengah hati menjalankannya dan 

tujuan kaizen tidak akan tercapai. 

2. Kemampuan menghilangkan pemborosan (7 Waste) yang terjadi didalam proses. 

Kemampuan tersebut adalah: 

a. Sensitifitas terhadap segala sesuatu yang berkontribusi menciptakan 

pemborosan  

b. Kemampuan untuk secara cepat menemukan solusi dari pemborosan yang 

ditemukan. 

c. Habit atau Kebiasaan untuk secara langsung dan otomatis melakukan 

improvemen. 

3. Teknik mencari pemborosan 

Terdapat 3 macam pemborosan yang terdapat di lapangan atau shopfloor, yaitu: 

a. Pemborosan yang terlihat, pemborosan ini sangat mudah ditemukan oleh 

semua orang sehingga pemborosan jenis ini jarang ditemukan. 

b. Pemborosan yang tidak terlihat. 

c. Pemborosan yang tersamar. Permasalahan akan muncul pada tipe tidak 

terlihat dan tersamar. Untuk merubah kedua pemborosan tersebut diperlukan 

latihan mencari pemborosan yang terus menerus. 

2. Gerakan 5S (seiri, seiton, seiso, seiketsu dan shitsuke) 

Kaizen merupakan sistem pengambangan produktivitas, kualitas, teknologi, 

proses produksi, budaya kerja, keamanan kerja, dan kepemimpinan yang 

dilakukan terus menerus. Dengan 5S Kaizen, maka pekerja akan lebih nyaman, 

lebih efisien, lebih produktif, dan lebih sejahtera. 5S atau di Indonesia biasanya 

disebut 5R adalah cara untuk meningkatkan produktivitas dengan melakukan 

kegiatan menata tempat kerja. Karena lingkungan kerja yang nyaman, dan teratur, 

dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang tinggi di perusahaan. 5S / 5R 

diatas merupakan urutan dalam menata tempat kerja, yang merupakan tanggung 

jawab semua pekerja, mulai dari CEO sampai Cleaning Service. Setiap pekerja 

bertanggung jawab melakukan penataan tempat kerja kearah yang lebih baik, dan 

ini harus menjadi budaya perusahaan. 



 

 

Konsep 5S pada dasarnya merupakan proses perubahan sikap dengan 

menerapkan penataan, kebersihan, dan kedisiplinan di tempat kerja. Konsep 5 S 

(Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke) merupakan budaya tentang 

bagaimana seseorang memperlakukan tempat kerjanya secara benar. Bila tempat 

kerja tertata rapi, bersih, tertib maka kemudahan bekerja perorangan dapat 

diciptakan. Dengan kemudahan bekerja ini, empat bidang sasaran pokok industri 

yang meliputi efisiensi kerja, produktifitas kerja, kualitas kerja dan keselamatan 

kerja dapat lebih mudah dipenuhi. 5S merupakan sarana yang efektif untuk 

meningkatkan mentalitas dasar dari pekerja termasuk cara berpikir dan bertindak 

dalam pelaksanaan pekerjaan sehari hari serta seikap yang menunjang penerapan 

sistem manajemen perusahaan. Berikut ini adalah penjelasan yang lebih detil 

mengenai bagian-bagian dari 5S, antara lain: 

a. Konsep Seiri (Ringkas): Berarti mengatur segala sesuatu, memilah sesuai 

dengan aturan dan prinsip yang tertentu. Ini artinya membedakan antara yang 

diperlukan dengan yang tidak diperlukan. Membuang yang tidak diperlukan 

dan memcari penyebab-penyebabnya serta menghilangkan penyebabnya 

sehingga tidak menimbulkan masalah. 

b. Konsep Seiton (Rapi): Berarti menyimpan barang di tempat yang tepat atau 

dalam tata letak yang benar sehingga dapat dipergunakan dalam keadaan 

mendesak. Ini juga cara untuk menghilangkan waktu proses pencarian. Jika 

sesuatu disimpan di tempatnya demi mutu dan keamanan, berarti anda 

memiliki tempat kerja yang rapi. 

c. Konsep Seiso (Resik): Istilah ini berarti membersihkan barang-barang 

sehingga menjadi bersih. Ini artinya membersihkan sampah, kotoran dan 

benda-benda asing serta membersihkan segala sesuatu. Pembersihan sebagai 

pemeriksaan terhadap tempat kerja dan yang tidak memiliki cacat dan cela. 

d. Konsep Seiketsu (Rawat): Pada prinsipnya mengusahakan agar tempat kerja 

yang sudah menjadi baik dapat selalu terpelihara. Di tempat kerja yang rawat, 

kerawanan dan penyimpangan dapat segera dikenali, sehingga berbagai 

masalah dapat dicegah sedini mungkin. 



 

 

e. Konsep Shitsuke (Rajin): Shitsuke adalah metode yang digunakan untuk 

memotivasi pekerja agar terus menerus melakukan dan ikut serta dalam 

kegiatan perawatan dan aktivitas perbaikan serta membuat pekerja terbiasa 

mentaati aturan (rajin).  

3. Konsep PDCA (Plan, Do, Check, Action) 

Langkah pertama dari kaizen adalah menerapkan siklus PDCA (plan, do, 

check action) sebagian sarana yang menjamin terlaksananya kesinambungan 

dari kaizen. Hal ini berguna dalam mewujudkan kebijakan untuk memelihara dan 

memperbaiki atau meningkatkan standar. Siklus ini merupakan konsep yang 

terpenting dari proses kaizen (Imai; 2008:4). Rencana (plan) berkaitan dengan 

penetapan target untuk perbaikan, karena kaizen adalah cara hidup, maka harus 

selalu ada perbaikan untuk semua bidang, dan perumusan rencana guna mencapai 

target tersebut.  

Periksa (check) merujuk pada penetapan apakah penerapan tersebut berada 

pada jalur yang sesuai rencana dan memantau kemajuan perbaikan yang 

direncanakan. Tindak (action) berkaitan dengan standarisasi prosedur baru guna 

menghindari terjadinya kembali masalah yang sama atau menetapkan sasaran baru 

bagi perbaikan berikutnya (Imai; 2008:5). 

4. Konsep 5 W + 1 H 

Salah satu pola pikir untuk menjalankan roda PDCA dalam 

kegiatan kaizen adalah dengan teknik bertanya dengan pertanyaan dasar 5 W + 1 

H (what, who, why, where, when dan how). Kaizen diartikan sebagai perbaikan 

terus-menerus dengan 5 (lima) pondasinya, yaitu aktivitas kelompok, 

kedisiplinan, pengembangan moral, kendali mutu dan saran untuk perbaikan yang 

berasal dari semua pihak terkait. Konsep utama kaizen menurut Imai (2008:3) 

untuk mewujudkan strategi kaizen yaitu: 

1. Kaizen dan manajemen  

Dalam konteks Kaizen, manajemen memiliki dua fungsi utama yaitu: 

pemeliharaan dan perbaikan. Pemeliharaan berkaitan dengan kegiatan untuk 

memelihara teknologi, sistem manajerial, standar operasional yang ada, dan 

menjaga standar oprasional melalui pelatihan serta disiplin. Sedangkan perbaikan 



 

 

berkaitan dengan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan standar yang ada. 

Perbaikan dapat dibedakan sebagai kaizen dan inovasi. Kaizen bersifat perbaikan 

kecil yang berlangsung secara berkesinambungan, sedangkan inovasi merupakan 

perbaikan drastis sebagai hasil investasi sumber daya berjumlah besar dalam 

teknologi atau peralatan.  

2. Proses versus hasil   

Kaizen menekankan pola pikir yang berorientasi proses, karena proses harus 

disempurnakan agar hasil dapat meningkat. Kegagalan mencapai hasil yang 

direncanakan merupakan cermin dari kegagalan proses. Manajemen harus 

menemukan, mengenali, dan memperbaiki kesalahan pada proses. Konsep Kaizen 

lebih diarahkan pada penerapan orientasi proses yang mengevaluasi hasil daripada 

pekerjaan yang hanya berorientasi pada hasil. Konsep ini menjadi dasar dalam 

penyempurnaan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengaplikasikan kaizen. 

3. Siklus PDCA/SDCA  

Langkah pertama dari Kaizen adalah menerapkan siklus PDCA 

(Plan,Do,Check,Act) sebagai sarana yang menjamin terlaksananya 

kesinambungan dari Kaizen guna mewujudkan kebijakan untuk memelihara, 

memperbaiki dan meningkatkan standar. Setiap proses kerja yang baru biasanya 

belum stabil sehingga perlu distabilkan melalui siklus SDCA (Standardize, Do, 

Check, Act) dalam rangka mencapai kestabilan proses. Sedangkan PDCA 

menerapkan perubahan guna meningkatkannnya. SDCA berkaitan dengan fungsi 

pemeliharaan sedangkan PDCA berkaitan dengan fungsi perbaikan.  

 

Gambar 2.2 Siklus PDCA 



 

 

 

Salah satu langkah awal penerapan kaizen adalah menjalankan siklus Plan-

Do-Check-Act (PDCA) untuk menjamin terlaksananya kesinambungan kaizen.  

Kaizen dijalankan melalui proses dan siklus PDCA atau Plan-Do-Check-Action, 

yaitu merencanakan, melakukan, mengevaluasi, melakukan Preventive Action (PA 

atau tindakan pencegahan) dan Corrective Action (CA atau tindakan perbaikan). 

Dengan adanya siklus PDCA ini, terutama dari adanya CA dan PA, maka standar 

dan hasil kerja semakin lama akan semakin baik. Kaizen dapat dilakukan pada 

seluruh proses, apakah pada P, D, C, atau A. Tetapi pada praktiknya, Kaizen lebih 

banyak dilakukan pada proses action, yaitu CA dan PA. Pada CA dan PA, akan 

muncul rekomendasi, apakah ada saran perbaikan untuk P, D, dan C. Siklus ini 

terdiri atas : 

a. Rencana (plan): Penetapan target untuk perbaikan dan perumusan rencana 

tindakan guna mencapai target tersebut. 

b. Lakukan (do): Pelaksanaan dari rencana yang telah dibuat. 

c. Periksa (check): Kegiatan pemeriksaan segala prosedur yang telah dijalankan 

guna memastikannya agar tetap berjalan sesuai rencana sekaligus memantau 

kemajuan yang telah ditempuh. 

d. Tindak (act): Menindaklanjuti ketiga langkah yang ditempuh sekaligus 

memutuskankan prosedur baru guna menghindari terjadinya kembali masalah 

yang sama atau menetapkan sasaran baru bagi perbaikan berikutnya. 

4. Mengutamakan kualitas  
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Kualitas merupakan prioritas tinggi dibandingkan dengan harga dan 

penyerahan produk yang ditawarkan kepada consume, karena perusahaan tidak 

dapat bersaing jika kualitas produk dan pelayanan tidak memadai.  

5. Berbicara dengan data akurat 

Mengumpulkan data tentang keadaan saat ini merupakan langkah awal dalam 

upaya perbaikan, karena data berguna untuk memecahkan suatu masalah. 

Keputusan-keputusan dalam kaizen harus diambil berdasarkan data yang akurat 

dan valid agar dapat meminimalkan risiko yang diambil dalam pengambilan 

keputusan. 

 

6. Berorientasi pada pelanggan. 

Hal ini mengingat kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran manajerial juga 

berdampak pada konsumen sebagai faktor eksternal yang sangat berperan 

terhadap jalannya organisasi. Dalam dunia bisnis, praktek Kaizen telah berhasil 

meningkatkan soft skill karyawan yang meliputi: peka terhadap permasalahan, 

disiplin diri, mampu bekerja sama, mampu berkomunikasi, mampu beradaptasi, 

serta mampu berfikir kritis dan analitis. 

Konsep pemikiran kaizen adalah setiap orang diharapkan dapat memberikan 

sumbang saran dan upaya untuk melakukan perbaikan yang berhubungan dengan 

pekerjaannya. Kaizen merupakan sebuah istilah yang cukup populer dalam 

manajemen Jepang, terutama di bidang industri. Jadi, semua orang di pabrik, 

mulai dari manajer sampai karyawan atau karyawati di level bawah, dianggap ahli 

dan mampu melakukan perbaikan. Dalam bahasa Inggris, padanannya 

adalah Continuous Improvement (CI), yang dapat diartikan usaha untuk terus-

menerus melakukan perbaikan. Hal yang menarik pada Kaizen adalah melibatkan 

semua orang, mulai dari manajer sampai karyawan/karyawati pada level bawah, 

mengandalkan pengamatan di tempat kerja, dilakukan dengan biaya yang cukup 

murah, dan berhasil meningkatkan keunggulan bersaing produk di bidang mutu 

dan harga. Selain itu, juga menanamkan mindset untuk selalu berpikir ke arah 

yang lebih baik, untuk selalu belajar dan memperbaiki diri. Kaizen adalah 

tanggung jawab setiap orang. Konsep kaizen sangat penting untuk menjelaskan 



 

 

perbedaan antara pandangan Jepang dan pandangan Barat terhadap manajemen. 

Perbedaan konsep yang paling mendasar adalah kaizen Jepang dan cara 

berpikirnya berorientasi pada proses, sedangkan cara barat berorientasi pada hasil 

kerja. 

 

2.2.2.4 Sistem Utama Kaizen 

Berikut ini adalah sistem utama yang harus mendapat posisi penting guna 

mencapai sukses strategi budaya kaizen: 

 

 

1. Total Quality Control/Total Quality Management (TQC/TQM)  

Salah satu prinsip dari manajemen Jepang adalah total quality control (TQC) 

yang pada awal pertumbuhannya menekankan pengendalian pada proses untuk 

mencapai kualitas. Prinsip ini telah berevolusi menjadi sistem yang mencakup 

semua aspek manajemen  dan sekarang dirujuk dengan istilah total quality 

management (TQM), istilah yang lebih dikenal secara internasional. Dalam 

TQC/TQM, proses kunci harus ditemukenali, dikendalikan, dan diperbaiki secara 

berkesinambungan agar hasilnya meningkat. Peran manajemen dalam TQC/TQM 

adalah menetapkan rencana untuk memeriksa proses dan membandingkan hasilnya 

guna memperbaiki proses tersebut, dan bukan mengecam proses berdasarkan hasil 

yang dicapai. 

2. Sistem produksi just-in-time 

Lahir di Toyota Motor Company di bawah kepemimpinan Taiichi Ohno, 

sistem produksi just-in-time (JIT) bertujuan menghapuskan segala jenis kegiatan 

tak bernilai tambah dan mencapai sistem produksi yang ramping dan luwes dalam 

menampung fluktuasi dari permintaan dan pesanan konsumen. 

3. Total productive maintenance  

Sekarang semakin banyak perusahaan manufaktur menerapkan total 

productive maintenance (TPM) di dalam maupun di luar Jepang. TPM bertujuan 

untuk memaksimalkan efisiensi peralatan melalui sistem terpadu untuk 

pemeliharaan preventif (penjagaan) guna memperpanjang usia hidup peralatan. 



 

 

4. Penjabaran kebijakan perusahaan (policy deployment) 

Manajemen harus menetapkan sasaran yang jelas guna memandu semua 

orang dan memastikan bahwa semua kepemimpinan dan kegiatan kaizen diarahkan 

guna mencapai tujuan tersebut. Kaizen  yang sejati dalam pelaksanaan dan 

penerapannya membutuhkan pemantauan yang ketat dan terinci.  

5. Sistem Saran (suggestion system)  

Sistem saran berfungsi sebagai bagian terpadu dari kaizen secara perorangan 

dan menekankan peningkatan moral serta memperbedar manfaat positif dari 

partisipasi karyawan. Manajer Jepang memandang peran utama sari sistem saran 

sebagai sarana menumbuhkan minat terhadap kaizen, yaitu dengan memberdayakan 

karyawan mereka dalam mengajukan saran. 

6. Kegiatan kelompok kecil (small-group activities) 

Kaizen dapat dilakukan secara perorangan. Tetapi, pada umumnya dilakukan 

per kelompok dalam bentuk Quality Control Circle (QCC) atau Gugus Kendali 

Mutu. Sekelompok karyawan/karyawati pada satu bidang pekerjaan mengevaluasi 

masalah utama pada pekerjaannya, dan membuat target perbaikan yang ingin 

dicapai, dalam waktu tertentu. Strategi kaizen mencakup pula kegiatan kelompok 

kecil informal, sukarela, kelompok antarunit dalam perusahaan yang diorganisir 

untuk melakukan tugas spesifik dalam lingkungan gugus tugas. Jenis yang paling 

terkenal adalah gugus kendali mutu. Dirancang tidak hanya menangangi masalah 

kualitas, namun juga masalah biaya, keselamatan kerja, dan produktifitas, gugus 

kendali mutu dapat dianggap sebagai kegiatan kaizen secara berkelompok. 

 

2.2.2.5 Karakteristik Budaya Kaizen  

Apabila dengan melaksanakan langkah kaizen diatas kita tidak dapat 

mencapai tujuan perbaikan kerja yang dimaksud, maka sebagai langkah terakhir 

kaizen adalah menambah sumberdaya sebagai investasi dan substitusi langkah-

langkah baru yang lebih cepat. Langkah kaizen keempat ini lebih banyak 

memerlukan uang dari pada otak, ini merupakan pilihan yang paling banyak 

membutuhkan biaya, sehingga hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. 

Menciptakan suasana kerjasama dan kebudayaan perusahaan merupakan bagian 



 

 

yang tidak terpisahkan dari program kaizen. Semua program kaizen yang 

diimplementasikan di Jepang memiliki satu syarat yang sama yaitu mendapatkan 

kesediaan karyawan dan mengatasi perlawanannya terhadap perusahaan.                                                                                               

Untuk mencapai ini diperlukan, antara lain: 

1. Usaha terus menerus untuk meningkatkan hubungan industrial. Hubungan 

industrial adalah tingkat sejauhmana perusahaan membina hubungan dengan 

karyawan melalui hubungan atau penghargaan serta melibatkan organisasi 

karyawan seperti serikat pekerja dan koperasi karyawan, untuk bersama-sama 

memikirkan penyempurnaan perusahaan.  

2. Mengutamakan latihan dan pendidikan karyawan, yaitu perusahaan 

memberikan pelatihan dan pendidikan bagi karyawan serta membangun pola 

pikir karyawan untuk meningkatkan kualitas kerjanya. 

3. Mengembangkan pemimpin tidak formal diantara karyawan, yaitu 

menciptakan hubungan yang hangat antara atasan dan bawahannya, adanya 

rasa saling percaya, kekeluargaan dan lain sebagainya. 

4. Membentuk aktivitas kelompok kecil seperti gugus kendali mutu, yaitu 

dorongan dari organisasi kepada karyawan untuk membentuk aktifitas dalam 

kelompok-kelompok kecil yang secara sukarela melaksanakan kegiatan 

pengendalian mutu ditempat kerja. 

5. Membawa kehidupan sosial kedalam tempat kerja, yaitu perusahaan harus 

mampu membina karyawan agar saling menghargai dan menciptakan 

hubungan yang harmonis dengan karyawan. 

6. Melatih penyelia sehingga mereka dapat berkomunikasi lebih baik dengan 

karyawan, dan dapat menciptakan keterlibatan pribadi yang lebih positif 

dengan karyawan. 

7. Membawa disiplin ke, tempat kerja yaitu perusahaan harus mendorong 

karyawan untuk selalu menerapkan kedisiplinan diri ditempat kerja sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

8. Usaha terus-menerus untuk meningkatkan hubungan dengan karyawan 

melalui hubungan atau penghargaan, serta melibatkan organisasi karyawan 



 

 

seperti serikat pekerja dan koperasi karyawan untuk bersama-sama 

memikirkan penyempurnaan perusahaan. 

9. Berusaha bersungguh-sungguh untuk membuat tempat kerja sebagai tempat 

dimana karyawan dapat mengejar tujuan hidup. Tempat kerja adalah 

sejauhmana perusahaan menciptakan suasana dimana karyawan akan merasa 

bahwa lingkungan kerja menjadi tempat yang nyaman dan kondusif yang 

akan mendorong produktifitas dan kreatifitas karyawan, serta karyawan 

merasa memiliki komitmen kepada perusahaan. 

 

 

2.2.2.6 Peran Pihak Internal Perusahaan dalam Penerapan Teori Kaizen 

Dalam kaizen, manajemen puncak memegang peranan dan tanggung jawab 

untuk melakukan beberapa hal berikut : 

1. Mengintroduksi kaizen sebagai strategi perusahaan. 

2. Memberikan dukungan dan pengarahan untuk kaizen dengan mengalokasikan 

sumber daya. 

3. Menetapkan kebijakan kaizen dan sasaran fungsional silang. 

4. Merealisasikan sasaran kaizen melalui penyebarluasan kebijakan dan audit. 

5. Membuat sistem, prosedur, dan struktur yang membantu kaizen. 

Peranan manajemen madya dan staf adalah terlibat dan bertanggung jawab untuk : 

1. Menyebarluaskan dan mengimplementasikan sasaran Kaizen sesuai 

pengarahan manajemen puncak melalui penyebarluasan kebijakan dan 

manajemen fungsional  silang. 

2. Mempergunakan Kaizen dalam kapabilitas fungsional. 

3. menetapkan, memelihara, dan meningkatkan standar. 

4. Mengusahakan agar karyawan sadar Kaizen melalui program latihan intensif. 

5. Membantu karyawan memperoleh ketrampilan dan alat pemecah masalah. 

Penyelia (supervisor) mempunyai peran  bertanggung jawab dalam : 

1. Mempergunakan Kaizen dalam peranan fungsional. 

2. Memformulasikan rencana untuk Kaizen dan memberikan bimbingan kepada 

karyawan. 



 

 

3. Menyempurnakan komunikasi dengan karyawan dan mempertahankan moral 

tinggi 

4. Mendukung aktivitas kelompok kecil (seperti gugus mutu) dan system saran 

individual. 

5. Mengintroduksi disiplin di tempat kerja. 

6. Memberikan saran. 

Setiap karyawan memiliki tanggung jawab untuk : 

1. Melibatkan diri dalam Kaizen melalui sistem saran dan aktivitas kelompok 

kecil. 

2. Mempraktikkan disiplin di tempat kerja. 

3. Melibatkan diri dalam pengembangan diri yang terus menerus supaya 

menjadi pemecah masalah yang lebih baik. 

4. Meningkatkan ketrampilan dan keahlian kinerja pekerjaan dengan pendidikan 

silang. 

 

2.2.2.7 Kunci Pelaksanaan Kaizen 

Secara garis besar ada delapan kunci utama pelaksanaan just in time atau 

kaizen dalam kegiatan industri yaitu : 

1. Menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan 

pelangganSistem kaizen bisanya menghasilkan produksi sesuai dengan 

pesanan pelanggan dengan sistem produksi tarik (full system) yang dibantu 

dengan menggunakan kartu kanban. 

2. Memproduksi dalam jumlah kecil (Small lot size) 

Ciri khas lain adalah memproduksi dalam jumlah kecil sesuai dengan 

permintaan pelanggan akan menghemat biaya dan sumber daya selain 

menghilangkan persedian barang dalam proses yang merupakan sejenis 

pemborosan yang dapat dihindari dengan menggunakan penjadwalan proses 

produksi selain itu juga menggunakan pola produksi campur merata (Heijunka) 

yang dimaksud heijunka adalah memproduksi bermacam-macam dalam satu lini 

produksi. 

3. Menghilangkan pemborosan 



 

 

Untuk menghindari pemborosan pada persediaan, pembelian dan penjadwalan 

dengan menggunakan sistem kartu kanban yang mendukung sistem produksi tarik, 

selain menghasilkan produksi dengan baik sejak awal yaitu pantang menerima, 

pantang memproses dan pantang menyerahkan produk cacat dengan bekerjasama 

dengan pemasok dengan persediaan yaitu mengurangi jumlah barang yang dating, 

menghilangkan persediaan penyangga, mengurangi biaya pembelian, 

memperbaiki penanganan bahan baku, tercapainy persediaan dalam jumlah kecil 

dan mendapatkan pemasok yang dapat dipercaya. 

 

 

4. Memperbaiki aliran produksi 

Penataan produksi dilakukan dengan berpedoman pada lima disiplin di tempat 

kerja yaitu 5-S yang antara lain: 

a. Seiri atau pemilahan yaitu disiplin ditempat kerja dengan cara melakukan 

pemisahan berbgai alat atau komponen ditempat masing-masing sehingga 

untuk mencarinya nanti bila diperlukan akan lebih mudah. 

b. Seiton atau penataan yaitu disiplin ditempat kerja dengan melakukan 

penyimpanan fungsional dan membuang waktu untuk mencari barang. 

c. Seiso atau pembersihan yaitu disiplin ditempt kerja dengan melakukan 

pembersihan sebagai pemeriksaan dan tingkat kebersihan. 

d. Seiketsu atau pemantapan/perawatan yaitu manajemen visual dan pemantpn 

5-S seperti pemberian tanda, pengumuman, label, pengaturan kabel, kode, 

dan sebagainya. 

e. Shitsuke atau pembiasaan yaitu pembentukan kebiasaan dan tempat kerja 

yang berdisiplin. 

5. Menyempurnakan kualitas produk 

Salah satunya untuk menyempurnakan kualitas produk dengn melihat prinsip 

mnajemen yaitu memelihara pengendalian proses dan membuat semua orang 

bertanggungjawab terhadap tercapainya mutu, meningkatkan pndangan 

manajemen terhadap mutu, terpenuhinya pengendalian mutu produk dengn tegas, 

memberikan wewenang kepada karyawn untuk mengadkan pengendlin mutu 



 

 

produk, menghendaki koreksi terhadap cacat produk oleh karyawan, tercapainya 

inpeksi 100 % terhadap mutu produk dan tercpai komitmen terhadap pengedlin 

mutu jangka panjang. 

6. Orang-orang yang tanggap 

Penerapan Sistem Kaizen ini tidak lagi menggunakan pilar keuangan, 

pemasaran, sumber daya manusia, tapi menggunakan lintas fungsi atau lintas 

disiplin sehingga seluruh karyawan harus menguasai seluruh bidang dalm 

perusahan sesuai dengan jenjang dan kedudukannya dan kesalahan dalam proses 

selalu ditandai dengan menyalanya lampu andon dan proses dihentikan dan 

seluruh karyawan terfokus pada perbaikan yang terkenal dengan istilah jidoka 

yaitu semua karyawan bertanggungjawab terhadap tercapaianya produk yang baik 

dan mencegah terjadinya kesalahan. 

7. Menghilangkan ketidakpastian 

Untuk menghilangkan ketidakpastian dengan pemasok dengan cara menjalin 

hubungan abadi dan memilki satu pemasok yang lokasinya berdekatan dengan 

perusahaan yang masih kerabat dengan pemilik perusahaan, sedang dalam proses 

produksi dengan cara menerapkan system produksi tarik dengan bantuan kartu 

kanban dan produksi campur merata (Heijunka). 

8. Penekanan pada pemeliharaan jangka panjang 

Karakteristik pemeliharaan dengan berpegang pada kontrak jangka panjang, 

memperbaiki mutu, fleksibilitas dlm mengadakan pesanan barang, pemesanan 

dlam jumlah kecil yang dilakukan berkali-kali, mengadkan perbaikn secara terus 

menerus dan berkesinambungan.Istilah lain yang bertujuan mengimbangi system 

kaizen ini adalah reengineering yaitu mengadakan perombakan proses bisnis 

secara total sampai keakar-akarnya dan system ini diciptakan Amerika untuk 

mengejar ketinggalannya dari Jepang yang pernah dibantu ekonominya, baru 

kalau perombakan ini telah dilakukan maka pemeliharaan dan peningkatan secara 

terus menerus dan berkesinambungan dapat dilaksanakan. Bisa juga menerapkan 

konsep benchmarking yaitu cara untuk mengadakan perbaikan dengan meniru 

praktek bisnis terbaik dikelasnya, baik untuk produksi, jasa maupun proses dan 

sistemnya. 



 

 

 

2.2.2.8 Tahapan Pelaksanaan Kaizen 

Kaizen event sendiri adalah suatu event atau acara untuk melakukan 

improvement pada area tertentu atau dengan sasaran tertentu. Kaizen event ini 

berjalan umumnya 2-5 hari. Istilah lainnya adalah rapid improvement atau kaizen 

burst yang menunjukkan improvement perlu dilakukan pada specific value stream. 

Kaizen event perlu direncanakan pada tempat dan waktu tertentu. Tahapan dari 

pelaksanaan kaizen, sebagai berikut: 

 

 

1. Menentukan masalah atau area  

Dalam hal ini dipilih sebuah topik kaizen, masalah bisa diambil dari prioritas 

bisnis yang utama, berdasarkan valuestream mapping, atau masalah di suatu area. 

Masalah harus jelas terdefinisi supaya tim memiliki persepsi yang sama tentang 

masalah dan memiliki lingkup masalah yang jelas. Masalah ini juga harus sesuai 

dengan kebutuhan bisnis. 

2. Menentukan tujuan dan sasaran 

Saat tim baru pertama kali melaksanakan kaizen, mulailah dengan tujuan dan 

sasaran yang sederhana dulu misalkan menciptakan area kerja yang efisien 

dengan5S, memperbaiki flow, membuat visual management. Bisa juga memilih 

beberapa topik berikut seperti membuat standard location, standard tool 

station, mempercepat waktu changeover, mengurangi cacat,mengurangi 

jumlah breakdown mesin, membuat kanban system. Memulai dengan sasaran 

sederhana akan meningkatkan moral dari anggota tim dan menciptakan 

momentum. 

3. Membentuk tim  

Tim disini umumnya terdiri dari 6 – 10 orang tergantung kebutuhannya. 

Sebagian anggota tim harus berasal dari area kerja lain supaya mendapat ide dan 

perspektif yang lebih segar. Tim harus fokus di kaizen event ini dan untuk waktu 

tersebut tidak boleh diganggu oleh kegiatan aktifitas kerja sehari-hari. 

4. Memberi training tentang kaizen  

http://leanindonesia.com/2010/11/25/vsm-value-stream-mapping/
http://www.leanindonesia.com/2014/05/wastemuda-contoh-sehari-hari-bagian-22/
http://www.leanindonesia.com/2014/05/sekilas-tentang-5s/
http://www.leanindonesia.com/2014/05/flow/
http://leanindonesia.com/2010/11/23/smed1/
http://leanindonesia.com/category/tools/tpm/
http://leanindonesia.com/category/tools/tpm/
http://leanindonesia.com/2010/11/14/konsep-kanban/
http://leanindonesia.com/2010/11/14/konsep-kanban/
http://www.leanindonesia.com/2014/06/langkah-langkah-untuk-mencapai-lean-system/
http://www.leanindonesia.com/2014/05/training-within-industry/


 

 

Pertama kali melakukan kaizen adalah penting mengenalkan apa itu kaizen, 

tujuan yang ingin dicapai, tahapan bagaimana mengeksekusinya, dan 

training tools untuk root cause analysis yang nanti digunakan untuk problem 

solving. 

5. Melakukan pengukuran 

Sebelum memulai improvement, adalah penting untuk memiliki baseline 

performance sehingga kita tahu apakah nanti setelah tindakan perbaikan hasilnya 

efektif atau tidak. Akan sangat membantu jika data sudah siap sebelum kaizen 

event. 

 

6. Melakukan root cause analysis 

Setelah masalah jelas, lingkup jelas, baseline ada, maka dilakukanlah root 

cause analysis. Ada beberapa tools umum yang bisa dipakai untuk problem 

solving sepertiFishbone Diagram, 5 why analysis, affinity diagram, fault tree 

diagram,benefit effort matrix, dan lainnya. Kemudian lakukan validasi di 

lapangan dengan melakukan gemba secara langsung. 

7. Melaksanakan tindakan perbaikan  

Setelah akar masalah teridentifikasi, maka segera buat rencana tindakan dan 

lakukan tindakan perbaikan secara langsung 

8. Memeriksa hasil  

Setelah tindakan perbaikan dilaksanakan maka check hasilnya. Ada indikator 

kinerja yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah hasilnya efektif. Jika 

tidak maka lakukan analisa ulang. 

9. Standarisasi  

Jika hasilnya sudah efektif, maka segera buat standardnya. Hal ini untuk 

memastikan bahwa hasil perbaikannya bersifat sustainable dan konsisten 

dijalankan 

10. Follow up/Tindak Lanjut  

Untuk tindakan yang belum selesai pada masa kaizen event, lakukan follow 

up untuk memastikan tindakan perbaikan sudah diselesaikan. Review hasil untuk 

memastikan improvement-nya sustainable dan konsisten. 

http://www.leanindonesia.com/2014/04/haruskah-changeover-time-mempengaruhi-nilai-oee-dan-pertanyaan-oee-tpmlainnya/
http://www.leanindonesia.com/2014/06/why-why-analysis/
http://www.leanindonesia.com/2014/05/failure-mode-and-effects-analysis-fmea/
http://www.leanindonesia.com/2014/05/ishikawa-diagram/
http://www.leanindonesia.com/2014/05/ishikawa-diagram/
http://www.leanindonesia.com/2014/05/ishikawa-diagram/
http://leanindonesia.com/2011/01/05/why-why-analysis/


 

 

11. Celebrate dan ulangi siklusnya 

Setelah hasilnya efektif dan improvement tercapai secara konsisten dan 

sustainable. Maka rayakan keberhasilan dengan tim dan rencanakan untuk 

melakukan kaizen event berikutnya. 

Dengan melaksanakan kaizen event maka banyak sekali manfaat yang didapat 

oleh perusahaan dan juga individu. Peningkatan kinerja akan terjadi seperti 

produktivitas meningkat, yield meningkat, kualitas produk lebih baik, throughput 

meningkat, inventori lebih sedikit, changeover lebih cepat, area kerja lebih 

efisien, kerja lebih mudah, dan manfaat lainnya. Jika kaizen ini dilaksanakan 

secara teratur oleh setiap individu di organisasi maka akan tercipta budaya 

improvement dalam perusahaan. Selain kaizen event, improvement bisa juga 

dilakukan dengan one point kaizen (just do it) untuk masalah yang sederhana dan 

tidak membutuhkan brainstorming, kaizen teian (saran perbaikan) jika 

improvementnya diluar kewenangan atau keterbatasan resources, small group 

activity/quality circles jika membutuhkan analisa dan waktu yang lebih lama 

dalam menyelesaikan masalah, dan breakthrough improvement (kaikaku) yang 

memiliki skala besar dan membutuhkan investasi. 

 

2.3 Kinerja Karyawan  

2.3.1 Pengertian Kinerja  

  Karyawan merupakan kunci dari majunya perusahaan. Karyawan yang 

berkualitas dapat membuat perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lain. 

Kinerja dalam bahasa Inggris adalah Performance. Dalam konteks pengembangan 

sumber daya manusia kinerja seorang karyawan dalam sebuah perusahaan sangat 

dibutuhkan untuk mencapai prestasi kerja bagi karyawan itu sendiri dan juga 

untuk keberhasilan perusahaan. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban  

dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang ditetapkan, untuk keberhasilan 

suatu organisasi, diperlukan kinerja yang tinggi. Ada beberapa pengertian kinerja 

menurut para ahli.Menurut Rivai dan Basri dalam Riani (2011:97) 

mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama 

periode tertentu di dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja yang 

http://leanindonesia.com/2010/11/15/oee-overall-equipment-effectiveness/
http://leanindonesia.com/2010/11/15/oee-overall-equipment-effectiveness/
http://www.leanindonesia.com/2014/05/sekilas-tentang-just-in-time-jit/
http://www.leanindonesia.com/2014/05/failure-mode-and-effects-analysis-fmea/


 

 

telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Sedangkan menurut 

Mangkunegara (2005:67) adalah “Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yanng diberikan kepadanya”. Kualitas yang dimaksud disini 

adalah dilihat dari kehalusan, kebersihan dan ketelitian dalam pekerjaan 

sedangkan kuantitas dilihat dari jumlah atau banyaknya pekerjaan yang harus 

diselesaikan karyawan. 

  Pengertian kinerja menurut Tika (2012:121) mendefinisikan kinerja 

sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan seseorang yang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Tika 

mengemukakan bahwa ada 4 (empat) unsur-unsur yang terdapat dalam kinerja 

yaitu: 

a. Hasil-hasil fungsi pekerjaan 

b. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan seperti: 

motivasi, kecakapan, persepsi peranan dan tugas dan lain sebagainya. 

c. Pencapaian tujuan organisasi. 

d. Periode waktu tertentu.  

 Selain itu kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu hasil dari usaha 

seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi 

tertentu. Sehingga kinerja tersebut merupakan hasil keterkaitan antar usaha, 

kemampuan dan persepsi tugas. dilihat dari jumlah atau banyaknya pekerjaan 

yang harus diselesaikan karyawan. Kinerja merupakan hal yang sangat penting 

dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Kinerja dapat berjalan baik 

apabila karyawan mendapatkan gaji sesuai harapan, mendapatkan pelatihan dan 

pengembangan, lingkungan kerja yang kondusif, mendapat perlakuan yang sama, 

penempatan karyawan sesuai keahliannya, mendapatkan bantuan perencanaan 

karir, serta terdapat umpan balik dari perusahaan. 

Berdasarkan beberapa definisi kinerja karyawan yang telah dikemukakan 

dapat disimpulkan bahwa kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh karyawan 

selama periode waktu berdasarkan pekerjaan masing-masing yang telah 

ditentukan perusahaan. kinerja merupakan suatu konsep yang strategis dalam 



 

 

rangka menjalin hubungan kerja sama antara pihak manajemen dengan para 

karyawan untuk mencapai kinerja yang baik, unsur yang paling dominan adalah 

sumber daya manusia, walaupun perencanaan telah tersusun dengan baik dan rapi 

tetapi apabila orang atau personil yang melaksanakan tidak berkualitas dengan 

tidak memiliki semangat kerja yang tinggi, maka perencanaan yang telah disusun 

tersebut akan sia-sia. Kinerja juga berarti hasil yang dicapai oleh seseorang, baik 

kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi sesuai dengan tanggung jawab 

yang dberikan kepadanya. 

 

 

2.3.2 Penilaian Kinerja 

Pada saat ini memaksimalkan kinerja adalah prioritas bagi kebanyakan 

organisasi atau perusahaan. Namun demikian, kinerja yang memuaskan tidak 

terjadi secara otomatis. Dalam faktor penilaian dari kinerja merupakan faktor yang 

cukup berpengaruh terhadap pencapaian kinerja yang optimal. Pada dasarnya 

penilaian kinerja sangat diperlukan bagi perusahaan, karena melalui proses ini 

perusahaan dapat mengetahui apakah pekerjaan yang telah diberikan kepada 

karyawan tersebut dapat diselesaikan karyawan tersebut dengan baik atau tidak. 

Penilaian kinerja tersebut merupakan kinerja seorang karyawan selalu 

dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan oleh perusahaan sehingga 

hasilnya dapat dinyatakan. Kinerja mengacu pada prestasi pegawai yang diukur 

berdasarkan standar yang ditetapkan instansi atau perusahaan, terdapat enam 

kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pegawai secara individu, 

yaitu:  

1. Kualitas kerja merupakan hasil pekerjaan yang dilakukan mendekati 

sempurna atau memenuhi tujuan yang diharapkan dari pekerjaan tersebut.  

2. Kuantitas kerja, yaitu jumlah yang dihasilkan atau jumlah aktivitas yang 

dapat diselesaikan.  

3. Ketepatan waktu berarti menyelesaikan pada waktu yang telah ditetapkan 

serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas yang lain.  



 

 

4. Efektivitas adalah pemanfaatan secara maksimal sumber daya yang ada pada 

organisasi untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangi kerugian. 

5. Kemandirian dapat diartikan sebagai pelaksanaan kerja tanpa bantuan guna 

menghindari hasil yang merugikan.  

6. Komitmen kerja, yaitu komitmen kerja antara pegawai dengan organisasinya. 

7. Tanggung jawab pegawai terhadap organisasinya. 

Menurut Robbins (2008:155) mengatakan hampir semua cara pengukuran 

kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:  

1. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran 

kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan 

kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.  

2. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran 

kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran ”tingkat kepuasan”, yaitu 

seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk keluaran.  

3. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. 

Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran 

kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan.  

Menurut Amstrong dalam Irianto (2001:175) “ Penilaian kinerja merupakan 

suatu proses yang berkesinambungan untuk melaporkan prestasi kerja dan 

kemampuan dalam suatu periode waktu yang lebih menyeluruh, yang dapat 

digunakan untuk membentuk dasar pertimbangan suatu tindakan”. 

Obyektifitas penilaian juga diperlukan agar penilaian menjadi adil dan tidak 

subyektif dan pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui: 

a. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yaitu kesanggupan karyawan 

menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 

b. Penyelesaian pekerjaan melebihi target yaitu apabila karyawan 

menyelesaikan pekerjaan melebihi target yang ditentukan oleh organisasi. 

c. Bekerja tanpa kesalahan yaitu tidak melakukan kesalahan terhadap pekerjaan 

merupakan tuntutan bagi setiap karyawan. 

Penilaian kinerja yang objektif pada suatu organisasi atau perusahaan 

sangat diperlukan. Bagaimanapun juga penilaian kinerja pada dasarnya 



 

 

merupakan salah satu faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara 

efektif dan efisien. Dengan melakukan suatu penilaian kinerja, maka suatu 

organisasi atau perusahaan telah memanfaatkan sumber daya manusia yang 

terdapat dalam organisasi mereka tersebut dengan baik 

 

2.3.3 Tujuan Penilaian Kinerja 

Tujuan penilaian kinerja sesuai dengan konteks organisasional tertentu, 

Stoner dalam Irianto (2001:56)  mengemukakan adanya empat tujuan, yaitu: 

 

 

 

1. Diskriminasi 

Seorang manajer harus mampu membedakan secara obyektif antara mereka 

yang dapat memberi sumbangan berarti dalam pencapaian tujuan organisasi 

dengan mereka yang tidak memberikan sumbangan. 

2. Penghargaan 

Pekerja yang memiliki nilai kerja yang tinggi mengharapkan pengakuan 

dalam bentuk berbagai penghargaan yang diterimanya dari organisasi 

3. Pengembangan 

Penilaian kinerja mengarah kepada upaya pengembangan pekerja, maksudnya 

adalah untuk memupuk kekuatan dan mengurangi kelemahan penampilan pekerja. 

4. Komunikasi 

Para manajer bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja dan secara 

akurat mengkomunikasikan penilaian yang dilakukannya. 

Adapun tujuan penilaian menurut Attwood dan Dimmock dalam sedarmayanti 

(2010:264) menyebutkan bahwa tujuan penilaian kinerja antara lain: 

1. Membantu meningkatkan kinerja. 

2. Menetapkan sasaran bagi kinerja perorangan. 

3. Menilai kebutuhan pelatihan dan pengembangan. 

4. Menyepakati rencana untuk pengembangan karyawan di masa depan.  

5. Menilai potensi di masa depan untuk kenaikan pangkat. 



 

 

6. Memberi umpan balik kepada karyawan mengenai kinerja mereka. 

7. Memberikan konsultasi kepada karyawan mengenai peluang karier. 

8. Menentukan taraf kinerja karyawan untuk maksud peninjauan gaji. 

 

2.3.4 Manfaat Penilaian Kinerja 

Teknik paling tua yang digunakan oleh manajemen untuk meningkatkan 

kinerja adalah penilaian (appraisal). Bila penilaian ini dilakukan secara benar 

memungkinkan para karyawan mengetahui secara baik mereka bekerja untuk 

perusahaan. Manfaat penilaian kinerja bagi semua pihak adalah agar mereka 

mengetahui manfaat yang dapat mereka harapkan. Rivai dan Basri dalam Riani 

(2011:105) mengemukakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penilaian, 

antara lain: 

1. Orang yang dinilai (karyawan). 

2. Penilai (atasan, supervisor pimpinan, manajer, konsultan). 

3. Perusahaan. 

 Manfaat penilaian kinerja bagi organisasi menurut Sulistiyanti dan Rosidah 

(2009:277) adalah sebagai berikut: 

1. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi. 

2. Perbaikan kinerja. 

3. Kebutuhan latihan dan pengembangan. 

4. Pengambilan keputusan dalam hal penempatan, promosi, mutasi, 

pemecatan, pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja. 

5. Untuk kepentingan penelitian pegawai. 

6. Membantu diagnosa terhadap kesalahan desain pegawai. 

Penilaian kinerja menjadi salah satu tugas penting yang harus dilakukan oleh 

manajer atau pimpinan perusahaan, suatu program penilaian kinerja yang obyektif 

memberikan kepada perusahaan suatu dasar yang rasional untuk menentukan 

siapa yang harus diberi promosi atau siapa yang harus menerima kenaikan gaji 

dan juga dapat digunakan sebagai batu loncatan guna memperbaiki prestasi. 

 

2.3.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja    



 

 

McCormick dan Tiffin (dalam Riani, 2011:100) menjelaskan bahwa 

terdapat dua variabel yang dapat mempengaruhi kinerja, yaitu: 

a. Variabel individu 

 Variabel ini terdiri dari pengalaman, pendidikan, jenis kelamin, umur, 

motivasi, keadaan fisik, kepribadian, dan sikap. 

b. Variabel situasional 

Variabel situasional menyangkut dua faktor yaitu: 

1. Faktor sosial dari organisasi, meliputi: kebijakan, jenis latihan dan 

pengalaman, sistem upah, serta lingkungan sosial. 

2. Faktor fisik dan pekerjaan, meliputi: metode kerja, pengaturan dan kondisi, 

perlengkapan kerja, pengaturan ruang kerja, kebisingan, penyinaran, dan 

temperatur. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, antara lain: 

1. Kemampuan, kepribadian, dan minat kerja. 

2. Kejelasan dan penerimaan atau penjelasan peran seorang pekerja yang 

merupakan taraf pengertian dan penerimaan seseorang atas tugas yang 

diberikan kepadanya. 

3. Tingkat motivasi pekerja yaitu daya energi yang mendorong, mengarahkan, 

dan mempertahankan perilaku. 

Kinerja seorang pegawai akan baik apabila mempunyai keahlian yang 

tinggi, kesediaan untuk bekerja, lingkungan kerja yang mendukung dan adanya 

imbalan yang layak dan mempunyai harapan masa depan.Faktor – faktor yang 

mempengaruhi kinerja menurut Sondang P. Siagian (2002) menyatakan bahwa 

kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: kompensasi, 

lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan dan motivasi kerja, disiplin 

kerja, kepuasan kerja, komunikasi dan faktor–faktor lainnya. Seperti telah 

dijelaskan bahwa yang memegang peranan penting dalam suatu organisasi 

tergantung pada kinerja pegawainya agar pegawai dapat bekerja sesuai yang 

diharapkan, maka dalam diri seorang pegawai harus dapat menerapkan budaya 

kerja yang telah ditentukan perusahaan.  

 



 

 

2.4 Pengaruh Budaya Kerja Kaizen terhadap Kinerja Karyawan PT. Gistex 

Garmen Indonesia 

Budaya merupakan salah satu hal penting yang mempengaruhi pola pikir dan 

perilaku seseorang, tak terkecuali karyawan perusahaan. Walaupun, bersifat 

abstrak tetapi budaya merupakan hal penting dan menentukan keefektifan kinerja 

karyawan yang secara langsung berkorelasi dengan kelancaran operasional 

perusahaan. Sebagai sebuah organisasi perusahaan dituntut untuk menciptakan 

budaya kerja yang dapat menumbuhkan atmosfir kerja yang positif, sehingga 

kinerja karyawan akan selalu maksimal. Jepang sebagai salah satu negara industri 

terbesar di dunia dengan teknologi tercanggih ternyata juga memiliki budaya 

organisasi yang mendukung sehingga negara tersebut mampu menjadi salah satu 

negara dengan disiplin dan etos kerja terbaik.  

Kaizen atau continuous improvement merupakan budaya kerja yang telah, 

sedang dan akan terus dipakai oleh setiap perusahaan di jepang, karena arti 

sebenarnya dari budaya kaizen adalah bagaimana perusahaan selalu melakukan 

perbaikan yang berkelanjutan. Beberapa prinsip kaizen seperti orientasi 

pelanggan, adanya pengendalian mutu terpadu, adanya disiplin kerja, ketepatan 

waktu, serta adanya hubungan yang kooperatif antara karyawan dengan 

manajemen akan membantu karyawan dalam bekerja sehingga karyawan mampu 

menghasilkan kinerja yang sesuai dengan harapan perusahaan. 

Peningkatan kinerja karyawan akan membawa kemajuan bagi perusahaan 

untuk dapat bertahan dalam suatu persaingan lingkungan bisnis yang tidak stabil. 

Oleh karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan merupakan 

tantangan manajemen yang paling serius karena keberhasilan untuk mencapai 

tujuan dan kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada kualitas kinerja 

sumber daya manusia yang ada didalamnya. Dengan adanya penerapan budaya 

kerja kaizen diharapkan karyawan dapat meningkatkan kinerja dalam perusahaan. 

Dengan demikian, apabila budaya kaizen diterapkan secara efektif di perusahaan 

maka, kinerja karyawan juga akan meningkat karena setiap karyawan akan 

menunjukkan hasil kerja yang baik, karyawan bertanggung jawab untuk 

memperbaiki setiap kesalahan kerja, serta menyempurnakan proses kerja dalam 



 

 

rangka mencapai tujuan perusahaan. Dari penjelasan tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa budaya kaizen berpengaruh terhadap kinerja karyawan dalam 

perusahaan.  

 

2.5 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan hasil-hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dan mempunyai kaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini mengenai pengaruh budaya kerja 

kaizen terhadap kinerja karyawan. Untuk pengembangan pengetahuan peneliti 

melakukan tinjauan terhadap peneliti terdahulu. Hal tersebut penting dilakukan 

untuk mengetahui model dan teori yang peneliti terdahulu lakukan sehingga 

menjadi rujukan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Drs. Andi Artono 

(2010) dalam jurnal ilmiah berkala Universitas Kadiri melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Budaya Kaizen terhadap Kinerja Karyawan Koperasi Sae 

Pujon Malang”. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah pengaruh Budaya 

Kaizen yang terdiri dari lima variabel yaitu pendidikan dan latihan (X1), 

hubungan kerja (X2) tempat kerja (X3), penyelia (X4) dan kedisiplinan (X5) 

terhadap kinerja Karyawan (Y). Kinerja karyawan yang bagus baik dari kualitas 

dan kuantitas sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan 

dan untuk itu diperlukan dukungan dari berbagai faktor, diantaranya yang 

terpenting adalah Budaya Organisasi. Alat analisis yang digunakan adalah analisis 

regresi linier berganda dan uji statistik yaitu uji F dan uji t. Data diperoleh melalui 

kuesioner yang dinyatakan kepada 165 orang karyawan. Dari hasil analisis 

didapatkan nilai F hitung sebesar 16.449 > F tabel 4.3874 dan teruji pada α = 5% 

dan membuktikan bahwa variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap 

variabel terikat. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel penyelia mempunyai 

pengaruh paling dominan dengan t hitung paling besar 6.676 t tabel 1.98 dan 

dengan signifikansi terkecil 0.003. Berikut ini penulisan mengenai pengaruh 

budaya kerja kaizen terhadap kinerja karyawan yang telah dilakukan oleh peneliti 

terdahulu, diantaranya: 

 



 

 

Tabel. 2.1 

Penelitian Terdahulu Jurnal Indonesia 

No Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Hasil Analisis 

1. M. Ikhwan 
Maulana 
Haeruddin 

(2012)  
 

 
 
 

 
 

 

Budaya 
Kaizen 
dalam 

Organisasi 
 

Analisis 
Statistik 
Deskriptif  

 

Hasil kajian menunjukkan bahwa  

budaya kaizen dalam organisasi 

terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan 

yang dilakukan secara turun 

temurun oleh sekelompok orang. 

arti sebenarnya dari budaya kaizen 

adalah bagaimana perusahaan 

selalu melakukan perbaikan yang 

berkelanjutan. 

2. Edy 
Santoso 
(2011) 

Analisis 
Penerapan 
Budaya 

Kaizen 
dalam 

Pengelolaan 
KPRI 
Universitas 

Jember 

Analisis 
faktor 
observed 

variable 

Dalam penelitian ini menunjukkan 
hasil bahwa budaya kaizen telah 
membawa dampak yang sangat 

besar bagi perusahaan ataupun 
organisasi yang ada di berbagai 

belahan dunia. Dari observed 
variable tersebut dapat 
dikelompokan menjadi 3 faktor 

yang mempengaruhi dalam 
pengelolaan KPRI, yaitu: faktor 

organisasi dan kelembagaan, faktor 
orientasi dan komunikasi internal. 
 

3. Wike 

Agustin 
(2012) 

Pengaruh 

Budaya 
Kaizen dan 

Gaya 
Kepemimpi
nan 

terhadap 
Kinerja 

Karyawan 
dengan 
Metode 

Structural 
Equation 

Modelling 
(SEM) 
Studi kasus 

PT. Sierad 

Analisis 

regresi 
berganda 

Residu model yang dihasilkan 

sebesar 0.048. Budaya kaizen 

memiliki hubungan yang signifikan 

dengan keempat indikator 

pembentuknya yaitu TQC, QCC, 

5R, dan suggestion system. 

Kinerja karyawan memiliki 

hubungan yang signifikan dengan 

keenam indikator pembentuknya, 

yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan 

waktu, efektivitas, kemandirian dan 

hubungan rekan kerja. Hasil 

analisis model structural 

menunjukkan pengaruh yang 

signifikan antara budaya kaizen 



 

 

Produce terhadap kinerja karyawan. 

 

Tabel. 2.2 

Penelitian Terdahulu Jurnal Internasional 

No Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Hasil Analisis 

1. Lydia 

Wachuka 
Kariuki 
(2013) 

Kaizen and 

Organizational 
Culture in 
Manufacturing 

Firms In 
Kenya 

Standard 

deviation 
and 
correlation 

analysis 

The study established 

that motivation among 
employees like; inability of 
management to involve them 

in decision making, lack of 
promotion, recognition of 

hardworking employees, 
lack of training, salary 
increment and poor working 

environments were factors 
that affected Kaizen 

practices within the 
organization context. 
 

2. Farida 

Rahmanian, 
Qom 

University 
Iran (2013) 

Impact of 

Kaizen 
Implementatio

n on 
performance of 
Manufacturing 

Companies 
Staf. 

Standard 

deviation 
and 

correlation 
analysis 

Continuous improvement 

refers to the operation, 

process of achieving better 

productions and cost 

reduction in production and 

sales operation and as a 

strategic goal, it contains 

certain categories of total 

quality control, efficiency 

increase, effectiveness 

surplus, improvement 

promotion, cost reduction 

and elimination of defective 

items (wastes) from the 

productive process. 

 

3. Dr. Ch. 
Venkataiah, 
Srilalitha 

Sagi (2012) 

Relationship 
Between 
kaizen Events 

and Percelved 
Quality 

Performance 

Standard 
deviation 
and 

correlation 
analysis 

Overall, this study advances 

academic Knowledge 

regarding Kaizen event 

outcome sustainability. 

Hence firms must increase 



 

 

In Indian 
Automobile 

Industry 

implementation of kaizen 

events in Indian automobile 

manufacturing companies to 

achieve continuous 

improvement of processes 

and increased level of 

employee as well as 

customer satisfaction. 

 

 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa penelitian yang sudah 

dilakukan terkait budaya kerja kaizen terhadap kinerja karyawan. Persamaan 

penelitian-penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel-

variabel yang digunakan, yakni menggunakan variabel budaya kerja yang ada 

pada penelitian diatas sedangkan perbedaannya terletak pada metode analisis 

maupun hasil akhir penelitian. 

 

2.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

 Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang mempunyai 

peran penting dalam suatu organisasi, karena dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi, faktor manusia memegang peranan yang paling dominan. Penelitian 

yang hendak menyelidiki dan mengetahui sejauh mana pengaruh penerapan 

budaya kerja kaizen terhadap kinerja karyawan pada PT. Gistex Garmen 

Indonesia Bandung ini, mempergunakan beberapa teori dan pendapat yang 

dikemukakan oleh para ahli yang dipergunakan sebagai pedoman penelitian, 

sehingga peneliti menjadi terarah dalam melakukan penelitian. 

Waluyo (2006:3) menjelaskan bahwa, budaya organisasi masyarakat Jepang 

disebut “kaizen” yang secara bahasa jepang “kai” berarti Perubahan sedangkan 

“zen” berarti baik dan secara istilah artinya adalah “perbaikan” dan 

“penyempurnaan berkesinambungan” yang melibatkan semua anggota dalam 

hirarki perusahaan, baik manajemen maupun karyawan. Kaizen adalah 

penyempurnaan berkesinambungan yang melibatkan seluruh anggota perusahaan 



 

 

dengan menciptakan cara berfikir yang berorientasi pada proses dan sebuah sistem 

manajemen yang menunjang serta menghargai usaha karyawan. Pengertian kinerja 

menurut Tika (2012:121) mendenisikan kinerja sebagai hasil-hasil fungsi 

pekerjaan seseorang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan 

organisasi dalam periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Mangkunegara 

(2011:67), kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yanng diberikan kepadanya. Kinerja pada dasarnya adalah apa yang 

dilakukan dan tidak dilakukan karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja individu tenaga kerja, yaitu kemampuan mereka, motivasi, dukungan yang 

diterima, keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan hubungan mereka 

dengan organisasi. Beberapa prinsip kaizen antara lain: orientasi pelanggan (fokus 

pada pelanggan), pengendalian mutu terpadu, disiplin kerja, dan ketepatan waktu 

bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kinerja karyawan tersebut 

sehingga karyawan mampu menghasilkan kinerja yang sesuai dengan harapan 

perusahaan. Kerangka pemikiran teoritis menjadi gambaran sebuah penelitian 

yang ditunjukan oleh variable-variabel yang saling berhubungan satu sama lain 

dan landasan sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk 

mengambarkan paradigma penelitian sebagai jawaban atas masalah penelitian. 

Berdasarkan pendapat diatas, maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui 

apakah fenomena penerapan budaya kaizen berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Dengan demikian, alur kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat 

disusun dalam bagan kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

Gambar 2.3 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

Budaya Kerja Kaizen 

PT. Gistex Garmen Indonesia 



 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah mengetahui kerangka pemikiran berdasarkan fenomena yang terjadi maka, 

penulis dapat menyusun paradigma penelitian sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2  

Paradigma Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis Penelitian 

 

 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian sampai terbuktinya melalui data yang 

terkumpul. Sugiono (2012:30) menjelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban 

yang sifatnya sementara berdasarkan perumusan masalah yang kebenarannya akan 

diuji dalam pengujian hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini berkaitan dengan 

terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen yaitu Budaya Kerja 

Kaizen (X) terhadap variabel dependen, yaitu Kinerja Karyawan (Y). Sesuai 

Budaya Kerja Kaizen 

(Variable X) 

1. Hubungan kerja 

2. Pelatihan & Pendidikan 

3. Tempat kerja 

4. Penyelia 

5. Disiplin kerja 

 
 

Kinerja Karyawan  

(Variable Y) 

1. Kualitas kerja 

2. Kuantitas kerja 

3. Ketepatan waktu 

4. Efektivitas 

5. Kemandirian 

 

Kinerja karyawan 

Prinsip Budaya 

kaizen 

Konsep Budaya 

kaizen 
Sistem Utama 

Kaizen 

Feed 

Back 



 

 

dengan teori yang telah diuraikan maka, anggapan sementara dari penelitian ini 

adalah penerapan budaya kerja kaizen sangat berpengaruh kinerja karyawan dan 

dapat berakibat pada pencapaian tujuan perusahaan sehingga perusahaan 

mengalami peningkatan kualitas dan hasil sesuai dengan target dan tujuan 

perusahaan. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah berkaitan 

dengan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Hipotesis nol (H0), yaitu hipotesis yang perumusannya mengandung 

pengertian sama atau umumnya ditolak, yaitu mengenai tidak terdapatnya 

pengaruh yang signifikan dari variabel independen dengan variabel dependen. 

Sedangkan hipotesis alternatif merupakan hipotesis kerja dari peneliti. Hipotesis, 

peneliti menyimpulkan sementara, bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

budaya kerja kaizen terhadap kinerja karyawan. Secara statistik, hipotesis tersebut 

dirumuskan dengan simbol. Perumusan strategi tersebut, sebagai berikut: 

a. Ho = Budaya kerja kaizen (X) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan (Y). 

b. Ha  = Budaya kerja kaizen (X) secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan (Y). 

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah “Jika budaya kaizen diterapkan secara efektif, maka kinerja karyawan 

meningkat”.  

 


