
 

 BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

   Di jaman perkembangan teknologi, terutama Gadget / smartphone 

membuat tingkat konsumtif masyarakat terhadap teknologi ini terus 

meningkat. Setiap orang yang hidup di kota / negara maju maupun 

berkembang  tidak lepas dari Gadged / Smartphone, begitu juga masyarakat 

Indonesia pada saat ini tidak lepas dengan perkembangan teknologi Gadged 

/ Smartphone. Dengan perkembangan teknologi informasi, membuat inovasi 

aksesoris pelengkap  Gadged / Smartphone  terus berkembang tiada henti. 

Inovasi yang terus maju, membuat masyarakat menjadi cepat bosan dengan 

apa yang dimilki sekarang , dan ingin untuk mengikuti perkembangan 

inovasi yang ada. Gengsi juga mempengaruhi faktor pembelian inovasi 

aksesoris yang terus berkembang .Tingkat konsumtif masyarakat Indonesia 

yang begitu tinggi terhadap aksesori  Gadged / Smartphone , menjadi 

keuntungan tersendiri bagi pedagang aksesoris di Indonesia. Namun dari 

berkembangnya inovasi aksesoris , terdapat kendala lain bagi pedagang 

aksesoris Gadged / Smartphone yang memiliki toko .  

   Pedagang diartikan sebagai orang yang melakukan perdagangan, 

memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh 

suatu keuntungan ( Sujatmiko, 2014 ) . Usaha dagang dapat tetap hidup jika 

memiliki konsumen. Di mata pedagang, konsumen adalah raja ( konsumen 

adalah segalanya bagi pedagang ) . Ada lima jenis Pedagang yaitu pedagang 



 

besar, pedagang menengah, pedangan eceran, importir, maupun eksportir. 

Setiap jenis pedagang memiliki tujuan utama yang sama untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen. Namun, yang membedakan tiap jenis pedagang  

adalah kemampuan masing-masing pedagang untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen. 

   Pedagang yang memiliki toko, perlu memiliki gudang. Gudang 

adalah suatu area terpisah yang difungsikan untuk menyimpan persediaan 

barang jadi yang siap untuk diperjualbelikan ataupun barang yang siap 

untuk diproses (Meyers, 2000) . Pedagang harus mengikuti perkembangan 

inovasi aksesoris jika ingin terus bertahan di usaha yang digeluti,  namun 

dengan inovasi yang terus maju membuat stock barang lama yang tidak 

diminati konsumen menjadi barang yang hanya tersimpan di gudang. 

Tersimpannya aksesoris Gadged / Smarphone  menjadi kendala setiap toko 

penjual akseosris handphone di Indonesia. Kendala inilah yang membuat 

gudang menjadi tidak teratur dan gudang tampak tidak rapi lagi, barang 

lama dan baru bercampur menjadi satu didalam gudang. Mengakibatkan 

kerusakan terhadap aksesoris Gadged / Smarthphone, gudang menjadi 

kotor, dan gudang menjadi tidak rapi. Barang lama dan barang baru 

tercampur menjadi satu di dalam gudang . Kondisi ini juga terjadi pada 

Arthacitra Celuler yang bergerak dalam bidang penjualan aksesoris 

handphone maupun Gadged / Smartphone dengan kelas menengah kebawah 

seperti terlihat dalam gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6    



 

Gambar 1.1  Lorong gudang Arthacitra Celluler 

Sumber data : Data primer 2016  

   Pada gambar 1.1 terlihat salah satu Lorong gudang Arthacitra 

Celluler yang digunakan untuk akses jalan memasukan atau mengambil 

barang di gudang ,terdapat tumpukan kardus berjajar yang menghalangi / 

menghambat akses jalan keluar masuk gudang. Serta terlihat pula adanya 

rak baja yang tidak difungsikan dengan maskimal . Barang dagang hanya 

sekedar di tumpuk sampai menggunung, tidak tersusun dengan rapi. 

Gambar 1.2 Meja komputer Arthacitra Celluler  

Sumber data : Data primer 2016  



 

   Pada gambar 1.2 menggambarkan meja komputer Pemilik yang 

digunakan untuk memasukan data barang, jumlah barang hingga 

memasukan data retailer yang membeli di Arthacitra catat di dalam 

komputer yang berguna untuk memonitoring jalannya operasional Arthacitra 

Celluler . Meja komputer terlihat berantakan karena banyak sekali kertas 

berserakan yang tidak di kelompokan / dijadikan satu di dalam map yang 

bisa diberi tulisan berdasarkan kategori isi map  

Gambar 1.3 Tumpukan Kardus berisikan aksesoris yang siap diperdagangkan 

Sumber data : Data primer 2016  

   Pada gambar 1.3 menggambarkan tumpukan kardus ini bukan 

berisi barang dagang yang rusak melainkan terdapat isi barang dagang baru 

atau barang dagang yang siap untuk dijualkan ke konsumen. Tumpukan-

tumpukan kardus ini menimbulkan resiko kerusakan barang dagang akibat 

menumpuknya kardus yang memiliki beban di atasnya. Tumpukan kardus 

ini juga menimbulkan pencarian barang dagang semakin lama karena harus 

memindahkan tiap kardus satu persatu sampai menemukan barang dagang 

yang dipilih. 



 

Gambar 1.4 Tampak gudang Arthacitra Celluler dari atas 

Sumber data : Data primer 2016  

   Pada gambar 1.4 diatas diambil dari sisi rak baja paling atas, 

terlihat banyak kardus di atas yang membuat fungsi rak baja kurang efektif . 

Akan terliat lebih efektif dan rapi apabila kardus yang ada diganti dengan 

rak plastik warna warni yang bisa untuk membantu pengkodean barang di 

rak baja tersebut. Dengan ruang rak plastik yang cukup lebar bisa membantu 

untuk menyimpan barang dagang dengan kuantitas yang lebih besar dari 

pada sekedar di letakan di rak baja . 

Gambar 1.5 Aksesoris tidak tertata rapi di rak baja  

Sumber data : Data primer 2016  



 

   Pada gambar 1.5 menggabarkan tumpukan ini terlihat bukan kardus 

melainkan tumpukan barang dagang yang akan dijualkan ataupun barang 

lama menjadi satu di dalam tumpukan. Tumpukan barang dagang ini 

membuat nilai keefektifan rak baja berkurang dan efesiensi tempat rak baja 

menjadi terbuang sia-sia karena tidak rapi ditata di dalam rak baja yang 

sudah disediakan. Dimana seharusnya dapat digunakan untuk meletakan 

barang dagang dengan rapi, justru tidak dimaksimalkan  

 

 

 

 

 

Gambar 1.6 Gudang Arthacitra Celluler dilihat dari pintu masuk 

Sumber data : Data primer 2016  

   Pada gambar 1.6 menampakan hampir keseluruhan tiap sisi gudang 

Arthacitra . Gambar yang diambil dari pintu masuk gudang, terlihat tampak 

gudang yang terkesan penuh dengan tumpukan kardus yang tinggi dan ada 

sebagian rak baja yang digunakan secara tidak efektif dan terlihat tidak rapi 

. Gudang yang seharusnya terlihat besar menjadi tampak sempit karena 

penataan gudang yang tidak maksimal. 

 



 

Gambar 1.7 Layout gudang Arthacitra Celuler 

Sumber data : Data primer 2016  

 



 

  Adapun layout ruko Arthacitra Celluler seperti terlihat pada 

gambar 1.7. Ukuran ruko arthacitra celuler 4x27 M , dimana ada 2 lantai. 

Lantai pertama digunakan sebagai toko aksesoris sekaligus sebagai gudang 

penyimpanan barang-barang, seperti yang tertera pada gambar 1.7. Untuk 

lantai 2 nya digunakan untuk kehidupan sehari-hari oleh pemilik Arthacitra 

Celluler. Namun pada penelitian kali ini akan membahas keadaan gudang 

yang terletak pada lantai 1. Sesuai dengan layout di atas menunjukan lantai 

satu ruko Arthacitra Celluler terdiri dari toko yang terletak di bagian depan, 

gudang berada di tengah-tengah ruko, lalu untuk bagian belakang digunakan 

tempat makan dan dapur . 

 Keadaan gudang yang tidak rapi dan tidak nyaman jelas terlihat 

pada layout ruko Arthacitra Celluler. Gudang yang terletak di tengah-tengah 

ruko terlihat sesak dengan tumpukan-tumpukan kardus yang mengelilingi 

seluruh tembok  gudang. Ada rak-rak baja namun tidak diefektifkan dan 

digunakan semaksimal mungkin, banyak rak-rak baja yang kosong sehingga 

menjadi tumpukan debu. Aksesoris-aksesoris banyak yang tidak ditata di 

dalam rak melainkan diletakan di dalam kardus lalu di tumpuk dengan 

barang-barang lain. Tumpukan-tumpukan kardus ini bukan sesuai dengan 

karateristik atau satu jenis aksesoris melainkan dalam satu tumpukan bisa 

begitu banyak jenis aksesoris dan berbeda karateristik dan berbeda jenisnya. 

Bahkan tumpukan-tumpukan kardus itu juga berada di depan toko 

Arthacitra Celluler dan menjadi pemandangan yang tidak enak di mata 

konsumen. Gudang yang tidak rapi dan tidak bisa ditata dengan baik 



 

mengakibatkan efek samping hingga kebiasaan toko yang ikut menjadi tidak 

rapi dan terkesan berantakan.  

 Dilihat dari gambar 1.7 digudang terdapat meja komputer, pada 

aslinya meja komputer tersebut juga dikelilingi oleh tumpukan aksesori 

berbagai macam adanya yang dimiliki arthacitra, bahkan meja komputer 

terlihat berantakan sekali dan sempit. Keadaan meja komputer sendiri yang 

sempit dan berantakan mengakibatkan pengontrolan gudang menjadi 

terganggu. Gudang yang tidak  rapi dan berantakan membuat pengontrolan 

gudang yang tidak efektif dan tidak efisien ini seringkali menjadi sumber 

masalah, saat ada barang baru masuk ke gudang seringkali tidak diletakan 

dengan baik, hanya asal meletakan saja di tempat yang terlihat kosong. 

Sehingga barang baru bisa saja berada di belakang gudang dan barang lama 

bisa berada di gudang bagian depan  

 Dari diskripsi di atas, gudang Arthacitra Celluler menunjukan 

betapa butuhnya perhatian dalam pengelolaan gudang yang baik, rapi, 

teratur, dan berkualitas. Dengan tumpukan-tumpukan kardus tersebar 

dimana-mana hingga membuat tampak gudang maupun toko bahkan 

maupun tempat tinggal menjadi penuh dan sesak karena kardus yang 

tersebar. Untuk itu dibutuhkan suatu konsep yang dapat menyelesaikan 

permasalahan gudang yang tidak rapi, tidak efisien, berantakan, tidak bersih, 

dan tidak terkontrol. Konsep 5S ( seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke ), 

konsep 5S merupakan suatu budaya tentang bagaimana sesorang 

memperlakukan tempat kerja ( gudang ) menjadi tertib, rapi, bersih, terawat, 



 

dan rajin. Dimana masing-masing konsep 5S memiliki alat ukur masing-

masing.   

 Konsep 5S membantu perancangan penataan gudang Arthacitra 

Celluler , yang masing-masing memiliki alat ukur yang bisa diterapkan 

sebagai berikut : 

1. Seiri / Pemilihan  

Tabel 1.1 Asas pemilahan di Arthacitra Celluler 

Derajat kebutuhan ( Frekuensi pemakaian )  Metode 

penyimpanan  

( Stratifikasi )  

Rendah / kurang 

diminati  

 

- Barang yang sudah tidak diminati 

selama 5  tahun ini 

- Barang yang sudah tidak memliki 

nilai jual  

- Barang yang jumlah persediaan 

sedikit, namun masi bisa 

diperkirakan bisa dijual lagi  

- Barang yang harga jualnya tinggi, 

sayang untuk dibuang dan masih 

ada kemungkinan diminati  

- Disimpan  

menjadi satu 

dengan barang 

yang masi layak 

dijual. 

- Menyimpan di 

tempat yang asal  

 

Rata – rata / 

Sering diminati  

 

 

 

 

- Barang yang dalam seminggu ada 

permintaan dari pembeli 

- Barang Yang masih umum 

digunakan di 2 tahun ini  

- Barang yang masih diminati atau 

diperlukan , melainkan 

permintaannya tidak tinggi. 

- Penyimpanan 

asal-asalan, dan 

menimbulkan 

tumpukan-

tumpukan 

kardus  

Tinggi / Tinggi 

diminati 

- Barang yang sedang “ booming “ 

dikalangan masyarakat 

- Barang yang selalu dibutuhkan 

Tinggi  / besar permintaannya oleh 

konsumen yang bersifat umum 

- tidak ada 

tempat 

penyimpanan 

khusus, 

bercampur 

barang lama 



 

Derajat kebutuhan ( Frekuensi pemakaian )  Metode 

penyimpanan  

( Stratifikasi )  

Tinggi / tinggi 

diminati  

- Barang yang permintaan nya 

tinggi, dan pembeliaan terhadap 

barang tersebut juga tinggi 

- tidak ada 

tempat 

penyimpanan 

khusus, 

bercampur 

dengan barang 

lama 

Sumber data : Data primer 2016  

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa dari hasil 

penelitian di gudang Arthacitra Celluler masih belum 

sepenuhnya dipilah sesuai dengan kebutuhan sehingga 

membuat penyimpanan kacau balau, membuat tampak tidak 

rapi gudang Arthacitra Celluler 

2. Seiton / Penataan  

Penataan disini bermaksud untuk menata proses 

pengambilan yang dilakukan di gudang Arthacitra Celluler 

sehingga pengambilan barang  maupun pengembalian barang 

bisa lebih efisien serta efektif terutama dalam hal rapi dan 

bersih . 

Pengambilan yang diperkirakan berdasarkan waktu , 

jarak, serta letak tidak tercapai pada toko Arthacitra Celluler. 

Butuh waktu pencarian yang lebih lama. Harus 

menyingkirkan kardus-kardus,  mencari disimpan dimana 

berada. Bahkan perlu tanya ke sesama pekerja untuk bisa 



 

mengetahui tempatnya. Disini timbul pembuangan waktu 

yang banyak sehingga merugikan operasional perusahaan 

secara tidak langsung  

3. Seiso / Pembersihan  

Pembersihan yang juga memiliki sifat memeriksa 

kembali serta memastikan bahwa gudang di Arthacitra 

Celluler bersih serta aman. Sasaran pemeriksaan dan 

pembersihan peralatan maupun perlengkapan 

 1. Pembersihan : Kotoran, debu, kebocoran, tumpukan 

 kardus, bungkus-bungkus yang tidak terpakai, barang yang 

 rusak dan tidak bisa dijualkan kembali  

 2. Arsip data / stock gudang : Meja komputer di rapikan, 

 menjadi satukan nota-nota, peletakan meja komputer yang 

 lebih baik  

 3. Perawatan rak baja : Baut yang kendur, pembersihan dari 

 kotoran-kotoran, mengefisienkan rak baja,  

4. Seiketsu / Pemantapan  

Merupakan konsep yang membiasakan visual / 

penglihatan di gudang arthacitra Celluler yang saat ini 

berantakan tidak rapi yang selama ini hanya dibiarkan apa 

adanya, sekarang diubah menjadi setiap melihat yang tidak 

rapi langsung peka dan melakukan sesuatu kembali ke 



 

konsep 5S yang di terapkan. Baik itu keadaan sekecil 

apapun jka itu tidak sesuai dengan konsep 5S perlu 

ditindaklanjuti.  

Hal-hal yang bisa ditindaklanjuti jika adanya ketidak 

normalan seperti. : 

  1. Tidak sesuai dengan tujuan awal 

 2. Peletakan yang  tidak rapi, tidak bersih, dan tidak sesuai 

 dengan apa yang sudah direncanakan 

 3. Melihat kegiatan karyawan yang tidak sesuai bisa ditegur 

 untuk bisa menolong jalannya konsep 5S 

5. Shitsuke / Pembiasaan  

Dengan tabel dibawah ini, bentuk pekerjaan yang 

masih kurang diefisienkan di dalam gudang Arthacitra 

Celluler 

Tabel 1.2 Job desk dan hasil dari job desk yang ada di gudang Arthacitra 

Celluler 

Pekerjaan Hasil pekerjaan sampai saat ini 

Keamanan - Terdapat banyak barang yang hilang bukan 

karena dicuri melainkan barang yang terselip 

ataupun barang yang tidak sesuai 

hitungannya  



 

Pekerjaan Hasil pekerjaan sampai saat ini 

Cleanning  - Keadaan barang yang dijualkan seringkali 

banyak debu 

- Rak baja yang penuh dengan tumpukan 

debu dan kardus-kardus tidak terpakai 

Mutu  - Banyak barang yang jualkan rusak karena 

faktor eksternal 

- Banyak barang lama yang masih bisa dujual 

melainkan bungkus nya kotor maupun rusak 

Kerapian  -  Banyak tumpukan kardus di mana-mana 

- Adanya barang yang berserakan di mana-

mana tidak sesuai dengan tempatnya  

Sumber data : Data primer 2016  

Dilihat dari tabel di atas tampak dari jenis pekerjaan 

yang dirinci satu persatu menunjukan hasil bahwa setiap 

pekerjaan di Arthacitra Celluler tidak ada yang bisa 

dikatakan benar, baik dari segi keamanan, kebersihaan, 

penataan, serta mutu semua hasil akhir pekerjaan lebih 

mengarah ke negative  

Untuk itulah dari penilaian alat ukur konsep 5S, perlu adanya 

 perancangan yang bertujuan mengefisienkan dan mengefektifkan gudang 

 yang sekarang terlihat terlihat tidak rapi, tidak bersih, tidak rajin, tidak 

 tertib, dan tidak terawat Diharapkan dengan perancangan  konsep 5S ( 

 seiri,  seiton, seiso, seiketsu, shitsuke ) dapat mebawa dampak yang 

 berbeda bagi gudang Arthacitra celuler. 



 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik mengangkat  

 permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul “  

PERANCANGAN PENERAPAN 5S ( SEIRI, SEITON,SEISO, 

SEIKETSU, SHITSUKE ) PADA ARTHACITRA CELULER “ . 

1.2  Perumusan masalah 

Berdasar latar belakang penelitian, masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana usulan perancangan 5S pada Arthacitra Celluler  

1.3 Tujuan penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perancangan 5S pada 

Arthacitra Celluler  

1.4 Manfaat penelitian  

1.4.1 Bagi perusahaan : 

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan bagi 

 manajemen arthacitra celuler dalam merancang 5S pada 

 perusahaan Arthacitra Celuler  

1.4.2 Bagi Peneliti : 

 Menerapkan teori yang didapat pada perkuliahan kedalam 

 tugas akhir perancangan 5S pada perusahaan Arthacitra Celluler  

1.4.3 Bagi pembaca : 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi 

 pembaca selanjutnya terkait dengan 5S ( seiri, seiton, seiso, 

 seiketsu, shitsuke ) 


