
 

BAB IV  

Hasil dan Pembahasan 

4.1  Gambaran Umum Perusahaan  

  Arthacitra Celluler merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

 pada bidang penjualan aksesoris gadged/smartphone dan sejenis 

 elektronik lainnya . Nama pemilik perusahaan Arthacitra Celluler adalah 

 Juan Andre Widjaja Sutanto dibantu dengan istrinya Maria Deviana 

 Herianto . Arthacitra Celluler merupakan perusahaan dagang yang 

 bergerak di bidang retail ataupun grosir. Lokasi usaha Arthacitra Celluler 

 terletak pada Jalan Gajah Raya no 28 Ruko A2, semarang .   

  Arthacitra Celluler merupakan sebuah usaha dagang barang jadi 

 berupa aksesoris gadged/smartphone dan elektronik lainnya. Arthacitra 

 Celluler memulai membuka toko di Gajah Raya mulai tahun 2012 namun 

 tahun sebelum-sebelumnya sudah mulai merintis usaha dagang ini dari 

 kecil , hingga besar saat ini.  Dimulai dari menjual pulsa hingga saat ini 

 bisa memiliki toko dengan luas 4x27 M . Toko yang sekarang dijalankan 

 oleh Andre sekarang ini dibantu oleh sang istri bernama Maria Deviana 

 Herijanto dan 10 karyawan dan 2 sales yang bertugas untuk keliling ke 

 beberapa kota disekitar jawa tengah. . Didalam toko Arthacitra Celluler 

 saat ini menjual lebih dari 1000 barang aksesoris . Dimulai dari bentuk 

 yang umum hingga yang unik-unik . dari barang yang bermerek hingga 

 barang  yang tidak begitu ternama namun kualitas yang bisa diadu dengan 



 

 yang bermerek. Kelengkapan dari aksesoris di Arthacitra Celluler 

 merupakan toko aksesoris dengan kelas menengah keatas , dimana barang 

 yang dijualkan banyak tetapi tidak selengkap toko yang paling lengkap di 

 semarang .    

4.2  Hasil dan analisis perancangan 5S pada Arthacitra Celluler  

 4.2.1  Seiri  

 Seiri atau yang disebut pemilahan. Pemilahan akan barang yang masih

 digunakan atau barang yang sudah tidak digunakan . 

 4.2.1.1 Kondisi Awal  

 Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti secara langsung 

 digudang Arthacitra Celluler . Peneliti mendapatkan kondisi  gudang yang 

 sangat tidak teratur, penuh dengan tumpukan kardus yang tinggi. Dimuali 

 dari pintu masuk gudang sudah terlihat tampak gudang dengan kondisi 

 yang sangat berantakan dan tumpukan kardus yang tinggi .  

Gambar 4.1 Tampak gudang Arthacitra dari pintu masuk gudang  

Sumber data : Data primer 2016 



 

 Gambar 4.1 diambil oleh peneliti dari sudut pintu masuk gudang 

 Arthacitra Cellluler. Pertama-tama saat orang akan memasuki gudang akan 

 melihat tumpukan kardus yang tinggi, tempat yang tidak teratur, serta 

 gudang terkesan semrawut .  Dengan kondisi gudang tersebut peneliti 

 menafsirkan sebagai berikut :  

 1. Gudang sudah lama sekali tidak ditata sehingga terjadi tumpukan yang 

 semakin tinggi 

 2. Tumpukan kardus yang pertama di biarkan dan terus menggunung. 

 3. Kesulitan dalam menemukan barang dagang yang akan dicari  

 4. Sulit membedakan barang yang masih bisa dijual dan yang tidak 

 bisa dijual lagi  

 Penafsiran peniliti sesuai dengan hasil wawancara pada pemilik Arthacitra 

 Celluler , dan  pemilik juga menyatakan bahwa beliau sudah kewalahan 

 untuk melakukan stock opname gudang, karena gudang yang sudah kacau 

 serta tumpukan barang terus ada, sehingga menyulitkan akan stock 

 opname serta menurukan niat untuk melakukan stock opname, Menurut 

 beliau  bahkan sudah hampir 2 tahun tidak melakukan stock opname dan 

 keadaan gudang dibiarkan seperti ini terus.  

 Menurut peneliti saat gudang tidak dilakukan stock opname secara  rutin 

 akan merugikan perusahaan. Karena saat tidak ada stok opname ,sebagai 

 pemilik usaha tidak bisa mengecek :  



 

 1. Kehilangan barang dagang  

 2. Kerusakaan barang dagang karena faktor eksternal ataupun internal 

 3. Gudang tidak bisa dirapikan , karena saat stock opname secara tidak 

 langsung juga akan membantu untuk menata dan membersihkan barang 

 dagang 

 Selama 2 tahun ini pemilik beserta karyawan melakukan pemantuan 

 barang dengan pengecekan lewat nota dan database. Untuk pengecekan 

 jumlah barang, pemilik mencocokan anatara pengeluaran barang dengan 

 nota, untuk jumlah barang yang digudang menggunakan database 

 komputer. Nanti keduanya di compare untuk mengdapatkan hasil jumlah 

 barang  dagang apakah ada yang hilang  . 

 Permasalahan yang ada sebenarnya permasalahan yang bisa diurai dan 

 dipilah satu demi satu . Maka dari itu peneliti merancang seiri dengan 

 perancangan di bawah ini  

 4.2.2 Perancangan Seiri pada Arthacitra Celluler  

 Dari Kondisi awal yang sudah dipaparkan, Menurut peneliti pemilihan 

 yang dirancangkan untuk pemilahan antara : 

 1. Barang yang masih layak untuk dijualkan  

 2. Barang yang rusak atau barang yang tidak bisa dijualkan lagi . 



 

 Untuk mendapatkan hasil barang yang masih bisa dijualkan dan barang 

 yang tidak bisa dijualkan lagi peneliti menggunakan tabel frekunesi tabel 

 frekuensi (tinggi, rata-rata, rendah ) permintaan akan barang tersebut.  

 Dari frekuensi yang nantinya didapat akan menjadi pedoman untuk 

 dilakukan pemilahan 

Tabel 4.1 Tabel frekuensi pemakaian di gudang Arthacitra Celluler 

Derajat kebutuhan ( Frekuensi pemakaian )  Metode 

penyimpanan  

( Stratifikasi )  

Rendah / kurang 

diminati  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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  

- Dibuang / 

dijadikan bonus 

- Dibuang / 

dijadikan bonus 

 - Dipajangkan 

di toko 

 

- Dipajangkan di 

toko  

Rata – rata / 

Sering diminati  

 

 

- Barang yang dalam seminggu ada 

permintaan dari pembeli 

- Barang yang bersifat umum  

- aksesoris Pelengkap gadged  

- Disimpan di 

rak baja sesuai 

dengan kategori 

jenis masing-

masing barang 

Tinggi  / besar 

permintaannya 

- Barang yang sedang “ booming “ 

dikalangan masyarakat / Barang 

yang sedang ramai dibicarakan 

masyarakat 

- Diletakan di 

rak baja khusus 

untuk barang-

barang booming 

 Sumber Data : Data primer 2016 yang sudah diolah  

 Tabel 4.1 didapatkan hasil untuk barang yang masih bisa dujual atau 

 barang rusak dan tidak bisa untuk di jualkan kepada konsumen . 

 Frekuensi yang dirancangkan adalah rendah, rata-rata, dan tinggi. 

 Frekuensi rendah untuk barang yang peminatnya sudah kurang atau 

 pemakaian barang tersebut kurang otomatis barang tersebut jarang keluar 



 

 dari gudang , untuk frekuensi rata-rata dikategorikan sebagai barang yang 

 umum, barang yang sering diminati atau permintaan nya konstan, lalu 

 untuk frekuensi tinggi permintaan nya relatif tinggi, pemakaian akan 

 barang tersebut juga tinggi  

 Barang-barang yang dikategorikan sebagai frekuensi : 

 a. Rendah . 

 - Barang yang sudah tidak diminati selama 5  tahun  

  

 

 

 

 Gambar 4.2 Dompet Handphone seri lama  

 Sumber data : Data primer 2016  

 Gambar 4.2 Adalah dompet pelindung handphone, sedangkan handphone 

 sudah digantikan dengan kehadiran gadged/smartphone, menyebabkan 

 handphone sudah tidak diproduksi. Melainkan handphone sendiri masih 

 banyak masyarakat yang menggunakan    

  

 

 

  

 Gambar 4.3 Chasing handphone lama 

 Sumber data : Data primer 2016  



 

 Gambar 4.3 diatas adalah chasing handphone lama, handphone sendiri 

 sudah  tidak diproduksi, melainkan untuk handpone sendiri masih 

 digunakan oleh kalangan masyarakat, sehingga chasing nya tetap dijualkan 

 namun sudah stock lama  

 - Barang yang sudah tidak memliki nilai jual  

  

  

  

 

 Gambar 4.4 Aksesoris handphone kalah bersaing dengan aksesoris baru  

Sumber data : Data primer 2016  

 Gambar 4.4 Adalah aksesoris handphone yang sebenarnya masih bisa 

 diperjualkan tetapi aksesoris gantungan seperti ini sudah kalah dengan 

 aksesoris yang baru keluar . yang lebih menarik serta memiliki karateristik 

 barang yang nilai nya lebih tinggi.  

  

 

 

 

 

Gambar 4.5 SD card kapasitas hanya 125 Mb  

Sumber data : Data primer 2016  

 Gambar 4.5 Adalah memory card untuk gadged / smartphone, sebenarnya 

 kondisi barang ini masih bagus, Namun karena teknologi yang terus maju 



 

 produk ini kalah bersaing dan sama sekali tidak dilihat oleh 

 konsumen. Micro SD sekarang sudah mencapai kapasitas hingga 256 GB 

 dan untuk micro sd ukuran 2 GB saja sudah tidak diminati oleh konsumen 

 - Barang yang jumlah persediaan sedikit, namun masih bisa diperkirakan 

 bisa dijual lagi 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.6 Kabel untuk menyambungkan handphone ke komputer  

Sumber data : Data primer 2016  

 Gambar 4.6 Adalah produk usb data cable untuk jenis handphone bukan 

 untuk gadged/smartphone . Barang ini kondisinya hanya tinggal 2-3 

 barang  dan masih memungkinkan orang mencari sehingga tetap disimpan 

 dan dijual  

 

 

 

 

 Gambar 4.7 Radio sekaligus speaker namun kondisi bungkus yang sudah 

rusak  

Sumber data : Data primer 2016  



 

  Gambar 4.7 Adalah produk speaker yang kondisi bungkus rusak tetapi 

 masih baik kondisinya. Dan hanya hanya tinggal 2 produk, produk ini 

 masih bisa untuk dijualkan dan masih mungkin ada peminatnya  

 - Barang yang Harga jualnya tinggi, sayang untuk dibuang dan masih ada 

 kemungkinan diminati 

 

 

 

 

 Gambar 4.8 Headphone addidas stock di gudang hanya tinggal 2  

Sumber Data : Data primer 2016  

 Gambar 4.8 Adalah barang headphone yang masih baru kondisinya, 

 namun  produk seperti ini hanya tinggal 2-3 barang saja dan masih 

 memiliki nilai jual, maka perlu untuk disimpan baik-baik agar kondisi nya 

 tetap bagus 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Headset wireless merek blackberry  

Sumber data : Data primer 2016  

 Gambar 4.9 Adalah headset wirelles saat pertama kali keluar banyak 

 orang  yang mencari , namun untuk sekarang produk ini sudah tidak 



 

 terlalu  diminati karena ada headset  dengan teknologi yang baru serta 

 lebih menarik, namun barang ini sendiri masih memiliki nilai jual 

b. Rata-rata 

 - Barang yang dalam seminggu ada permintaan dari pembeli 

 Jenis barang pada kategori ini biasanya jenisa barang yang bersifat 

 aksesoris-aksesoris tambahan seperti : 

 1. Charger mobil 

 Charger mobil di arthacitra terdapat beberapa merek. Ada merek 

 Samsung, hippo, vivian,comfort, welcome, dan Altic . Untuk sebagai 

 contoh, gambar 4.10 Adalah charger car merek samsung  

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Car charger  

Sumber data : Data primer 2016  

 2. Power bank  

 Begitu juga dengan power bank, power bank sendiri memiliki beberapa 

 merek yang terdapat pada gudang Arthacitra Celluler yaitu : Xiaomi, Asus, 

 Hippo,Samsung,yoobao, comfort, welcome, dan tanpa merk  

  

  



 

 

 

 

   

 

 

Gambar 4. 11 Power bank dengan merek xiaomi 

Sumber data : Data primer 2016  

 3. micro sd  

 Untuk micro sd di arthacitra hanya menjualkan untuk merek V-GeN saja, 

 tetapi ada berbagai kapasitas, dari 2 , 4, 8, 16, 32, 64 GB. 

 

  

 

  

Gambar  4.12 Micro Sd dengan kapasitas 8 Gb  

Sumber data : Data primer 2016  

 4. Headset  

  

 

 

 

Gambar 4.13 Headset  merek Beats  

Sumber data : Data primer 2016  



 

 Headset  yang dijualkan di arthacitra hanya satu merek ini saja, yaitu 

 merek BEATS 

 - Barang yang bersifat umum  

 Barang ini setiap hari pasti ada permintaan , baik pembeli grosir maupun 

 pembeli eceran, karena barang-barang ini dicari oleh masyarakat   

 1. Bateray 

 Bateray merupakan kebutuhan pokok handphone maupun 

 gadged/smartphone, untuk di gudang Arthacitra bateray yang dijualkan 

 dengan merk, comfort, welcome,Altic, blackberry, dan F1  

  

  

 

 

 

Gambar  4.14 Bateray dengan merek comfort  

Sumber data : Data primer 2016  

 2. Charger dan kabel  

 Untuk jenis produk ini agak special dimana ada produk yang bisa 

 dipisahkan namun juga adanya yang sudah menjadi satu. Ada hanya 

 kepala charger saja, ada kabel nya saja, lalu ada juga ada yang sudah 

 menjadi satu paket .  

 - Kabel saja : merek hanya ada remax, samsung, welcome, comfort, altic , 

 dan tidak ada merek  ( Gambar 4.15 )  



 

 - Kepala charger : merek altic, samsung, comfort, welcome, dan tidak ada 

 merek ( Gambar 4.16 ) 

 - Kepala dan kabel nya : untuk jenis ini dibagi lagi menjadi 2 jenis, untuk 

 charger handphone tidak ada merek. Untuk charger gadged/smarthphone 

 dengan merek samsung, oppo, sony, asus, huawei, altic, comfort, xiaomi, 

 welcome, dan masih banyak lagi  ( Gambar 4.17 dan Gambar 4.18 ) 

  

  

  

 

  

 

  

       Gambar 4.15 Kabel kwetiauw            Gambar 4.16 Kepala charger  

      tanpa merek      tanpa merek  

Sumber data : Data primer 2016   Sumber data : Data primer 2016  

Gambar 4.17 Charger dengan merek      Gambar 4.18 Charger model lama 

  Samsung untuk gadged/smartphone        untuk handphone 

Sumber data : Data primer 2016   Sumber data : Data primer 2016 

 



 

 3. Handsfree  

  

  

 

 

 

 

Gambar 4.19 Handsfree dengan merek Samsung  

Sumber data : Data primer 2016  

 Jenis produk ini juga memiliki banyak merk dari yang terkenal hingga 

 tidak terkenal, merek aple, samsung, beats, xiaomi, sony, apple, asus, oppo 

 asus, dan tidak ada merek juga   

 4. Case  

 Untuk case sendiri dibagi menjadi 2 soft case dan case model dompet . 

 Untuk softcase tidak ada merek hanya made in china saja, tetapi untuk 

 setiap type gadged/smartphone Arthacitra menyediakan nya  

  

  

 

 

 

 

Gambar 4. 20 Soft case tanpa merek, namun ada banyak variasi warna  

Sumber data : Data primer 2016  

 



 

 Untuk case dompet ada berbagai merek dari gearbear,exevutive, dan tidak 

 ada merek nya .  

  

  

 

 

Gambar 4.21 Case model dompet dengan merek executive  

Sumber data : Data primer 2016  

 5. Anti gores / Tampered glass. 

 Anti gores ini hanya untuk perlidungan kaca gadged dari goresan-goresan 

 serta minyak, untuk tampred glass sama fungsinya dengan antigores 

 melainkan ada kelebihan lain yaitu membantu untuk menahan kaca 

 gadged dari pecah saat jatuh, tertatap, dll. 

  

 

  

 

 

 

     Gambar 4.22 Anti gores merek          Gambar 4.23 Tampered glass merek  

       Chroma Film      KM  

Sumber data : Data primer 2016   Sumber data : Data primer 2016  

 



 

 a. Anti gores ( gambar 4.22 ) Anti gores hanya untuk melindungi layar dari 

 goresan . ada berbagai merek antara lain, screenguard, 3M,  chromafilm, 

 KM, Samsung,xiaomi,Asus, Altic, Lunar, smile dan comfort  

 b. Tampered glass ( gambar 4.23 )Untuk merek nya ada berbagai macam, 

 xiaomi, KM, Screnguard, comfort, smile, tyrex, platinum, lunar ,glass-

 m, tampred glass, king, executive,dan altic 

 - Aksesoris pelengkap gadged / smartphone 

 Aksesoris lainnya yang dimaksudkan yang mendukung pemakaian gadged 

 lebih indah atau lebih rame,  

  

  

 

 

 Gambar 4.24 Speaker merek    Gambar 4.25 Kabel adaptor berbagai jenis  

     Music           Untuk segala jenis gadged/smartphone 

       Sumber data : Data primer 2016   Sumber data : Data primer 2016  

  

Gambar 4.26 Desktop untuk mengechas    Gambar 4.27 alat bantu menggulung  

      Batu Bateray saja       kabel charger  

     Sumber data : Data primer 2016     Sumber data : Data primer 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Tongsis ( monopod ) alat bantu untuk membantu menggambil 

gambar dari jarak yang lebih jauh  

Sumber data : Data primer 2016  

c. Tinggi  

 - Barang yang sedang “ booming “ dikalangan masyarakat / Barang yang 

 sedang ramai dibicarakan masyarakat  

 Biasanya jenis barang ini merupakan aksesoris inovasi-inovasi baru. 

 Banyak konsumen yang mencari dan sifatnya hanya sesaat saja lalu hilang 

 dan bisa juga bisa bertahan lama dan menjadi kebutuhan yang dibutuhkan  

  

  

  

 

Gambar 4.29 I-ring aksesoris baru yang   Gambar 4.30 Camera cembung, untuk 

     dirilis pada bulan Agusts kemarin       membantu mengambil gambar lebih luas  

      Sumber data : Data primer 2016   Sumber data : Data primer 2016  



 

 

   

 

 

 

Gambar 4.31 Car charger dengan          Gambar 4.32 Rapid Charger  

        berbagai pilihan warna      2 USB  

Sumber data : Data primer 2016        Sumber data : Data primer 2016  

      Gambar 4.33 Cable protektor   Gambar 4.34 Lampu LED  

 dan aksesoris untuk merapatkan kabel 

Sumber data : Data primer 2016          Sumber data : Data primer 2016  

 

4.3.2  Seiton 

4.3.2.1 kondisi awal 

Dilihat dari keadaan gudang Arthacitra Celluler saat ini, butuh sekali akan 

penataan. Tumpukan kardus serta gudang yang tidak rapi merupakan 

gambaran gudang saat ini. Dengan kondisi gudang sekarang, menyulitkan 



 

para karyawan untuk melakukan pengambilan barang, berikut tabel waktu 

yang dibutuhkan untuk melakukan satu kegiatan :  

Tabel 4.2 Tabel waktu pengambilan barang di gudang Arthacitra Celluler 

Jenis pekerjaan  Waktu 

dalam 

menit  

Masalah  

1. Mengambil barang  

 

 

 

 

3’ 

5’ 

5’ 

5’ 

 

1. Tidak tahu letak barang dengan pasti 

2. Mengambil di tempat yang terpencar 

3. Perjalanan yang bolak balik 

4. Harus mengangkut tumpukan-

tumpukan kardus  

2. Tanya namanya  

 

3’ 

5’ – 8’ 

1. Tidak mengetahui nama barang  

2. Cari sampai ketemu 

3. Cari  

 

 

 

 

5’ 

 

 

3’ 

2’ 

 

 

5’ – 8’ 

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  

4. Membawa 2’ 

5’ 

1. Tidak ada jalan untuk mengangkutnya 

2. Harus menata kembali tumpukan 

kardus-kardus 

 Sumber data : Data primer 2016 yang sudah diolah  

 Dari tabel 4.2 diatas menunjukan proses untuk pengambilan barang 

 di gudang Arthacitra . Saat ini proses pengambilan barang di gudang 

 tidak teratur dikarenakan setiap karyawan dipersilahkan untuk bisa 

 mengambil sendiri barang di gudang, bahkan karyawan sales bisa 



 

 mengambil barang sendiri di gudang untuk dibawa berkeliling. Berikut 

 hasil penelitian peneliti mengenai seluruh kegiatan pada tabel 4.2 pada 

 arthacitra Celluler :  

 1. Mengambil barang   

  a. Tidak tahu letak barang dengan pasti 

  Barang yang letak nya tidak menentu / tidak ada tempat yang pasti 

untuk setiap jenis barang, hanya asal ditumpuk menjadi satu 

menjadi tumpukan kardus yang tinggi. Menjadi permasalahan serta 

menjadi kebiasaan para karyawan di Arthacitra Celluler.  

  b. Mengambil ditempat yang terpencar 

   Kondisi ini digambarkan ketika ada pengambilan satu jenis 

seperti contohnya handsfree, sama-sama ingin mengambil 

handsfree namun yang di cari 2 merek yang berbeda letak antara 

merek satu dan satunya. Barang dengan merek Samsung ada di 

depan dan di merek Oppo ada di belakang   

  c. Perjalanan yang bolak balik 

   Perjalanan yang bolak balik terjadi ini saat sales 

mengumpulkan barang untuk diirim ke retailer dengan jumlah 

barang yang banyak serta berbagai macam, menyulitkan sales 

untuk mengumpulkan barang dagang yang akan dikirin 

  



 

  d. Harus mengangkut tumpukan-tumpukan kardus  

Tumpukan kardus yang tinggi, menyusahkan untuk mencari 

barang, mengangkut kardus karena tidak tahu isi dari kardus 

sehingga perlu mengangkut satu persatu lalu harus mengembalikan 

nya kembali .  

  

  

 

 

 

 Gambar 4.35  Tumpukan kardus yang tinggi  

 Sumber data : Data primer 2016  

 2. Tanya namanya  

  a. Tidak mengetahui nama barang  

  Saat dilakukan penelitian observasi, peneliti mendapat 

karyawan masih ada beberapa yang kebingungan untuk jenis 

barang dagang serta merek. Seringkali melontarkan pertanyaan, 

yang menanyakan tempat disimpan nya serta apakah barangnya 

masih ada  

b. Cari sampai ketemu  

  Karena letak yang tidak pasti membuat para karyawan 

Arthacitra kesusahan untuk mencari barang yang pada waktu 

tertuntu pindah secara sengaja maupun tidak sengaja.  



 

 3. Cari  

  a. Sukar ditemukan karena ada banyak berbagai barang  

   Dari satu jenis barang ambil contoh case, case jenis nya ada 

2 lalu dari dua jenis case masih dibagi lagi dengan setiap seri 

gadged/smartphone. Lalu dari tiap seri gadged/smartphone 

Arthacitra menyetock 5-10 case tiap seri nya . Banyak nya barang 

ini keseluruhan diletakan menjadi satu hingga 2 dus  

  b. Tidak ada letak yang pasti 

  Setiap jenis barang dagang tidak dikelompokan menjadi 

satu daerah, hanya asal ditumpuk di tempat yang kosong atau 

hanya menumpuk di tumpukan-tumpukan kardus hingga tinggi .   

  c. Mencari barang di dalam kardus sesuai dengan type yang dicari 

  Usaha dagang aksesoris merupakan usaha dagang yang 

barangnya memiliki seri, type, serta merek yang berbagai macam. 

Di dalam satu kardus terdapat satu jenis barang namun ada banyak 

type sehingga mneyulitkan untuk mencari . Karena tercapur aduk 

menjadi satu  

 d. Barang yang dicari kadang tertumpuk dengan barang yang 

 lainnya  

 Seperti gambar dibawah ini  

 



 

  

 

 

         Gambar 4.36 Didalm box ada box dan di dalam nya terdapat barang dagang    

Sumber data : Data primer 2016  

 4. Membawa   

  a. Tidak ada jalan untuk mengangkutnya 

  Lorong gudang yang dibuat untuk lalu lalang operasional 

gudang tertutup oleh kardus-kardus yang terjajar rapi di pinggir rak 

baja sehingga menyulitkan untuk membawa barang, bahkan untuk 

jalan sendiri sebenarnya sudah sempit . untuk melihat kondisi 

aslinya bisa dilihat pada gambar 4. 37 

 

 

 

 

Gambar 4.37 Lorong gudang Arthacitra sempit dikarenakan ada kardus 

Sumber data : Data primer 2016  

  b. Harus menata kembali tumpukan kardus-kardus 



 

  Tumpukan kardus menimbulkan masalah lain, selain 

mencari barang di tumpukan kardus, ada juga permasalahan 

lainnya yaitu harus menata kembali tumpukan kardus menjadi 

tinggi, agar tumpukan kardus tidak berserakan di jalan.  

4.3.2.2  Perancangan seiton  

  Dari tabel analisis prediksi waktu kegiatan, terlihat jelas 

bahwa gudang memerlukan penataan . Penataan ini dilakukan 

untuk meminimalisirkan penggunaan kardus dan mengefektifkan 

penggunaan rak. Penataan ini juga membuat gudang yang ada pada 

A rthacitra lebih baik kondisinya dan berharap segala tindakan 

yang merugikan bagi perusahaan bisa berkurang dengan ada nya 

keadaan penataan yang lebih rapi. Selain itu juga penataan ini 

membantu untuk para karyawan bisa mencari barang yang lebih 

mudah serta lebih menghemat waktu pencarian.  

  A. Rak baja : 

  Rak baja yang ada ini akan digunakan untuk menata barang dagang 

 berdasarkan jenis barang dagang yang diperjualkan , berikut 

 klasifikasi jenis barang yang akan di kategorikan pada penataan rak 

 baja    

  1. Bateray 

  2. Antri gores / scren guard / tamperd glass 



 

  3. Headseat / headphone 

  4. Case gadged/smarthphone ( Masi dibagi lagi menjadi bebrapa  

  jenis case ada soft case dan full case )   

  5. Speaker  

  6. Hiasan dan pelengkap pendukung Gadged/smartphone  

  7. Charger  

  8. Kabel data  

   Berdasarkan data analis barang dagang yang dijualkan di 

 Arthacitra Celluler, barang yang dijualkan tidak bisa dikelompokan 

hanya  berdasarkan jenis, melainkan ada unsur merek dan type 

gadged/smartphone karena dari setiap gadged/samrthphone 

memiliki type masing-masing. Untuk jenis barang yang 

dikategorikan karena faktor diatas adalah seperti case, Bateray, dan 

Anti gores/screen guard/tampered glass.Untuk rak baja yang 

menyimpan kategori jenis ini bisa disebut sebagai jenis rak baja A  

Dapat dicontohkan pada gambar 4.38 di bawah ini .  



 

Gambar 4.38 Perancangan rak baja jenis A 



 

Tetapi ada beberapa jenis barang  yang tanpa di berikan tambahan kategori 

merek dan type, bisa langsung dikategorikan hanya dari jenisnya saja 

seperti Aksesoris lainnya, Headset /headphone, speaker, kabel data , 

hiasan pelengkap gadged/smartphone .Untuk rak baja dengan isi jenis 

diatas bisa disebutkan sebagai rak baja jenis B .Rak baja dimbarkan 

sebagai contoh pada gambar 4.39 dibawah ini :  

Gambar 4.39 Perancangan rak baja jenis B 



 

Selain kedua rak baja di atas ada satu rak baja lagi yang dikususkan untuk 

meletakan barang-barang baru pertama kali dipesan, sesuai yang sudah 

direncanakan di seiri akan ada rak baja diletakkan di bagian depan gudang 

untuk bisa menunjang penjualan serta untuk lebih mempermudahkan 

pengambilan, karena setiap barang baru atau inovasi baru hadir akan 

banyak permintaan dari konsumen ataupun retailer. Berikut gambar 4.40 

menjelaskan akan gambar dari rak baja  

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.40 Perancangan rak baja untuk barang dengan frekuensi tinggi 

 Setelah perancangan pengisian rak baja, ada satu hal lagi yang perlu untuk 

 membuat jalannya penataan ini lebih indah , yaitu dengan pengecetan 

 untuk rak baja yang ada . Pemberian warna yang berbeda-beda ini 

 bertujuan untuk bisa membantu membedakan tempat serta untuk 

 membantu memperindah gudang lebih hidup tidak terkesan monoton. 

 Berikut warna-warna yang akan digunakan  



 

  1. Merah  = Untuk menyimpan barang case / hardcase / soft case /  

  Cassing lainnya   

  2. Kuning = Untuk menyimpan bateray 

  3. Biru muda = Untuk menyimpan headphone / headset  dan  

  speaker  

  4. Hijau muda = Untuk menyimpan kabel data dan carhger 

 5. Ungu = Untuk menyimpan tampered glass/screen guard untuk 

gadged / smartphone  

  6. Orange  = Untuk meletakan barang dagang yang permintaan nya 

  rendah atau pemakaian nya rendah  

  7. Coklat = untuk menyimpan aksosris pelengkap gadged / 

 smartphone   

 Selain penataan isi dari rak baja, ada penataan untuk peletakan rak baja 

yang akan digambarkan melalui layout ( gambar 4.41 ) . Pada penataan layout 

gudang akan ada beberapa penunjang gudang yang hilang tetapi juga ada 

beberapa barang penunjang yang ditambah seperti rak baja. Semua ini 

berupaya untuk bisa menjadikan gudang dari arthacitra Celluler lebih baik 

dan lebih efektif. Berikut layout gudang Arthacitra Celluler  



 

Gambar 4.41 Perancangan layout Arthacitra Celluler 

 Sumber data : Data primer 2016 yang sudah diolah 



 

 Dari gambar 4.41 Dapat dijelaskan dengan perincian sebagai berikut. Ada 

 beberapa tampak yang berbeda dari gambar layout pertama pada gambar 

 1.7. perancangan layout pada gambar 4.41 menghilangkan  tumpukan. Ada 

 beberapa bagian dimana yang awalnya adalah tumpukan kardus diganti 

 dengan rak baja baru .  

 Pada perancangan layout terdapat sedikit perubahan peletakan meja 

 komputer pemilik. Untuk kondisi perancangan layout meja komputer 

 diletakan saling berhimpitan dengan meja komputer karyawan hanya 

 dipisahkan oleh satu rak plastik yang digunakan sampai saat ini untuk 

 menyimpan data-data tertulis, diharapkan dengan penggabungan bisa 

 mempermudah menyalurkan data ( nota, faktur,, dll ). Setelah itu akan ada 

 peletakan rak baja di tempat yang sebelumnya adalah meja komputer 

 pemilik. Rak baja diletakan di depan untuk menyimpan barang dengan 

 inovasi serta barang yang sedang booming   

 Perancangan lainnya pada layout gambar 4.41 adalah terdapat satu meja 

 (gambar 4.42) yang akan digunakan untuk meletakan barang setelah 

 dikeluarkan serta barang yang sudah rusak . Digambarkan pada layout 

 dengan gambar kotak 2 yang bersebelahan . Kotak ini berfungsi agar 

 barang tidak langsung di kembalikan ke rak baja. Diharapkan dengan cara 

 ini pengembalian dan penataan aksesoris ke dalam box container bisa lebih 

 rapi karena nantinya pengembalian akan dilakukan oleh karyawan yang 

 sudah ditentukan sesuai jadwal piket pada hari itu  



 

  

 

 

 

Gambar 4.42 Perancangan meja untuk box-box container  

 Ada hal lain yang perlu diperhatikan pada layout ( gambar 4.41 ), sudah 

dipaparkan pula pengelompokan warna rak baja serta jenis rak baja yang 

dirancangakan sebelumnya . Dimana rak baja untuk jenis A untuk case, 

batteray,  dan anti gores , sedangkan untuk rak baja B untuk jenis barang 

speaker, headseat /  handsfree, kabel data,  charger, aksesoris pelengkap 

lainnya . Sedangkan untuk warna  

  1. Merah  = Untuk menyimpan barang case / hardcase / soft case /  

  Cassing lainnya   

  2. Kuning = Untuk menyimpan bateray 

  3. Biru muda = Untuk menyimpan headphone / headset  dan  

  speaker  

  4. Hijau muda = Untuk menyimpan kabel data dan carhger 

 5. Ungu = Untuk menyimpan tampered glass/screen guard untuk 

gadged / smartphone  



 

  6. Orange  = Untuk meletakan barang dagang yang permintaan nya 

  rendah atau pemakaian nya rendah  

  7. Coklat = untuk menyimpan aksosris pelengkap gadged / 

 smartphone    

 Lalu perubahan lain yang terlihat pada peletakan lemari kaca, lemari kaca   

 diperkirakan untuk menyimpan barang yang nilai jualnya tinggi, butuh 

 keamanan yang lebih, perlu dikunci agar kondisi nya baik. Letak lemari 

 kaca ini berada di depan tangga. Setelah itu di depan kamar mandi yang 

 awalnya adalah tumpukan kardus, pemeliti melakukan perancangan 

 dengan menggantinya rak baja untuk barang dagang yang memiliki 

 frekuensi pembelian nya rendah.  

 Semua perencaan perubahan tatanan gudang sudah dipikrkan matang-

 matang sehingga tidak hanya asal merencanakan tetapi ada tujuan nya 

 masing-masing sehingga proses perancangan  5S pada arthacitra Celluler 

 dilaksanakan sebaik mungkin.  

4.3.3 Seiso 

 4.3.3.1 Kondisi awal  

  Kendala lain yang dialami gudang Arthacitra Celluler adalah 

 kebersihan dari gudang nya sendiri .Untuk lantai gudang sudah bersih dan 

 sudah benrbentuk keramik, namun ada hal lain yang perlu diperhatikan 

 yaitu sampah-sampah yang terdapat pada tumpukan bisa berupa plastik 



 

 tidak terpakai, bungkus barang dagang dll. Kebersihan lainnya yang perlu 

 diperhatikan adalah debu dan pasir yang menempel pada rak-rak baja  

 Dengan tabel dibawah ini menjelaskan masuknya setiap kotoran ke dalam 

 gudang Arthacitra Celluler :  

Tabel 4.3 Tabel kebocoran kotoran dan jenis kotorannya 

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 

dan tidak mengetahuinya 

 

Tidak dibuang  - - o Dari bungkus produk 

ataupun dari sampah luar 

yang masuk yang tidak 

terbuang 

  

Menyebar  o o o Menyebar melaui udara 

ataupun melalui kegiatan 

para karyawan saat di 

gudang . 

 Sumber data : Data primer 2016 yang sudah diolah  

  Dari observasi peniliti di gudang Arthacitra Celluler terlihat ada 3 

 jenis kotoran yang muncul dari observasi di lapangan yaitu debu dan 

 pasir ,  sarang laba-laba, dan sampah lainnnya. Untuk sampah lainnya bisa 

 dikatakan seperti bungkus-bungkus aksesoris yang tertinggal, lalu 



 

 aksesoris yang sudah rusak, dan sampah lainnya yang terdapat pada dalam 

 kardus ataupun di di dalam rak baja .  

 Dari tabel di atas didapati jenis kotoran-kotoran yang terdapat pada 

 gudang Arthacitra Celuler untuk dibawah ini adalah kotoran mana yang 

 perlu untuk dilakukan terlebih dahulu   

 Berikut tabel analisis pembersihan :  

 5 = Sangat – sangat mendesak    

 4 = Sangat Mendesak      

 3 = Mendesak   

 2 = agak mendesak  

 1 = tidak mendesak  

Tabel 4.4 Tabel Tingkatan kondisi kotoran untuk diatasi  

Jenis Kotoran Penilaian hasil 

pengecekan 

Keterangan 

Debu dan pasir 5 - Tedapat debu di aksesoris yang siap 

diperjualbelikan 

- Terdapat debu dan pasir pada rak baja 

karena 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  



 

Sumber Data  : Data primer 2016 yang sudah diolah  

  Dari tabel analisis diatas dapat diketahui bahwa debu dan pasir 

 merupakan persoalan utama yang perlu dibersihkan di gudang. Bukan 

 karena di gudang banyak sekali tumpukan debu dan pasir yang tebal, 

 melainkan debu dan pasir menempel pada aksesoris yang mau dijualkan. 

 Ketebalannya sendiri memang tidak terlalu tebal tetapi cukup 

 menggangu dan menjadi permasalahan tersendiri. Jika debu dan pasir 

 menempel maka akan akan membuat bungkus dari aksesoris menjadi 

 kusam, dampaknya penilaian konsumen terhadap barang dagang 

Arthacitra Celluler dinilai tidak layak . Padahal hanya bungkus saja yang 

kotor tetapi barang yang ditawarkan masih dengan kondisi bagus atau 

masih layak dijual. Debu yang lain nampak pada rak baja yang tidak 

digunakan untuk menyimpan barang dagang, tidak terlihat tebal tetapi jika 

dilihat dengan mata telanjang terlihat ada debu dan pasir yang menempel 

pada alas rak-rak baja. Selain itu debu dan pasir ditemukan pada alas 

tumpukan kardus .  

Jenis Kotoran Penilaian hasil 

pengecekan 

Keterangan 

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 



 

  Selain itu ada kotoran lainnya yang dinilai cukup mendesak yaitu kotoran 

lain-lainnya. Kotoran lain-lainnya ini bisa dikatakan seperti sampah 

plastik, bungkus-bungkus yang tidak terpakai, kardus-kardus kosong serta 

barang-baang yang seharusnya sudah dibuang tetapi tidak dibuang justru 

di simpan kembali. Sampah lainnya dikatakan mendesak karena jika 

sampah-sampah ini tidak dibuang dan diatasi akan terus menumpuk – 

menumpuk dan menyusahkan melakuka perancangan penataan   

  Lalu untuk kotoran sarang laba-laba yang menempel di siku 

dinding bukan jadi penghambat, tetapi untuk mebuat kesan gudang lebih 

bersih maka sarang laba-laba yang menempel perlu di bershikan .    

 4.3.3.2 Perancangan Seiso  

 a. Debu dan pasir :  

   Perancangan pembersihan debu dan pasir dilakukan dengan cara 

membersihkan debu dan pasir yang terdapat pada rak baja. Pembersihan 

ini dilakukan agar rak baja dapat digunakan kembali dan tampak seperti 

baru lagi. Debu tidak hanya terdapat pada rak baja saja, tetapi terdapat 

pada barang dagang sehingga barang dagang terlihat kusam. Untuk 

membuat barang dagang lebih baik makan perlu ada nya pembersihan 

dengan mengelap barang dagang sebelum dilakukan penataan nantinya. 

Pastikan barang dagang yang akan ditata bersih dari debu dan kotoran 

lainnya  

  



 

 b. Sarang laba-laba.  

  Sarang laba-laba muncul secara alamiah karena faktor binatang. 

Untuk mencegahnya dilakukan setiap setengah tahun sekali dilakukan 

pembersihan gudang dari sarang laba-laba. Pembersihan baik di siku 

dinding atas maupun di rak baja, semuanya perlu untuk bersih dari sarang 

laba-laba   

 c. Sampah lainnya .  

   Sampah lainnya yang sudah diutarakan di atas yang berupa plastik, 

bungkus dagang, kertas, dan hal lainnya semuanya dibersihkan 

.Dibersihkan ini berarti dibuang ke tempat sampah bukan di timbun 

kembali di dalam kardus. Sampah-sampah seperti bungkus seperti ini 

memberi kesan gudang akan nampak kotor. Pembersihan yang lainnya 

berupa pembersihan terhadap barang dagang yang sudah rusak, untuk 

segera dibuang, sehingga tempat penyimpanan tidak sesak . Selain 

membuang barang dagang yang rusak, ada hal lain yang penting dilakukan 

yaitu merapikan barang dagang yang bungkus atau kotak pelindung nya 

tidak rapi. Pastikan barang bisa terlihat baik dari segi bungkus maupun 

isinya  

  Peneliti juga merancangkan agar kotoran-kotoran tidak dengan 

 mudah masuk, diharapkan gudang bisa jauh dari kotoran untuk itu berikut 

 perancangan untuk meminimalisirkan debu dan pasir  

  



 

 a. Debu dan pasir :  

 Untuk meminimalisirkan debu dan pasir menempel pada bungkus 

 aksesoris, maka kontainer yang digunakan untuk menyimpan barang 

 dagang di dalam rak baja diberi tutup sehingga debu dan pasir tidak masuk 

 ke dalam dan menjaga akan kualitas dari barang dagang tetap yang terbaik.  

 Gambar 4.43 dibawah ini menunjukan contoh container yang akan 

 digunakan :  

 

 

 

Gambar 4.43 Perancangan kotak container yang digunakan  

 Untuk meminimalisirkan debu pada rak baja dengan cara, pastikan pintu 

 gudang utama yang sekaligus sebagai penghubung antara gudang dan toko 

 dipastikan selalu tertutup atau setelah dibuka harap ditutup kembali   

 Untuk membantu agar perancangan ini tetap dijalankan, dibentuklah 

 perancangan jadwal piket untuk karyawan Arthacitra, agar melakukan 

 tanggung jawab bersih-bersih pada rak baja . Dibawah ini tabel 4.5 adalah 

 perancangan jadwal piket pada Arthacitra Celluler  

 



 

Tabel 4.5  Tabel perancangan jadwal piket untuk pengecekan debu pada rak baja ( 

1 minggu satu kali )  

Tanggal / bulan  Nama  Ttd 

Karyawan  

Ttd Pemilik  

1 / Januari Khori dan Desy   

8 / Januari Dewi dan Yuli   

15 / Januari Tri dan Risa   

22 / januari Khori dan Desy   

29 / Januari   Dewi dan Yuli   

5 / Februari  Tri dan Risa   

 Peniliti merancangkan agar pembersihan debu dan pasir dilakukan satu 

 minggu satu kali, dilakukan setiap hari Minggu . Tujuan dilakukan nya 

 satu minggu satu kali adalah debu dan pasir merupakan kotoran yang 

 diklasifikasikan sebagai kotoran yang sangat-sangat mendesak untuk 

 segera dibersihkan . Debu dan pasir merupakan kotoran yang datang 

 dengan sendirinya dan sulit sekali untuk dicegahan. Debu dan pasir bisa 

 masuk dari mana saja secara tidak tertuga bisa lewat udara maupun benda-

 benda atau makluk hidup. Maka dari itu untuk bisa membuat gudang tetap 

 bersih dari debu dan pasir direncakan pembersihan debu dan pasir pada 

 rak baja dan box container dilakukan 1 minggu satu kali  

 Lalu untuk pembersihan gudang sendiri seperti menyapu dan mengepel 

 merupakan kegiatan sehari-hari perlu ditentukan jadwal nya . Berikut tabel 

 jadwal piket harian untuk menyapu, mengepel, dan menata barang :  



 

Tabel 4.6 Tabel perancangan jadwal piket 

Hari  Nama  

Senin Khori dan Desy 

Selasa Dewi dan Yuli 

Rabu Tri dan Risa 

Kamis Khori dan desy 

Jumat Dewi dan Yuli 

Sabtu  Tri dan Risa 

Minggu  Khori dan Desy 

 Lalu untuk memastikan apakah yang dijadwalkan piket hari itu 

 menjalankan tugas yaitu dengan menggunakan tabel kegiatan di bawah ini  

Tabel 4.7 Tabel perancangan chek kegiatan menyapu mengepel dan menata 

Hari  Nama  Menyapu dan 

mengepel  

Menat

a 

akses

oris  

Ttd 

yang 

piket 

Ttd 

yang 

piket 

Pagi Sore Sore 

Senin Khori dan Desy • • • 
  

Selasa  Dewi dan Yuli • • •   

Rabu Tri dan Risa • • •   

Kamis Khori dan Desy • • •   

Jumat Dewi dan Yuli • • •   



 

Sabtu Tri dan Risa 
• • • 

  

Hari  Nama  Menyapu dan 

mengepel  

Menat

a 

akses

oris  

Ttd 

yang 

piket 

Ttd 

yang 

piket Pagi Sore 

Minggu Khori dan Desy • • •   

 Dengan adanya chek seperti ini akan lebih memberi tanggung jawab 

 kepada karyawan-karyawan arthacitra untuk bisa menjalankan kegiatan 

 bersih dan menata kembali barang-barang   

 b. Sarang laba-laba :  

 Sarang laba-laba merupakan kotoran yang muncul tidak setiap waktu 

 dan sifat nya tidak menggangu jalan nya operasional gudang . Untuk itu h

 anya perlu adanya jadwal rutin satu tahun satu kali dilakukan pembersihan 

 sarang laba-laba pada rak baja smaupun siku dinding 

 c. Sampah lainnya :  

  Untuk sampah plastik dan bungkus yang sudah tidak terpakai 

 diharuskan untuk dibuang ke tempat sampah. Nantinya dengan 

 perancangan penataan akan membantu untuk membiasakan membuang 

 sampah tidak terpakai ke sampah, sehingga gudang akan terlihat lebih rapi 

 dari sebelumnya. Sampah sekecil apapun akan terlihat karena tidak ada 

 tumpukan-tumpukan kardus lagi  .  



 

  Untuk membuang sampah aksesoris yang sudah rusak , seperti 

 yang dijelaskan di atas, dengan bantuan satu kotak yang berisikan  khusus 

 tempat aksesoris rusak, sehingga bisa langsung dibuang  

4.3.4  Seiketsu  

 4.3.4.1 Kondisi Awal 

   Pada tahap ini peneliti membahas untuk perancangan 

memantapkan seiri, seiso, dan seiton . Dimana untuk memantapkan 

kegiatas seiri,seiso,seiton dibutuhkan strategi manajemen visual dan 

manajemen warna . Dengan kondisi sekarang gudang Arthacitra hanya 

penuh dengan tumpukan-tumpukan kardus, tidak ada hiasan lain atau 

tulisan-tulisan yang bersifat pengingat. Justru tumpukan kardus yang 

terlihat menjadi pembiasaan bagi karyawan untuk terus menupuk dan 

menumpuk . Bisa terlihat pada gambar 4.44  

 

 

 

 

 

 



 

 

Gambar 4. 44 tidak ada bentuk keterangan visual yang di letakan di gudang 

arthacitra Celluler 

Sumber data : Data primer 2016  

 4.3.4.2 Perancangan seiketsu  

   Maka dari itu perancangan pemilahan , penataan, hingga 

 pembersihan, semua perancangan ini tidak ada artinya bila tidak ada 

 tindakan yang pasti untuk mendukung ketiga tindakan tersebut.Ada 

 beberapa tindakan yang bisa untuk mendukung perancangan  dari seiri 

 seiso dan seiton yaitu dengan menajemen visual serta manajemen warna .

 Dimana : 

 A. Manajemen visual : Untuk mendukung kegiatan seiri, seiso, seiton. 

 Manajemen visual disini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ketika 

 melakukan kegiatan operasional gudang perlu adanya standart-

 standart yang harus di ikuti agar kegiatan seiri , seiso dan seiton dapat 

 berjalan dengan baik.Kontrol manajemen visual dengan menggunakan 

 tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang diletakan di bagian tertentu dan 

 pastikan bisa dilihat oleh semua orang . 

 Kontrol visual berbentuk tulisan / gambar  berupa :  

 

 



 

 

 

 

Gambar 4. 45 Perancangan gambar untuk mendukung manajemen visual 

 

 Tulisan “ Yuk buang sampah pada tempatnya “ di tempelkan pada bagian-

 bagian tembok yang kosong dan selalu dilihat oleh semua karyawan baik 

 karyawan toko maupun sales dan juga pemilik toko juga harus melihat. 

 Terutama bagi pemilik toko harus bisa memberikan contoh kepada 

 karyawannnya agar membuang sampah-sampah seperti plastik, bungkus , 

 sampah lainnya yang dibuat sendiri maupun orang lain harus dibuang . 

 karena kebersihan di gudang adalah milik bersama. 

 

Gambar 4. 46 Perancangan gambar untuk mendukung manajemen visual  

 

 

 

 

 



 

  

 

Gambar 4.47 Perancangan gambar untuk mendukung manajemen visual 

 Gambar 4.46 Dan gambar 4.47 Bertujuan untuk hidup bersih, serta 

 menjaga lingkungan gudang tetap bersih. Terutama saat menyapu dan 

 mengepel bisa lebih bersih. Tulisan-tulisan ini bertujuan lain untuk 

 memberikan peringatan secara terus menerus agar kebersihan terus dijaga 

 dimanapun. Kebersihan rak baja, atau lantai, atau gudang bagian lainnya .  

 

 

 

  

 

Gambar 4. 48 Perancangan gambar untuk mendukung manajemen visual 

 Gambar 4.48 Bertujuan untuk mengingatkan agar barang yang rusak 

 diletakan kedalam box barang yang rusak , lalu untuk barang yang akan 

 dikembalikan di letakan saja di box pengembalian, nantinya yang akan 

 bertugas untuk mengembalikan barang-barang adalah karyawan yang piket 

 pada hari itu . 

 Dimohon TUTUP 

PINTU KEMBALI   



 

 

 

Gambar 4. 49 Perancangan tulisan untuk mendukung manajemen visual 

 Gambar 4.49 ini diletakan atau ditempel di pintu masuk utama gudang . 

 Sehingga udara dari luar yang membawa debu tidak masuk .  

 

 

 

 

Gambar 4. 50 Perancangan tulisan untuk mendukung manajemen visual 

 Tulisan pada gambar 4.50  Ini ditempelkan pada pintu keluar menuju ke 

 toko, dan di letakaan menyebar di rak-rak baja . Tujuan dituliskan ini 

 untuk memastikan aksesoris yang akan ditawarkan ke konsumen bersih 

 dan bagus serta kondisi nya baik, sehingga konsumen tidak kecewa dan 

 percaya bahwa barang ini bagus .  

  

 

 

 

“ Pastikan barang bersih 

dan di chek terlebih 

dahulu “  

Ditata yang rapi !!! 

Ditutup yang rapat !!! 



 

Gambar 4. 51 Perancangan tulisan untuk mendukung manajemen visual 

 Gambar 4.51 Merupakan tulisan yang akan diletakan pada setiap tutup 

 kontainer. Dengan ditempelkan tulisan di atas diharapkan saat 

 pengambilan jangan berantakan danpastikan rapi kembali . Lalu untuk di 

 tutup , tutup rapat sehingga debu tidak ada yang bisa masuk ke dalam 

 kontainer. Sehingga menjaga kualitas dari barang dagang .  

  Dari semua tulisan-tulisan dan gambar-gambar di atas diharapkan 

 semua  yang berada di Arthacitra Celluler bisa menjalankan semua yang 

 dituliskan. Baik itu karyawan, sales, dan juga pemilik semua harus 

 menaati atau mengikuti yang tulisan atau gambar yang terpasang. Serta 

 dengan adanya tulisan-tulisan serta gambar bisa saling mengingatkan satu 

 sama lain jika ada yang lupa akan kebiasaan baru ini . 

 b. manajemen warna/pemberian kode : Untuk mendukung kegiatan seiton 

 Manajemen warna bisa disebut sebagai menajemen pengkodean untuk 

 membantu mengkategorikan sesuatu. Pada manajemen warna ini sangat 

 dibutuhkan pada tahap seiton dimana pada setiap rak baja akan dibagi 

 kedalam beberapa warna di bawah ini : 

  1. Merah  = Untuk menyimpan barang case / hardcase / soft case /  

  Cassing lainnya   

  2. Kuning = Untuk menyimpan bateray 



 

  3. Biru muda = Untuk menyimpan headphone / headset  dan  

  speaker  

  4. Hijau muda = Untuk menyimpan kabel data dan carhger 

 5. Ungu = Untuk menyimpan tampered glass/screen guard untuk 

gadged / smartphone  

  6. Orange  = Untuk meletakan barang dagang yang permintaan nya 

  rendah atau pemakaian nya rendah  

  7. Coklat = untuk menyimpan aksosris pelengkap gadged / 

 smartphone    

  Warna ini sudah dikelompokan sesuai kategori masing masing. 

 Warna ini akan diterapkan pada rak baja.  

  Manajemen warna ini membantu untuk bisa menghidupkan kondisi 

 gudang agar tidak monoton dengan warna-warna itu saja. Warna-warna 

 rak baja bertujuan memudahkan untuk mencari kategori-kategori barang 

 sesuai yang dibutuhkan.Selain itu metode warna digunakan untuk 

 membantu memberi kode warna kontainer di luar rak baja . Saat rak baja 

 penuh dan memaksa harus menumpuk kontainer-kontainer, kontainer akan 

 dikelompokan sesuai dengan jenis warna rak baja sehingga 

 mempermudahkan pencarian diluar rak baja  

  Perancangan manajemen warna lainnya berupa peletakan beberapa 

 tumbuhan palsu untuk bisa memberikan kesan yang hijau didalam gudang 



 

 . Dipilih tanaman palsu bertujuan agar tidak ada binatang-biantang kecil 

 yang tidak diharapkan timbul dari tumbuhan . Perancangan lainnya berupa 

 peletakan beberapa lukisan-lukisan serta hiasan dinding untuk bisa 

 menyerupai sebuah ruangan yang indah, yang intinya ingin mengubah 

 bentuk fisik gudang namun fungsi dari gudang sendiri tidak hilang. 

 Diharapkan dengan adanya lukisan dan hiasan ini bisa menambah 

 semangat kerja dan membuat barang yang ada di gudang merupakan 

 barang milik sendiri, dan diharapkan bisa merawat barang barang yang ada 

 di gudang. 

 Gambar 4.52 Perancangan gambar untuk mendukung manajemen warna 

berbentuk foto-foto  

 Gambar 4.52 Merupakan contoh salah satu variasi hiasan dinding yang 

 nanti nya bisa menjadi gambaran. Nantinya foto-foto yang tertera di 

 gambar 4.52 Bisa diganti berupa foto kegiatan-kegiatan karyawandan 

 pemilik di luar jam kerja .  

 

 



 

 

 

Gambar 4. 53 Perancangan gambar untuk mendukung manajemen warna 

berbentuk lukisan kata-kata mutiara atau motivasi  

 Gambar 4.53 merupakan salah satu lukisan yang menarik selain lucu juga 

 ada kata-kata mutiara yang mendukung untuk kegiata bersih dan rapi di 

 Arthacitra Celluler  

Gambar 4.54 Perancangan Lukisan alam yang bisa dipasang pada dinding gudang  



 

Gambar 4.55 Perancangan Lukisan alam yang bisa dipasang pada dinding gudang  

 Gambar 4.54 Dan 4.55 Merupakan dua dari sekian banyak lukisan alam 

 yang  bisa di pilih untuk bisa di pasang dinding-dinding gudang 

 Arthacitra Celluler . Pada intinya lukisan-lukisan ini memiliki sifat seperti 

 lukisan yang akan di pasang di kamar tidur. Saat lukisan atau gambar yang 

 dipasang kan merupakan suatu harapan dan semoga bisa terwujud. 

 Begitujuga gambar-gambar atau lukisan yang dipasangkan memiliki sifat 

 yang sama sehingga menjadi angan-angan bersama suatu saat bisa 

 mewujudkan .  

4.3.5  Shitsuke  

 4.3.5.1 Kondisi Awal  

   Dari hasil observasi secara langsung dengan melihat kebiasaan dari 

para karyawan didapat bahwa para karyawan saat mengembalikan barang 

kegudang hanya asal-asalan meletakan. Begitu juga saat barang dagang 



 

datang hanya sekedar diletakan di tempat yang masih bisa diletakan kardus 

. Rak baja yang seharusnya digunakan untuk menyimpan justru tidak 

digunakan karena kebiasaan hanya sekedar meletakan kardus di tempat 

yang kosong.  Kebiasaan menumpuk kardus dimulai dari 3-4 tahun lalu, 

dimana aksesoris mulai berkembang pesat dan toko harus bisa memenuhi 

semuanya itu. Awal hanya tumpukan di bawah degan berjalannya waktu 

tumpukan ini menjadi kebiasaan setiap ada barang datang akan di letakan 

asal di gudang dan justru menumpuklah yang menjadi kebiasaan di gudang 

Arthacitra dan kebiasaan itu terbawa hingga sekarang.  

  Kebiasaan menumpuk kardus berdampak pada pengecekan gudang 

atau stock opname, sudah 2 tahun terakhir ini gudang tidak bisa melakukan 

stock opname dikarenakan pemilik sendiri sudah kebingungan stock 

opname apa yang bisa dilakukan dengan gudang yang semprawaut, bahkan 

mungkin butuh 3 bulan untuk menyelesaikan stock opname dengan kondisi 

gudang sekarang ini.  

  Dari permasalahan diatas dengan bantuan shitsuke bisa mengubah 

pola pikir atau mengubah kebiasaan yang lama. Untuk itu dibutuhkan 

perancangan Shitsuke di bawah ini  

 4.3.5.2 Perancangan Shitsuke  

 Dalam pelaksaannya sesuatu yang baru agar bisa berjalan dengan baik 

 perlu adanya pembiasaan dari awal. Pembiasaan ini bertujuan supaya apa 

 yang sudah disusun dengan rapi bisa terus dilakukan secara berkelanjutan 



 

 bukan hanya satu kali saja . Begitu juga halnya dengan seiri seiton seiso, 

 merupakan kegiatan yang berkelanjutan dan perlu adanya pembiasaan 

 supaya dari hal baru ini menjadi kebiasaan secara alami bukan karena 

 adanya pemaksaan.  

 Berikut perancangan pembiasaan terhadap seiri seiton dan seiso : 

Tabel 4.8 Tabel perancangan tanggung jawab pekerjaan  

  Tanggung Jawab  

Keamanan 

 

 

 

- Memastikan barang dagang yaitu 

aksesoris gadged / smartphone tidak 

ada yang hilang dan rusak  di dalam 

gudang Arthacitra Celluler  

Pekerjaan  Tanggung Jawab  

 - Memastikan rak baja dalam keadaan 

yang baik kondisi nya di gudang 

Arthacitra Celluler  

- Pastikan tidak ada lubang-lubang di 

dinding gudang Arthacitra , serta 

memastikan selalu menutup pintu-

pintu rapat untuk menghindari 

hewan-hewan masuk ke gudang 

Arthacitra Celluler ( seperti tikus, 

kecoa, dll ) 

Cleanning -  Membersihkan rak baja Arthacitra  

dari debu, kotoran lainnya 

- Memastikan gudang Arthacitra 

Celluler  bersih dari sampah-sampah 

lainnya  

- Menata meja komputer milik 

karyawan gudang dan pemilik 

Arthacitra Celluler untuk tetap rapi  

- Memperhatikan jadwal piket 



 

menyapu, mengepel, dan menata 

yang sudah ditempel di dinding 

Arthacitra Celluler . 

Penataan - Merapikan barang dagang Arthacitra 

Celluler yang berupa aksesoris-

aksesoris yang berada di rak baja 

untuk tetap rapi, saat jam kerja atau 

toko akan segera tutup  

- Pastikan barang dagang yang di 

dalam gudang arthacitra Celluler 

selalu rapi dan selalu dalam keadaan 

baik dan layak untuk di jualkan 

- Menata barang di kontainer 

pengunmpulan barang setiap 

sebelum tutup toko Arthacitra  dan 

dikembalikan dengan rapi  

 Sumber data : Data primer 2016 yang sudah diolah  

 dilakukan sesuai dengan tugas nya masing-masing , jika pembersihan 

 tanggun jawabnya apa saja lalu penataan hal apa saja yang perlu 

 dilakukan. Tabel diatas nanti nya akan ditempel di pintu utama gudang 

 lalu di dekat meja komputer karyawan gudang . 

 Untuk lebih memberikan kesan yang tegas pemilik akan ditunjuk sebagai 

 ketua yang bertanggung jawab untuk bisa selalu mengingatkan

 tanggung jawab karyawan, serta di bantu oleh manajer gudang yang selain 

 sebagai pelaksana juga sebagai pengingat bagi rekan-rekan nya untuk tetap 

 terbiasa dengan perancangan 5S yang sudah dirancangkan. Sebagai ketua 

 penanggung jawab, pemilik harus bisa memberikan contoh yang baik 

 terlebih dahulu sehingga para karyawan bisa ikut terbiasa dengan 

 perancangan yang ada 



 

 Tabel aktivitas sebagai pengingat : 

 Dalam 5S ada 2S yaitu seiso dan seiton dimana keduanya ini adalah unsur 

 utama dalam 5S. Maka dari itu butuh adanya tabel yang menjadi penanda 

 tanggung jawab dari kegiatan ini sudah tercapai . 

 1. Seiso : Hal yang perlu untuk dibiasakan pada penataan adalah kegiatan 

pengembalian barang dari kotak sementara /  in transit  . Pengembalian 

barang akan dilakukan selama box transit sudah hampir penuh, karyawan 

yang berpiket pada hari itu diwajibkan untuk mengembalikan barang-

barang ke dalam rak baja dengan rapi dan bersih .  

 Untuk aktivitas seiso sudah dilampirkan di bagian seiso sendiri 

 bagaimana terdapat jadwal piket lalu tanggung jawab nya beserta waktu 

 pengerjaannya. 

 2. Seiton : Seiton merupakan penataan , menurut peneliti untuk awal-awal 

 pelaksanaan perlu seringnya pemeriksaan gudang selama satu bulan sekali 

 . hal ini dibentuk untuk bisa menjadikan awal kebiasaan yang memaksa 

 namun pada akhirnya menjadi kebiasaan alami . untuk membiasakan nya 

 perlu adanya tabel aktivitas yang paling tidak menjadi tanggung jawab 

 bersama , berikut tabel nya .  

Tabel 4.9 Tabel Perancangan evaluasi kerja pekerjaan penataan  

Nama :  

 

Jenis pekerjaan : Penataan                    



 

  

 

  

 

Tanggung jawab  

 

Bulan  

1 2 3 5 7 9 12   

Memastikan kontainer-kontainer 

tidak rusak  

 

         

Memastikan barang di dalam 

kontainer rapi  

 

         

Memastikan kontainer di dalam 

rak baja rapi dan jauh dari debu  

 

         


