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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Perusahaan Sumber Sejahtera Pratama merupakan distributor atau 

pengecer kecil yang bergerak di bidang spare part dan accesories mobil. 

Lokasi gudang Sumber Sejahtera Pratama beralamat di jalan Pusponjolo 

timur IV no.17 Semarang, Jawa Tengah. Nama pemilik dari perusahaan 

Sumber Sejahtera Pratama adalah Ibu Susi. Ibu Susi mendirikan Sumber 

Sejahtera Pratama dikarenakan tempat beliau bekerja sebelumnya di PT 

Sugi Samapersada Tbk mengalami penutupan pada tahun 2006.   

Perusahaan Sumber Sejahtera Pratama berdiri pada tahun 2006. 

Perusahaan ini pada awalnya berletak di jalan Jendral Sudirman 218 dimana 

tempat tersebut merupakan toko besi dan pemilik meminjam tempat kecil 

dibelakang toko besi tersebut untuk dijadikan gudang. Hubungan Ibu Susi 

dengan pemilik toko besi adalah saudara sepupu. Setelah melalui proses 

yang lama akhirnya Sumber Sejahtera Pratama memiliki gudang sendiri di 

jalan Pusponjolo Timur IV no.17 pada tahun 2015. Awalnya Sumber 

Sejahtera Pratama hanya dikerjakan oleh Ibu Susi dan 1 orang karyawan 

tetapi sekarang perusahaan Sumber Sejahtera Pratama memiliki 2 orang 

karyawan, 1 supir, dan 1 sales dimana tugas dari sales untuk keliling 

menawarkan barang di sekitar Jawa Tengah. Dahulu Ibu Susi dan 1 orang 

karyawan tersebut tiap satu minggu selalu keliling kota-kota Jawa Tengah 
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untuk menawarkan barang. Kota-kota yang di datangi seperti pati, kudus, 

jogjakarta, solo, purwokerto, tegal, purwodadi, klaten. 

 

4.2 Kondisi Awal 

4.2.1 Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja gudang Sumber Sejahtera Pratama dapat 

dikatakan tidak rapi dan bersih. Terbukti banyak barang ditumpuk-tumpuk 

berantakan. Dilihat dari gudang depan misalnya.  

Gambar 4.1 Gudang Depan 

Gambar 4.1 memperlihatkan gudang depan Sumber Sejahtera 

Pratama. Terdapat tumpukan-tumpukan barang yang berantakan. Diatas 

meja terdapat barang-barang yang tidak seharusnya berada di area 

pengemasan yaitu seperti botol aqua, gelas minum karyawan, helm, aqua 

galon, ember yang dapat mengganggu pengemasan atau pengambilan 
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barang. Selain itu karyawan juga terganggu dengan tumpukan barang yang 

sudah di kemas.  

Gambar 4.2 Gudang Belakang 

Gambar 4.2 memperlihatkan gudang belakang. Terlihat gudang 

belakang ini kurang tertata dengan rapi. Dari hasil wawancara dengan 

karyawan gudang Sumber Sejahtera Pratama, karyawan mengalami 

masalah melakukan pencarian barang dan akses jalan yang sulit. Dalam 

melakukan pencarian barang, karyawan harus melakukan pembongkaran 

dahulu jika barang tersebut berada di tumpukan barang lainnya dan 

karyawan kesulitan mencari akses jalan untuk melakukan pencarian 

barang. Hal itu akan dapat memperlambat proses pengemasan yang 

dilakukan karyawan yang dapat berimbas kepada konsumen. 
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      Gambar 4.3  Tangga 

Gambar 4.3 menunjukan tangga di gudang Sumber Sejahtera 

Pratama. Tangga yang seharusnya digunakan untuk akses jalan menuju 

lantai 2 malah diisi dengan kertas-kertas, alat tulis, dan juga barang yang 

dapat mengganggu pengguna tangga tersebut. Kondisi tangga yang kotor 

dapat mengganggu kesehatan pekerja dan kenyamanan pekerja. 

Gambar 4.4 Gudang Lantai 2 

Gambar 4.4 memperlihatkan gudang lantai 2 dari Sumber Sejahtera 

Pratama. Terlihat penataan yang dilakukan di gudang lantai 2 masih 

minim. Gudang lantai 2 terdapat banyak barang berserakan yang tidak di 

tata yang dapat menyebabkan mutu barang tersebut menurun atau rusak. 

Selain itu kondisi ruangan yang gelap juga menjadi permasalahan di 
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gudang lantai 2 dan dapat membahayakan pekerja yang sedang mencari 

barang. 

 

4.2.2 Budaya Kerja  

Budaya kerja adalah cara pandang seseorang dalam memberikan 

makna dalam melakukan pekerjaan. Budaya kerja yang baik dan benar 

harus melekat kepada setiap individu karyawan dalam sebuah orgnisasi. 

Membangun budaya kerja yang baik dan benar berarti juga meningkatkan 

dan mempertahankan sisi-sisi positif agar dapat membuat suatu pekerjaan 

menjadi lebih baik lagi.  

Budaya kerja yang diterapkan Sumber Sejahtera Pratama masih 

dibilang minim atau dibilang tidak ada. Terlihat pada lingkungan kerja 

yang tidak rapi dan bersih dapat tercermin bahwa belum ada penerapan 

budaya kerja yang baik dan benar. Untuk itu perlu dilakukan pemberian 

budaya kerja agar lingkungan kerja dari Sumber Sejahtera Pratama 

Semarang dapat terlihat rapi dan bersih yang akan menghasilkan suatu 

pekerjaan yang optimal.  
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4.3 Rancangan 5S Pada Sumber Sejahtera Pratama Semarang 

4.3.1 Seiri (Pemilahan) 

Pada tahap seiri dilakukan pemilahan terhadap barang yang 

digunakan dan barang yang tidak digunakan. Pemilahan dilakukan 

dengan menggunakan tabel frekuensi barang (rendah, rata-rata, tinggi). 

Setelah mengetahui frekuensi barang nantinya dapat dilakukan 

pemilahan. 

Tabel 4.1 Frekuensi Barang Persediaan 

 Derajat kebutuhan (Frekuensi Pemakaian) 

Metode 

penyimpanan 

(Stratifikasi) 

Rendah 1. Barang yang tidak laku 6-12 bulan 

terakhir tetapi masih bisa dijual. 

  Gambar 4.5 Tempat Plat Nomor 

      Gambar 4.6 Sirine Rotary 

                    Gambar 4.7 Head Lamp 

 

1. Simpan di 

gudang 

lantai 2 
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 Derajat Kebutuhan (Frekuensi Pemakaian) 

Metode 

Penyimpanan 

(Stratifikasi) 

 

                          Gambar 4.8 Wiper  

 

 

2. Barang yang tidak dapat dijual atau 

rusak. 

     Gambar 4.9 Karet Kaca Depan   

Gambar 4.10 Karet Channel Bludru 

Gambar 4.11 Lampu Stop 

 

                        Gambar 4.12 Horn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Buang atau 

Retur 
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 Derajat Kebutuhan (Frekuensi Pemakaian) 

Metode 

Penyimpanan 

(Stratifikasi) 

Rata-

rata 

1. Barang yang bersifat umum 

 

       Gambar 4.13 Tempat Plat Nomer 

 

     

      Gambar 4.14 Lampu Kota 

 

 

       Gambar 4.15 Body Cover 

 

 

Gambar 4.16 Talang air 

 

 

 

 

 

 

1. Simpan di 

gudang 

belakang 
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 Derajat Kebutuhan (Frekuensi Pemakaian) 

Metode 

Penyimpanan 

(Stratifikasi) 

 

                   

1. Barang yang hanya laku sekali dalam 

seminggu. 

            Gambar 4.17 Wiper 

Gambar 4.18 Pelipit 

Gambar 4.19 Karet Pintu Tengah Kiri 

 

Gambar 4.20 Karet Pintu Tengah Kanan 
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 Derajat Kebutuhan (Frekuensi Pemakaian) 

Metode 

Penyimpanan 

(Stratifikasi) 

Tinggi 
1. Barang dengan jumlah permintaan 

paling besar 

           

Gambar 4.21 Selang Bensin 7mm 

 

Gambar 4.22 Selang Bensin 6mm 

 

Gambar 4.23 Selang Solar 8mm 

Gambar 4.24 Selang Vakum 

 

 

1. Simpan 

dekat area 

pengemasan 
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 Derajat Kebutuhan (Frekuensi Pemakaian) 

Metode 

Penyimpanan 

(Stratifikasi) 

 

 

Gambar 4.25 Karet Pintu Depan Kanan  

 

Gambar 4.26 Karet Pintu Depan Kiri 

 

Gambar 4.27 Karet Kaca Depan 

 

 

Gambar 4.28 Karet Cabin 

 

 

Sumber : Data Primer 2016 
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Dari tabel 4.1 menunjukan frekuensi barang yang digunakan 

dan tidak digunakan. Kriteria frekuensi barang yang digunakan adalah 

rendah, rata-rata, dan tinggi.  Frekuensi rendah untuk barang yang tidak 

laku 6-12 bulan tetapi masih bisa dijual yaitu tempat plat nomer, sirine 

rotary, head lamp, wiper yang akan disimpan di gudang lantai 2 dan 

barang yang tidak dapat dijual atau rusak yaitu karet kaca depan, karet 

channel bludru, lampu stop, horn dengan metode penyimpanan buang 

atau retur. Frekuensi rata-rata untuk barang yang bersifat umum yaitu 

tempat plat nomer, lampu kota, body cover, talang air dan barang yang 

hanya laku sekali dalam seminggu yaitu wiper, pelipit, karet pintu 

tengah kiri, karet pintu tengah kanan dengan metode penyimpanan 

simpan di gudang belakang. Frekuensi tinggi untuk barang dengan 

jumlah permintaan paling besar yaitu selang bensin 7mm, selang bensin 

6mm, selang solar 8mm, selang vakum, karet pintu depan kanan, karet 

pintu depan kiri, karet kaca depan, karet cabin dengan metode 

penyimpanan simpan di dekat area pengemasan. 

Tabel 4.2 Tabel Frekuensi Barang Diluar Persediaan 

Frekuensi Per Hari Jenis Barang Metode Penyimpanan 

Rendah (1-5 kali) Gunting  Disimpan di baris 

paling bawah pada rak. 
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Frekuensi Per Hari Jenis Barang Metode Penyimpanan 

Rata-rata (6-10 kali) Tali plastik, kunci 

tali plastik 

Disimpan di baris 

kedua pada rak. 

Tinggi (> 10 kali ) Karung, kardus, 

spidol, lakban, tali 

rafia, cutter, jarum, 

staples, plastik. 

Kardus disimpan di 

atas rak. Karung dan 

tali rafia disimpan di 

baris paling atas pada 

rak. Spidol, lakban, 

cutter, jarum, staples, 

plastik disimpan di 

baris pertama pada rak 

tetapi cara 

penyimpanannya 

digantung di samping-

samping rak. 

Sumber : Data Primer 2017 

Selain melakukan pemilahan pada barang persediaan, dilakukan 

juga pemilahan pada barang diluar persediaan. Barang diluar 

persediaan seperti peralatan dan perlengkapan untuk dilakukan 

pengemasan. Frekuensi rendah (1-5 kali) yaitu gunting yang akan 

diletakan pada baris paling bawah pada rak. Frekuensi rata-rata (6-10 

kali) yaitu tali plastik dan kunci tali plastik yang akan diletakan pada 

baris kedua pada rak. Frekuensi tinggi (>10 kali) yaitu kardus disimpan 
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di atas rak. Karung dan rafia disimpan di baris paling atas pada rak. 

Spidol, lakban, cutter, jarum, staples, plastik disimpan di baris pertama 

pada rak juga tetapi cara penyimpanannya digantung di samping-

samping rak. 

Tahap seiri dilakukan untuk memilah barang yang digunakan 

dan tidak digunakan. Barang yang digunakan akan disimpan dan barang 

yang tidak digunakan akan di buang. Tahap seiri dapat membuat 

gudang juga terlihat lebih rapi dan bersih.  

 

4.3.2 Seiton (Penataan) 

Tahap kedua 5S adalah seiton atau penataan. Tahap ini 

merupakan kegiatan menata barang dengan mengelompokan dan 

merapikan barang sesuai dengan nama dan jenis barang. Merapikan dan 

mengelompokan barang dapat menggunakan alat bantu seperti 

pemberian tanda, petunjuk, fungsi, dan jenis barang. Penataan 

dilakukan agar pencarian dan pengambilan barang lebih mudah dan 

gudang lebih rapi.  

Penataan dilakukan tidak hanya pada barang yang ada di 

persediaan melainkan juga pada barang diluar persediaan yaitu seperti 

peralatan dan perlengkapan untuk dilakukan pengemasan. 

Penyimpanan peratalan dan perlengkapan saat ini pada gudang Sumber 

Sejahtera Pratama disimpan di tangga untuk menuju lantai 2. Hal itu 
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dapat mengganggu keamanan pengguna tangga. Untuk diperlukan 

suatu tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan tersebut. 

Gudang Sumber Sejahtera Pratama sendiri berantakan dan tidak 

tertata rapi sehingga membuat karyawan dalam melakukan pencarian 

barang membutuhkan waktu yang lama, oleh sebab itu diperlukan 

penataan. Berikut rancangan seiton pada gudang Sumber Sejahtera 

Pratama : 

1. Peralatan dan Perlengkapan 

Penyimpanan peralatan dan perlengkapan yang sebelumnya 

hanya disimpan di tangga untuk menuju lantai 2 yang dapat 

mengganggu pengguna tangga, maka dari itu diperlukan tempat 

penyimpanan perlengkapan dan peralatan untuk dilakukan 

pengemasan.  

Gambar 4.29 Rancangan Rak Peralatan dan Perlengkapan 
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Penyimpanan peralatan dan perlengkapan dilakukan 

berdasarkan tabel frekuensi barang diluar persediaan yang ada 

pada tahap seiri. Frekuensi rendah (1-5 kali) yaitu gunting yang 

akan diletakan pada baris paling bawah pada rak. Frekuensi 

rata-rata (6-10 kali) yaitu tali plastik dan kunci tali plastik yang 

akan diletakan pada baris kedua pada rak. Frekuensi tinggi (>10 

kali) yaitu kardus disimpan di atas rak. Karung dan rafia 

disimpan di baris paling atas pada rak. Spidol, lakban, cutter, 

jarum, staples, plastik disimpan di baris pertama pada rak juga 

tetapi cara penyimpanannya digantung di samping-samping rak. 

Untuk metode penyimpanannya sendiri karyawan harus 

mengetahui letak dan cara penyimpanan peralatan. Setelah 

menggunakan peralatan, karyawan harus mengembalikan 

peralatan yang dipakai ke tempat asal atau tempat semula agar 

dapat mencari barang tersebut dengan mudah saat diperlukan.  

2. Penataan Barang jenis Accesories dan Spare Part 

Penataan pada rak baja digunakan untuk barang yang 

ringan atau barang yang dapat disimpan pada rak baja saja, 

berikut nama-nama barang yang akan disimpan pada rak baja : 

a. Tempat plat nomer 

b. Sirine rotary 

c. Head lamp 

d. Wiper  
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e. Lampu stop 

f. Horn 

g. Lampu kota 

h. Body cover  

i. Talang air  

Menurut nama barang yang akan disimpan pada raja 

masih ada beberapa barang yang dibagi pengelompokannya 

menurut type barang yaitu seperti body cover, talang air dan 

wiper sesuai dengan ukurannya. Berikut rancangan 

penyimpanan pada rak baja untuk body cover dan talang air : 

Gambar 4.30 Rancangan Penyimpanan Body Cover Pada Rak Baja 
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Gambar 4.31 Rancangan Penyimpanan Talang Air Pada Rak Baja 

Ada juga jenis barang yang tidak dibagi lagi berdasarkan 

tipe mobil, yang dapat langsung ditata sesuai dengan nama 

barangnya saja yaitu tempat plat nomer, sirine rotary, head 

lamp, lampu kota, lampu stop, horn. Berikut gambar rancangan 

rak baja :        

Gambar 4.32 Rancangan Penyimpanan Barang Accesories dan 

Spare Part Umum Pada Rak Baja 
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Perancangan penataan pada rak baja juga diberikan label 

nama barang yang ditempel pada rak baja. Pemberian label 

nama barang dimaksudkan menjadi bantuan agar karyawan 

dapat mengetahui nama barang  pada saat mengambil ataupun 

mengelompokan barang tersebut.  

Metode penyimpanan pada rak baja karyawan harus 

mengetahui cara menyimpan dan letak penyimpanan barang. 

Karyawan harus mengelompokan sesuai dengan label nama 

barang yang tertera pada rak baja dan menatanya dengan rapi 

agar barang tersebut tidak rusak dan dengan mudah diambilnya. 

3. Penataan Barang jenis Karet 

Selain penataan pada barang jenis accesories dan spare 

part pada rak baja, penataan juga dilakukan untuk barang lain 

yaitu barang jenis karet. Barang dengan jenis karet yang akan 

ditata seperti karet kaca depan, karet channel bludru, selang 

vakum, selang bensin, selang solar, karet pintu depan, karet 

cabin, karet pintu tengah.  

Perancangan penataan barang jenis karet akan ditata 

pada rak baja dari yang sebelumnya hanya ditata di lantai. Pada 

rak baja diberikan box untuk penyimpanan karet agar tidak 

tercampur dengan karet lain dan diberikan label nama barang 

agar karyawana dengan mudah mengetahui nama barang. 

Penataan pada rak baja dilakukan agar karyawan tidak salah 
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dalam mengambil barang dan penataan yang tercampur. Berikut 

gambar rancangan penataan barang jenis karet pada rak baja. 

             Gambar 4.33 Rancangan Penyimpanan Barang Jenis Karet Pada Rak Baja 

Metode penyimpanan barang jenis karet pada rak baja 

yaitu karyawan harus mengetahui letak dan cara menyimpannya 

yaitu dengan dimasukan ke dalam box serta dalam 

mengelompokan barang harus tepat dengan label nama barang 

yang sudah tertera pada rak baja.  
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4. Perancangan Layout 

Gambar 4.34 Rancangan Layout Gudang 

Setelah melakukan perancangan penataan barang pada rak baja, 

sebaiknya perlu dilakukan penataan ulang layout gudang agar membuat 

gudang Sumber Sejahtera Pratama terlihat lebih rapi dan bersih. 

Penataan yang rapi dan bersih membuat proses produksi lebih optimal. 
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Oleh karena itu, dilakukan penataan ulang layout gudang Sumber 

Sejahtera Pratama.  

Dari gambar 4.34 dapat dilihat bahwa perancangan layout ada 

penataan ulang yang dilakukan untuk meja, penambahan tempat 

sampah pada bagian depan gudang atau area pengemasan, penataan rak 

baja untuk penyimpanan barang, dan ada juga penambahan rak lemari 

untuk penyimpanan peralatan dan perlengkapan di bagian area 

pengemasan gudang.  

Rancangan Seiton pada gudang Sumber Sejahtera Pratama 

dilakukan dengan penambahan rak peralatan dan perlengkapan. 

Penambahan rak dilakukan karena peralatan dan perlengkapan 

sebelumnya disimpan di tangga untuk menuju lantai 2. Selain itu ada 

juga penataan barang pada rak baja untuk jenis accesories dan spare 

part, penataan barang jenis karet yang juga ditata pada rak baja dan juga 

penataan ulang layout gudang. 

 

4.3.3 Seiso (Pembersihan) 

Tahap ketiga yaitu seiso (pembersihan). Tahap ini merupakan 

kegiatan membersihkan area gudang dengan membuang sampah, 

potongan kertas dan benda-benda lain. Untuk area gudang bisa dibilang 

bersih karena gudang tersebut menggunakan rumah tempat tinggal yang 

menggunakan lantai keramik. Tetapi masih ada hal lain yang harus 
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diperhatikan yaitu seperti potongan-potongan kertas, kardus, tali rafia 

dan bungkus plastik barang dagang yang dihasilkan melalui proses 

pengemasan yang dapat mengganggu kebersihan. Selain itu ada juga 

limbah lain yaitu seperti debu dan pasir. Berikut limbah yang dihasilkan 

di gudang Sumber Sejahtera Pratama  : 

a. Potongan kertas 

b. Potongan kardus 

c. Potongan tali rafia 

d. Plastik 

e. Potongan lakban 

f. Debu  

g. Pasir 

h. Sarang laba-laba atau sawang 

Dari observasi yang dilakukan terdapat 6 jenis limbah yang 

dihasilkan di gudang Sumber Sejahtera Pratama. Untuk limbah 

potongan kertas, potongan kardus, potongan tali rafia, potongan lakban, 

plastik berasal dari proses pengemasan dan untuk limbah debu, pasir, 

sawang atau sarang laba-laba berasal dari udara yang kotor masuk ke 

dalam gudang.  

Perancangan seiso (Pembersihan) yang dilakukan pada gudang 

Sumber Sejahtera Pratama adalah : 
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a. Menentukan Skala Pembersihan 

1. Makro 

Area kerja pada semua area gudang Sumber 

Sejahtera Pratama harus terjaga kebersihannya. Kebersihan 

dari area gudang depan, gudang belakang, gudang lantai 2, 

rak baja, dan peralatan harus bersih sebelum dan sesudah 

melakukan proses kerja.  

2. Individual 

Setiap karyawan Sumber Sejahtera Pratama harus 

bisa membersihkan area yang sudah menjadi tanggung 

jawabnya. Karyawan harus menjaga areanya tetap bersih. 

Selain menjaga area tanggung jawabnya, karyawan juga 

dapat menjaga seluruh area gudang. Setiap area yang bersih 

akan membuat kegiatan proses kerja menjadi lebih optimal 

dan membuat kesehatan karyawan menjadi terjaga. 

3. Mikro 

Kebersihan mikro dilaksanakan pada tiap peralatan 

yang digunakan, rak baja, dan barang-barang. Kebersihan 

mikro pada peralatan dan rak baja dilakukan agar karyawan 

melakukan proses kerja menjadi lebih optimal sedangkan 

kebersihan pada barang-barang agar konsumen merasa puas 

dengan barang yang dijual oleh Sumber Sejahtera Pratama. 
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b. Menyarankan Tempat Kerja yang Bersih 

1. Pembersihan debu, pasir, dan sarang laba-laba. 

Rancangan dalam pembersihan debu dan pasir 

dilakukan dengan cara mengelap setiap barang yang akan 

ditata atau dikelompokan. Setiap karyawan memastikan 

setiap barang tidak ada debu atau pasir yang menempel. 

Selain pada barang-barang pembersihan juga dilakukan 

dengan mengelap pada rak baja dan peralatan lainnya. 

Sarang laba-laba atau sawang yang muncul pada tiap 

sudut ruangan dapat mengganggu pandangan atau 

kebersihan ruangan maka dari itu dilakukan pembersihan 

setiap 1 bulan sekali agar kondisi ruangan tetap bersih. 

Tidak pada sudut ruangan saja tetapi juga pada barang-

barang lain juga harus dibersihkan. 

 

2. Pembersihan Sampah Lain. 

Sampah lain yaitu potongan kardus, potongan tali 

rafia, potongan kertas, plastik, potongan lakban, dan 

sampah-sampah seperti barang rusak harus dibersihkan. 

Dibersihkan berarti dibuang di tempat sampah. 
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Gambar 4.35 Usulan Wadah Limbah 

 

Gambar 4.35 merupakan usulan wadah limbah yang 

akan dirancangkan di gudang Sumber Sejahtera Pratama. 

Wadah limbah ini untuk pembuangan sampah potongan 

kardus, potongan tali rafia, potongan kertas, plastik, 

potongan lakban, dan sampah-sampah seperti barang rusak. 

Wadah limbah akan diletakan di  halaman gudang depan atau 

dekat dengan area pengemasan agar karyawan dapat dengan 

mudah membuang sampah.  

Agar rancangan tersebut berjalan dengan lancar diperlukan 

suatu jadwal piket pembersihan yang dapat menjaga gudang tetap 

bersih. Jadwal piket digunakan agar mengetahui tanggung jawab tiap-

tiap karyawan dalam melakukan pembersihan. Berikut tabel jadwal 

piket karyawan di gudang Sumber Sejahtera Pratama.  
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Tabel 4.3 Perancangan Jadwal Piket Area Gudang Depan 

 

Nama Penanggung Jawab : Suripan 

Kegiatan Pembersihan 

Jadwal Pembersihan 

Pagi Sore 1x Seminggu 1x Sebulan 

Menyapu dan 

Mengepel Area 

✓  ✓    

Membersihkan barang 

dan peralatan dari debu 

dan pasir 

  ✓   

Membersihkan Langit-

langit 

   ✓  

Membuang sampah 

yang ada di wadah 

limbah ke tempat 

sampah depan gudang 

 ✓    

Menata dan merapikan 

barang 

 ✓    

Mengelompokan 

barang jika ada barang 

datang 

  ✓   

Menyapu tangga yang 

digunakan ke lantai 2 

 ✓    
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Tabel 4.3 merupakan jadwal piket pada area gudang depan atau 

area pengemasan barang. Penanggung jawab area gudang depan adalah 

Suripan. Kegiatan pembersihan yang dilaksanakan adalah menyapu dan 

mengepel area yang dilakukan pada pagi dan sore hari, membersihkan 

barang dan perlatan dari debu dan pasir yang dilakukan 1x seminggu, 

membersihkan langit-langit dari sawang, debu yang dilakukan 1x 

sebulan, membuang sampah yang ada di wadah limbah ke tempat 

sampah yang ada di gudang depan yang dilakukan tiap sore hari, menata 

dan merapikan barang yang dilakukan sore hari, mengelompokan 

barang jika barang datang yang dilakukan pada waktu 1x seminggu, dan 

menyapu tangga yang digunakan ke lantai 2 yang dilakukan sore hari. 

 

Tabel 4.4 Perancangan Jadwal Piket Area Gudang Belakang dan 

Lantai 2 

Nama Penanggung Jawab : Edi 

Kegiatan Pembersihan 

Jadwal Pembersihan 

Pagi Sore 1x Seminggu 1x Sebulan 

Menyapu dan 

Mengepel Area 

✓  ✓    

Membersihkan barang 

dan rak baja dari debu 

dan pasir 

  ✓   
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Nama Penanggung Jawab : Edi 

Kegiatan Pembersihan 

Jadwal Pembersihan 

Pagi Sore 1x Seminggu 1x Sebulan 

Membersihkan 

Langit-langit 

   ✓  

Menata dan 

merapikan barang 

 ✓    

Mengelompokan 

barang jika ada 

barang datang 

  ✓   

 

Tabel 4.4 merupakan jadwal piket pada area gudang belakang 

dan gudang lantai 2. Penanggung jawab area gudang depan adalah Edi. 

Kegiatan pembersihan yang dilaksanakan pun hampir sama dengan 

gudang depan yaitu menyapu dan mengepel area yang dilakukan pada 

pagi dan sore hari, membersihkan barang dan rak baja dari debu dan 

pasir yang dilakukan 1x seminggu, membersihkan langit-langit dari 

sawang, debu yang dilakukan 1x sebulan, menata dan merapikan barang 

yang dilakukan sore hari, mengelompokan barang jika barang datang 

yang dilakukan pada waktu 1x seminggu. 

Dari perancangan seiso yang telah dibuat diharapkan mampu 

menjadikan gudang Sumber Sejahtera Pratama tetap bersih dari sampah 

dan kotoran. Dari seluruh perancangan yang telah dibuat tidak akan 
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berhasil tanpa adanya pengawasan dari pemilik untuk tetap 

memperhatikan karyawan dalam melaksanakan tanggung jawabnya 

dalam melakukan jadwal piket yang telah dibuat, selain itu pemilik juga 

memberikan teladan yang baik untuk tetap menjaga kebersihan gudang.   

 

4.3.4 Seiketsu (Pemantapan) 

Setelah menerapkan metode 3S (seiri, seiton, seiso) 

sebelumnya, maka dilanjutkan dengan metode seiketsu yaitu 

pemantapan. Seiketsu dilakukan untuk menjaga metode 3S sebelumnya 

tetap berjalan dengan baik. Kegiatan seiketsu dilakukan dengan 

menggunakan manajemen visual.  

Manajemen visual diartikan sebagai pengingat bagi karyawan 

pada saat melakukan kegiatan proses kerja agar tetap menjaga kondisi 

gudang yang rapi dan bersih. Manajemen visual bisa berupa gambar 

atau tulisan yang diletakan dibagian tertentu dan pastinya dapat dilihat 

oleh semua orang. Berikut manajemen visual yang harus diterapkan di 

gudang Sumber Sejahtera Pratama. 
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Gambar 4.36 Perancangan Manajemen Visual 

Gambar 4.36 “JAGALAH KEBERSIHAN & BUANGLAH 

SAMPAH PADA TEMPATNYA” bertujuan agar semua orang di 

gudang menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. 

Gambar 4.36 akan ditempel pada bagian dinding didekat pintu masuk 

garasi agar orang-orang yang masuk pertama kali melihat gambar ini.   
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Gambar 4.37 Perancangan Manajemen Visual 

Gambar 4.37 merupakan gambar yang bertujuan untuk menjaga 

udara di dalam gudang tetap bersih dan sehat. Selain itu juga untuk 

menghargai orang lain didalam gudang yang tidak merokok.  

Gambar 4.38 Perancangan Manajemen Visual 

Gambar 4.38 bertujuan untuk karyawan setelah menggunakan 

peralatan dan perlengkapan dalam melakukan pengemasan. Gambar 

4.38 akan di tempel pada bagian atas meja perlengkapan agar karyawan 

selalu melihat gambar 4.38 ketika mengambil perlengkapan.  
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Gambar 4.39 Perancangan Manajemen Visual 

Gambar 4.39 “DITATA YANG RAPI” akan diletakan pada tiap 

sudut ruangan. Peletakan di tiap sudut ruangan agar karyawan selalu 

melihat ketika mengambil atau meletakan barang harus menjaga 

kerapian barang.  

Gambar 4.40 Perancangan Manajemen Visual 

Gambar 4.40 “BARANG SIAP KIRIM” dimaksudkan agar 

barang yang siap untuk dikirim dapat dikelompokkan dan dapat 

langsung di kirim. Label ini dapat mempermudah karyawan untuk 

mengetahui barang yang siap kirim dan belum. 
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                 Gambar 4.41 Perancangan Manajemen Visual 

Gambar 4.41 “SEMANGAT BEKERJA” merupakan suatu 

bentuk motivasi bagi orang-orang baik bagi karyawan dan pemilik di 

gudang Sumber Sejahtera Pratama agar selalu semangat dalam 

melakukan pekerjaan. 

Seiketsu atau pemantapan dilakukan menggunakan manajemen 

visual. Manajemen visual yang diberikan meliputi gambar dan tulisan 

jagalah kebersihan, ditata yang rapi, barang siap kirim, semangat 

bekerja, kembalikan barang ke tempat asal setelah digunakan. 

Dari seluruh perancangan manejemen visual diatas diharapkan 

mampu menjadikan pemilik dan karyawan terus menaati peraturan dan 

menjaga kondisi gudang dengan mengikuti metode 3S (seiri, seiton, 

seiso). Selain melalui manajemen visual, para karyawan juga dapat 

saling mengingatkan satu sama lain agar kondisi gudang tetap terjaga 
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kerapian dan kebersihannya. Pemilik juga harus berani menegur 

karyawan apabila kedapatan karyawan tidak menaati peraturan yang 

sudah diberlakukan. 

 

4.3.5 Shitsuke (Pembiasaan) 

Melihat kondisi gudang yang tidak rapi dan kotor menunjukan 

bahwa gudang Sumber Sejahtera Pratama belum menerapkan 5S. Dari 

penataan barang hanya diletakan asal-asalan saja, perlengkapan dan 

peralatan yang diletakan di tangga, kondisi gudang yang kotor penuh 

dengan debu. Kondisi gudang yang tidak rapi dan kotor akan 

berdampak pada kinerja pekerjaan. Untuk itu dilakukan suatu solusi 

dengan bantuan shitsuke agar dapat mengubah pola pikir dan kebiasaan 

yang lama.  

Shitsuke adalah pembiasaan. Untuk dapat melakukan hal yang 

baru dan meninggalkan hal yang lama diperlukan suatu kebiasaan agar 

tetap menjaga hal yang baru tersebut. Melakukan pembiasaan terhadap 

hal baru menjadi sebuah kebiasaan agar tidak adanya pemaksaaan. Hal 

baru yang dijadikan kebiasaan tersebut adalah metode 3S yaitu seiri, 

seiton, seiso. Kebiasaan menerapkan 3S dapat menjaga gudang menjadi 

tetap bersih dan rapi. Untuk dapat menjadikan 5S sebagai sebuah 

kebiasaan yaitu dengan cara : 

1) Menempelkan poster di gudang Sumber Sejahtera Pratama. 

Poster berisikan ajakan untuk menerapkan selalu budaya 5S di 
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gudang Sumber Sejahtera Pratama. Poster akan ditempel pada 

tiap sudut gudang di gudang depan, gudang belakang, dan gudang 

lantai 2. Contoh poster tersebut seperti gambar 4.41. 

Gambar 4.42 Rancangan Poster 5S 

2) Pemilik memberikan contoh dengan menerapkan metode 5S dan 

berani untuk menegur dan menasihati karyawan bila kedapatan 

tidak menerapkan 5S. 

3) Melakukan briefing atau pertemuan setiap bulan. Pertemuan atau 

briefing membahas tentang 5S yang diterapkan di gudang Sumber 

Sejahtera Pratama. Bahasan tersebut tentang apakah ada kesulitan 

dalam menerapkannya, dampak yang diberikan setelah 

menerapkan 5S, perkembangan perusahaan tiap bulannya. 


