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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan jaman yang semakin maju membuat persaingan tiap-tiap 

perusahaan semakin ketat. Hal itu dikarenakan mulai muncul pesaing yang 

semakin banyak dan bertumbuh sangat cepat. Agar perusahaan mampu bersaing 

maka harus memperhatikan budaya dan lingkungan kerja yang tertata rapi dan 

bersih. Budaya dan lingkungan kerja yang tertata rapi dan bersih dapat dicapai 

dengan suatu metode untuk menatanya salah satunya dengan menggunakan 

metode 5S. Metode 5S yaitu Seiri (Pemilahan), Seiton (Penataan), Seiso 

(Pembersihan), Seiketsu (Pemantapan), Shitsuke (Pembiasaan). Metode 5S 

adalah sebuah metode analitis dari Jepang yang diungkapkan oleh Takashi 

Osada (2004). 5S mampu membantu perusahaan untuk menciptakan budaya dan 

lingkungan kerja yang baik melalui pemilahan, penataan, pembersihan, 

pemantapan, pembiasaan di tempat kerja.  

Metode 5S merupakan metode yang dapat membantu memperbaiki mutu 

perusahaan karena metode ini terbukti efektif untuk meningkatkan kebiasaan 

positif para pekerja, mengurangi biaya produksi, mengurangi waktu lead time, 

menghasilkan output yang berkualitas, dan mengurangi resiko kecelakaan kerja 

(Osada:2004). Dalam mempraktikan 5S memastikan bahwa perusahaan 

memiliki tempat kerja yang rapi dan bersih. Segala sesuatu yang tersimpan rapi 



2 
 

dan selalu tersedia sampai kapanpun diperlukan, dan menciptakan tempat kerja 

yang baik akan menghemat uang dalam jangka panjang. Oleh sebab itu tempat 

kerja yang rapi dan bersih akan sangat penting bagi perusahaan dalam 

melakukan pekerjaan. 

Sumber Sejahtera Pratama (SSP) merupakan distributor atau pengecer 

berskala kecil yang bergerak di bidang spare part dan accessories mobil. Sumber 

Sejahtera Pratama memiliki gudang yang berukuran kecil dan memiliki stock 

barang yang banyak sehingga terlihat seperti berantakan dan tidak tertata rapi. 

Agar dapat lebih mengetahui kondisi gudang maka akan dijelaskan kondisi dan 

foto-foto dari gudang SSP.  

Gambar 1.1 Gudang Depan 

Gambar 1.1 memperlihatkan kondisi gudang Sumber Sejahtera Pratama 

melalui depan atau pintu masuk. Tempat ini digunakan untuk melakukan 

pengemasan barang yang dilakukan dengan 1 orang karyawan. Dapat dilihat 

banyak sekali barang yang berantakan seperti barang yang siap kirim diletakan 

dan ditumpuk di akses jalan. Selain itu terdapat tumpukan-tumpukan kardus, 
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meja kerja yang berisi barang yang bukan diisi alat tulis, gelas, sampah botol, 

staples, lakban, spidol, kanebo, galon air, helm, ember.  

Gambar 1.2 Gudang Belakang 

Gambar 1.2 menunjukan kondisi gudang belakang Sumber Sejahtera 

Pratama. Di bagian belakang terdapat tumpukan barang-barang seperti karet roll, 

spare part, dan accesories mobil. Berdasarkan kondisi gudang belakang 

karyawan sering mengalami masalah dalam pengambilan barang. Masalah 

tersebut seperti akses jalan yang terlalu sempit, jika letak barang berada di bawah 

dan di atas tumpukan maka karyawan harus membongkar terlebih dahulu. 

Gambar 1.3 Tangga 

Gambar 1.3 memperlihatkan tangga untuk menuju lantai atas gudang 

Sumber Sejahtera Pratama. Tangga tersebut berisikan kertas, alat tulis, dan 



4 
 

dokumen-dokumen lain. Dapat dilihat bahwa tangga tersebut dapat 

membahayakan bagi orang yang ingin menggunakannya karena ruang yang 

terlalu sempit. 

Gambar 1.4 Gudang Lantai 2 

Gambar 1.4 memperlihatkan gudang lantai 2 Sumber Sejahtera Pratama. 

Dapat dilihat terdapat barang yang berantakan yang hanya diletakan asal-asalan. 

Selain itu kondisi lampu yang tidak menyala. 

Setelah melakukan pra survei dan pengambilan foto terdapat barang-

barang yang berserakan dan tidak tertata rapi. Barang yang masuk dan keluar 

melalui satu pintu saja. Dalam melakukan pengemasan misalnya pencarian 

barang yang dibutuhkan memakan waktu yang cukup lama karena barang 

tersebut berada di tumpukan-tumpukan barang lain sehingga hal tersebut 

membuat barang yang dikirim terbatas. Selain itu juga terdapat barang yang 

berserakan di tengah jalan yang dapat mengganggu proses produksi. Barang-

barang juga ada yang rusak karena adanya penataan yang kurang rapi sehingga 

hal tersebut membuat mutu dari barang tersebut menurun. Selain itu untuk 

tangga menuju ke lantai atas terdapat kertas, dokumen, alat tulis sehingga 

mengganggu akses jalan. Untuk meja terdapat barang-barang lain yang 

seharusnya di isi oleh kertas, dokumen, alat tulis hingga peralatan lain. 
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Berdasar latar belakang masalah, terlihat bahwa gudang dari Sumber 

Sejahtera Pratama masih kurang tertata rapi dan dapat mengganggu pekerjaan. 

Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “USULAN 

PERANCANGAN METODE 5S (SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU, 

SHITSUKE) PADA SUMBER SEJAHTERA PRATAMA SEMARANG” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana usulan perancangan metode 5S pada Sumber Sejahtera Pratama 

Semarang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perancangan metode 5S pada 

Sumber Sejahtera Pratama Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan : 

Diharapkan mampu menjadi masukan bagi Sumber Sejahtera Pratama 

khususnya 5S untuk menjadikan budaya dan lingkungan kerja yang tertata rapi 

dan bersih. 

 

2. Bagi Peneliti : 

Untuk dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu khususnya 5S yang 

sudah di dapat selama melakukan studi di perkuliahan. 

 

 


