
 

BAB III   

Metode Penelitian 

3.1 Lokasi Penelitian  

 Penelitian dilakukan di Arthacitra Celluler yang terletak di Jalan 

Gajah Raya no.28 ruko A2 , Semarang , Jawa Tengah  . Alasan penelitian 

pada Arthacitra Celluler karena keadaan gudang Arthacitra Celluler yang 

sangat tidak rapi, gudang terlihat kotor, dan menimbulkan dampak negatif 

bagi Arthacitra Celluler, sehingga peneliti memutuskan melakukan 

penelitian berupa rancangan 5S pada gudang Arthacitra Celluler  

3.2  Jenis Data   

a. Data Primer  

Data primer yang digunakan untuk mendukung alat analisis 5S (seiri, 

seiton, seiso, seiketsu, shitsuke ) berupa :  

 a. Data Lingkungan gudang Arthacitra Celluler 

 b. Data penyimpanan barang dagang  

 c. Data kebersihan Gudang dan keadaan gudang  

 d. Layout gudang 

 

 

 



 

b. Data Sekunder  

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

 a. Data barang dagang yang rusak 

 b. Data peralatan dan perlengkapan penunjang gudang   

3.3  Metode pengumpulan Data  

Dalam Melakukan studi lapangan usaha memperoleh data yang diperlukan 

peneliti menggunakan metode sebagai berikut :  

3.3.1   Metode Wawancara  

 Metode wawancara merupakan metode yang digunakan 

 dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pemilik 

 dari Arthacitra Celluler serta pekerja yang menangani langsung 

 gudang . Pertanyaan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti . Dari 

 hasil tanya jawab diperoleh data berupa : jenis barang dagang , 

 proses penyimpanan dan pengambilan barang, jenis barang dagang, 

 kebersihan gudang Arthacitra Celluler, serta keadaan gudang 

 Arthacitra Celluler 

3.3.2   Observasi 

Metode observasi yaitu melakukan pengamatan secara 

langsung gudang Arthacitra Celluler. Dengan melakukan 

pengambilan gambar-gambar pada setiap sudut gudang arthacitra 

celluler, serta mencatat beberapa hal yang tidak disampaikan saat 



 

wawancara melainkan didapat langsung dari pengamatan lapangan. 

Dalam observasi didapat hasil penelitian berupa : Gambar 

lingkungan gudang Arthacitra Celluler, sikap kerja karyawan 

gudang, dan kebersihan gudang Arthacitra Celluler, mendapatkan 

gambaran untuk membentuk Layout gudang . 

  3.3.3    Metode dokumentasi   

Dokumentasi pada penelitian ini, merupakan suatu 

pelengkap dari metode observasi dan wawancara . Data-data 

tertulis didapat dari catatan gudang yang dimiliki oleh Arthacitra 

Celluler. Data yang diperoleh melalui penelitian berupa fungsi rak 

baja , serta pengumpulan data akan barang rusak  

3.4 Teknik Analisis Data  

  Penelitian ini menggunakan analisis diskriptif kualitatif dengan 

bantuan alat analisis 5S. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif 

dalam menganalisis data. Data diperoleh berdasarkan Wawancara, 

Observasi, serta dokumentasi. 

 Teknik analisis dilakukan dengan langkah sebagai berikut :  

3.4.1    Seiri / pemilahan  

   Merupakan aktivitas di gudang Arthacitra Celluler untuk 

membedakan atau memilah barang / aksesoris apa saja yang masih bisa 

diperdagangkan dan tidak bisa diperdagangkan . Lalu memilah yang masih 

diperlukan dan mana yang tidak diperlukan . Berikut langkah-langkah 



 

dalam melakukan aktivitas memilah barang yang tidak diperlukan atau 

tidak bisa diperdagangkan  : 

  a. Menentukan ruang lingkup dan targetnya, langkah ini 

 membantu untuk memutuskan barang yang perlu untuk dibuang . 

 Dengan menentukan barang mana yang masih banyak diminati 

 oleh konsumen . Lalu barang mana yang masih bisa untuk 

 diperjualkan, jika tidak bisa dijualkan layak untuk dibuang  

 b. Menjadikan satu tempat barang-barang yang  

  1. Sudah tidak diproduksi oleh distributor. 

  2. Kurang diminati oleh konsumen  

  3. Barang-barang lama yang hingga sekarang tidak laku 

 terjual 

 Dari beberapa jenis barang diatas dikumpulkan menjadi satu lalu 

dipilah mana yang layak untuk benar-benar dibuang   

 c. Menetukan produk unggulan yang paling banyak diminati oleh 

konsumen diletakan pada tempat pengambilan paling depan 

sehingga memudahkan pengambilan serta lebih bisa mengontrol 

barang, sehingga menjaga kualitas barang itu sendiri  

 d. Melakukan pemilahan berdasarkan jenis setiap aksesoris, untuk 

membantu mempercepat pencarian. Rak baja A untuk barang 

dengan jenis barang A  

   

 



 

  Tabel 3.1 Asas perancangan  pemilahan di gudang arthacitra Celluler  

Derajat kebutuhan ( Frekuensi pemakaian )  Metode 

penyimpanan  

( Stratifikasi )  

Rendah / kurang 

diminati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata – rata / 

Sering diminati  

 

 

 

 

 

Tinggi  / besar 

permintaannya  

- Barang yang sudah tidak diminati 

selama 5  tahun  

- Barang yang sudah tidak memliki 

nilai jual  

- Barang yang jumlah persediaan 

sedikit, namun masih bisa 

diperkirakan bisa dijual lagi  

- Barang yang harga jualnya tinggi, 

sayang untuk dibuang dan masih 

ada kemungkinan diminati  

 

- Barang yang dalam seminggu ada 

permintaan dari pembeli 

- Barang yang bersifat umum  

-aksesoris Pelengkap gadged  

 

 

 

- Barang yang sedang “ booming “ 

dikalangan masyarakat / barang 

yang sedang ramai dibicarakan 

masyarakat   

- Dibuang / 

dijadikan bonus 

- Dibuang / 

dijadikan bonus 

 - Disimpan di 

belakang  

 

- Disimpan di 

belakang  

 

 

- Disimpan di 

rak baja sesuai 

dengan kategori 

jenis masing-

masing barang 

 

 

- Diletakan di 

rak baja khusus 

untuk barang-

barang booming  

 

  Sumber data : Buku Sikap Kerja 5S Takashi Osada 

 3.4.2. Seiton / Penataan  

 a. Memahami dan menganalisis kegiatan nyata pengambilan 

barang di dalam gudang, baik yang bersifat sedikit maupun 

berjumlah yang lebih besar . Bagaimana para karyawan mengambil 

barang , butuh waktu berapa lama untuk menlakukan kegiatan .  

 

 

 



 

Tabel 3.2 Tabel analisis waktu pengambilan di gudang Arthacitra Celluler  

Jenis pekerjaan  Waktu 

dalam 

menit  

Masalah  

1. Mengambil barang  

 

 

 

 

 

2. Tanya namanya  

 

 

3. Cari  

 

 

 

 

 

 

 

4. Membawa  

3’ 

5’ 

5’ 

5’ 

 

 

3’ 

5’ – 8’ 

 

5’ 

 

3’ 

 

2’ 

 

5’ – 8’ 

 

2’ 

5’  

1. Tidak tahu letak barang dengan pasti 

2. Mengambil ditempat yang terpencar 

3. Perjalanan yang bolak balik 

4. Harus mengangkut tumpukan-

tumpukan kardus  

 

1. Tidak mengetahui nama barang  

2. Cari sampai ketemu  

 

1. Sukar ditemukan karena ada banyak 

berbagai barang  

2. Tidak ada letak yang pasti 

 

3. Mencari barang di dalam kardus sesuai 

dengan type yang dicari  

4. Barang yang dicari kadang tertumpuk 

dengan barang yang lainnya  

 

1. Tidak ada jalan untuk mengangkutnya 

2. Harus menata kembali tumpukan 

kardus-kardus 

 Sumber Data : Buku Sikap Kerja 5S Takashi Osada 

 b. Menentukan dimana barang akan disimpan. Pada tahap ini 

penyimpanan berdasarkan kategori-kategori jenis barang yang ada 

dijualkan oleh Arthacitra Celluler. Jika jenis barang A akan 

diletakan di rak baja A . Untuk tiap merek-merek untuk barang 

jenis A akan masuk ke rak baja A dan berlaku seterusnya . 



 

Sehingga penataan dari rak baja lebih teratur karena sudah di 

kategorikan per bagiannya di rak baja. Sehingga waktu untuk 

pencarian lebih sedikit dan mempercepat kerja pencarian . 

 c. Mempermudah pengambilan barang serta mempermudah jalan 

nya lorong gudang untuk akses jalan dengan menghilangkan 

bentuk tumpukan kardus-kardus yang berada di samping-samping 

jalan serta yang dibagian terpenting yang menjadi akses visual 

utama gudang tersebut . 

 d. Taati aturan penetapan atau penyusunan penyimpanan barang 

ini. Perlu ada pengontrolan tiap hari, dan yang bertujuan untuk 

memeriksa setiap tanggung jawab pekerjaan karyawannya , yaitu 

pemilik Arthacitra Celluler. Pemilik harus sering-sering untuk 

mengingatkan jika ada kesalahan dari pengambilan barang maupun 

penyimpanan barang  

 e. Dengan penataan yang rapi dan teratur bisa membantu untuk 

mengurangi segala bentuk kehilangan, dan resiko-resiko lainnya 

yang muncul. Serta bisa membantu untuk mengopnam barang-

barang yang perlu untuk diorder lagi . 

3.4.3   Seiso / Pembersihan   

   a. Menganalisis sumber muncul kotoran nya berasal dari mana, 

 dibantu dengan menggunakan tabel dibawah ini untuk mendeteksi 

 munculnya masalah kotoran 

 



 

 

Tabel 3.3 Tabel kobocoran dan jenis kotoran yang ada di gudang Arthacitra 

Celluler  

Bagaimana 

terbawanya atau 

penyebarannya  

Jenis 

Keterangan 

Pasir dan 

debu 

Sarang 

laba 

laba 

Sampah 

lainnya  

Terbawa udara  o - o Masuk melalui pintu gudang 

yang selalu terbuka di 

bagian depan 

 

Melekat  o o - Karena tidak pernah ada 

pengecekan rutin sehingga 

ada beberapa yang melekat 

tidak mengetahui  

 

Tidak dibuang  - - o Dari bungkus produk 

ataupun dari sampah luar 

yang masuk yang tidak 

terbuang 

  

Menyebar  o o o Menyebar melaui angin 

ataupun melalui kegiatan 

para karyawan saat di 

gudang . 

Sumber Data : Buku Sikap Kerja 5S Takashi Osada 

 b. Menyelesaikan masalah pembersihan berdasarkan kebutuhan 

 yang mendesak yang perlu untuk dibersihkan terlebih dahulu untuk 

 bisa membantu jalannya operasional gudang Arthacitra Celluler  

5 = Sangat – sangat mendesak  



 

4 = Sangat Mendesak 

3 = Mendesak  

2 = Agak mendesak  

1 = Tidak mendesak 

Tabel 3.4 Tabel Analisis tingkatan penanganan kotoran di gudang 

Arthacitra Celluler 

Jenis Kotoran  Penilaian 

hasil 

pengecekan  

Keterangan  

Debu dan pasir 5 
- Tedapat debu di aksesoris yang siap 

diperjualbelikan 

- Terdapat debu dan pasir jika rak baja 

tidak ada barang dagang 

Sarang laba-laba  2 - Terdapat di rak baja yang tidak 

digunakan maksimal 

- Terdapat di sela-sela meja dan lemari 

kaca  

- Terdapat di siku-siku dinding gudang, 

sehingga membuat dampak gudang 

kurang bagus  

Sampah lainnya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Banyak kotoran dari bungkus atau 

sampah-sampah yang tidak terpakai 

seperti nota bekas, kertas-kertas tidak 

terpakai,  

- Adanya bungkus aksesoris yang sempat 

tidak dibuang ditempatnya  menjadi 

sampah  

- Barang yang sudah tidak bisa 

digunakan masih tersimpan beberapa di 

dalam gudang Arthacitra Celluler 

Sumber Data : Buku Sikap Kerja 5S Takashi Osada 



 

 Berdasarkan tabel diatas hal yang paling utama adalah 

 membersihkan rak baja dari tumpukan debu dan pasir sehingga rak 

 baja bisa diaktifkan kembali sesuai dengan fungsi awalnya.  

3.4.4   Seiketsu / pemantapan  

 a. Menerapkan dan melatih manajemen visual : manajemen visual 

 digunakan untuk bisa membantu memantu dan memastikan untuk 

 kegiatan kebersihan, kerapian, dan penataan benar-benar 

 diterapkan di dalam gudang Arthacitra Celluler. Manajemen visual 

 dilatih untuk bisa peka terhadap ketidaknormalan yang muncul 

 seperti : 

  1. Barang yang tercecer di dalam rak baja  

  2. Adanya tumpukan kardus yang muncul baru  

  3. Penataan barang yang tidak sesuai nilai standart gudang. 

  4. dan lain-lain  

 b. Perlu dibentuknya peraturan yang memberikan efek yang lebih 

 mengenai tanggung jawab baik karyawan maupun pemilik dari 

 Arthacitra Celluler . Aturan-aturan yang mendukung sifat bersih, 

 rapi di dalam gudang Arthacitra Celluler  

 c. Untuk membantu  memberikan dampak yang lebih baik serta 

 untuk mendukung kegiatan bersih, rapi dan teratur diberikan 

 pemberian kode warna pada setiap rak baja. Dan setiap warna 

 memiliki kategori jenis barang dagang, tujuan setiap rak baja diberi 

 warna  yang terang-terang untuk mendukung kegiatan bersih 



 

 sendiri, untuk memeriksa keadaan rak baja bersih atau tidak 

 bisa dilihat dari warna yang terang menandakan rak baja serta isi di 

 dalam rak baja tersebut diperhatikan sungguh hingga warna nya 

 tetap terang. Serta mendukung lingkungan untuk tetap bersih tidak 

 ada coretan-coretan kecil yang bisa membuat dampak yang 

 berbeda. Serta tujuan dipilihnya warna yang terang untuk 

 menjadikan lebih bersemangatnya para pekerja dengan warna yang 

 terang-terang, serta meminimaliskan bentuk kejunuhan yang bisa 

 muncul saat bekerja  

 d. Manajemen warna yang akan direncakan berupa pengecetan 

terhadap rak baja yang sudah dikelompokan berdasarkan jenis nya 

masing-masing . lalu untuk mendukung manajemen warna dibantu 

dengan peletakan beberapa tumbuhan di beberapa sudut gudang 

sehingga gudang bisa nampak hijau serta sejuk di lihat nya. . 

Kegiatan manajemen warna yang akan direncanakan berupa 

perencaan pemberian lukisan-lukisan , foto kegiatan bersama, kata-

kata semangat akan dipajang di beberapa bagian dinding untuk 

menghiasi gudang agar nampak lebih hidup .  

 

 

 

 

 



 

3.4.5   Shitsuke / Pembiasaan  

Tabel 3.5 Job desk dan tanggung jawab karyawan dan pemilik Arthacitra 

Celluler  

Pekerjaan Tanggung Jawab 

Keamanan - Memastikan barang dagang tidak 

ada yang hilang dan rusak  di dalam 

gudang  

- Memastikan rak baja untuk tetap 

baik dan aman  

- Pastikan tidak ada hewan yang 

merusak barang dagang ( tikus, dll ) 

Cleanning -  Membersihkan rak baja baik dari 

debu, kotoran lainnya 

- Memastikan gudang bersih dari 

sampah-sampah lainnya  

- Menata meja komputer untuk tetap 

rapi  

Penataan - Pastikan barang dagang yang di 

dalam gudang sealu rapi dan selalu 

dalam keadaan baik 

- Merapikan barang dagang di rak 

baja untuk tetap rapi, saat jam kerja 

akan usai atau toko akan segera 

tutup  

 Sumber Data : Buku Sikap Kerja 5S Takashi Osada  

 Dengan sudah disusunya tanggung jawab masing-masing 

pekerjaan, karyawan dan pemilik harus bisa berkomitmen dan 

bertanggung jawab untuk melakukan setiap tugas yang sudah 

disusun. Untuk membantu pemantauan kegiatan agar dilakukan 

terus menerus dengan bantuan tabel evaluasi di bawah ini :  



 

Tabel 3.6 Tabel evaluasi pekerjaan untuk Arthacitra Celluler  

Nama : 

Jenis pekerjaan : Celanning                   Bulan : November  

Tanggung jawab  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Membersihkan rak baja baik dari 

debu, kotoran lainnya 

         

Memastikan gudang bersih dari 

sampah-sampah lainnya 

         

Menata meja komputer untuk tetap 

rapi 

         

  Sumber Data : Buku Sikap Kerja 5S Takashi osada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


