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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Plastik adalah salah satu barang yang sudah menjadi kebutuhan sehari-

hari untuk masyarakat. Plastik adalah barang yang sangat berguna untuk 

membungkus makanan, minuman, membungkus barang, dan bahkan untuk 

membungkus sampah. Dengan kebutuhan yang begitu besar seperti itu, maka 

tidak salah jika sekarang sudah banyak penjual-penjual plastik yang berani 

membuka toko khusus menyediakan barang-barang yang terbuat dari plastik atau 

plastik itu sendiri.Toko plastik sudah semakin banyak, entah itu di pasar ataupun 

di ruko-ruko  yang ada di pinggir jalan. Dalam hal ini persaingan di bidang usaha 

plastik menjadi semakin ketat. Namun dalam hal menjalankan usahanya terkadang 

lalai dengan kondisi kerjanya atau kondisi toko yang menjadi tempat berjualan 

plastik tersebut, kondisi lingkungan kerja yang tidak tertata dengan rapi   

membuat kenyaman dalam bekerja menjadi berkurang. 

Menurut Osada (2014), 5S diartikan Seiri (Pemilahan), Seiton 

(Penataan), Seiso (Pembersihan), Seiketsu (Pemantapan), dan Shitsuke 

(Pembiasaan). Metode 5S bisa menjadi salah satu metode yang digunakan 

perusahaan untuk memperbaiki mutu, Guna menciptakan lingkungan kerja yang 
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baik. Dalam penerapan metode 5S, sebenarnya tidak hanya menghasilkan mutu 

dan lingkungan kerja yang baik di suatu perusahaan saja. Namun metode ini juga 

terbukti efektif dalam meningkatkan kebiasaan baik, menghilangkan pemborosan, 

mengurangi waktu lead time, menghasilkan output yang berkualitas, dan 

mengurangi resiko kecelakaan kerja. 

Dalam mempraktikan 5S memastikan bahwa perusahaan memiliki 

lingkungan kerja yang baik, rapi, dan bersih. Hal ini dimaksudkan agar barang 

yang ada tersimpan dengan rapi dan selalu tersedia. Barang-barang yang ada dapat 

digolongkan berdasarkan frekuensi penjualan yang ada, mulai dari yang paling 

rendah, menengah atau rata-rata, sampai dengan yang paling tinggi. Semakin 

sering barang tersebut terjual, maka harus semakin terlihat jelas dimana letaknya 

dan semakin mudah dijangkau. Oleh sebab itu lingkungan kerja yang rapi dan 

kondusif sangat diperlukan di perusahaan dalam menjalankan pekerjaannya. 

Toko Plastik Dua Putra Ungaran merupakan distributor atau pengecer 

berskala kecil yang bergerak di bidang usaha produk-produk plastik yang sering 

di gunakan sehari-hari. Toko Plastik Dua Putra memiliki tempat berjualan di 

bagian depan yang tampak tidak rapi dan berserakan, banyak barang-barang yang 

bercampur di meja kerja antara barang yang digunakan dan tidak digunakan, rak-

rak display plastik pun masih terlihat kurang rapi. Gudang yang berada di bagian 

belakang dan memiliki stok barang yang banyak sehingga terlihat seperti 

berantakan dan tidak tertata dengan rapi. 
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Gambar 1.1 Meja Kerja Yang Berserakan Barang  

Sumber: Data Primer (2019) 

Tampak terlihat meja kerja yang tidak tertata dengan rapi, banyak botol 

minum yang sudah habis namun tidak di buang di tempat sampah, kemudian buku 

nota, bolpoin, gunting, dan buku-buku bercampur menjadi satu diatas meja. Tidak 

hanya di bagian atas meja saja namun juga terlihat dibagian bawah meja yang 

begitu berantakan dan berserakan, ada tumpukan-tumpukan nota pembelian dan 

nota penjualan dan juga ada kardus-kardus yang berisi barang, sehingga terlihat 

penuh sesak di bagian atas meja maupun di bagian bawah meja. 
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Gambar 1.2 Rak Etalase Bagian Paling Depan 

Sumber: Data Primer (2019) 

Gambar 1.2 menunjukan display di bagian paling depan yang berisi 

plastik-plastik bungkus makanan, tissue, dan barang-barang berukuran kecil 

seperti lilin, isi stapler, cup kue, stick ice cream dll. Kemudian dibagian atas 

etalase terdapat contoh-contoh ukuran kardus box yang bercampur tidak sesuai 

dengan urutan ukurannya dan tidak tertata rapi, adapun kalkulator dan buku nota 

yang tidak diletakkan di meja kerja. Dibagian sebelah kanan berisi kertas-kertas 

yang dijual eceran juga berserakan. Dan diatas bagian yang digantung berisi 

berbagai macam gelas plastik. 
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Gambar 1.3 Rak Bagian Sebelah Kanan 

Sumber: Data Primer (2019) 

Gambar 1.3 adalah rak display yang berisi berbagai jenis plastik kantong 

dengan berbagai ukuran, di bagian paling atas berisi sterofoam  tempat makanan 

dan di bagian paling bawah berisi rafia. Di beberapa bagian di rak tersebut masih 

terlihat kantong plastik yang tidak tertata dengan rapi dan rafia dibagian bawah 

juga terlihat berserakan. Hal ini dikarenakan pada saat mengambil barang yg asal-

asalan sehingga terlihat tidak rapi. 
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Gambar 1.4 Rak Bagian Sebelah Kiri 

Sumber: Data Primer (2019) 

Gambar 1.4 adalah rak display yang berisi berbagai macam mika 

makanan, sendok plastik, tas kertas, sealer gelas plastik dan plastik minyak 

goreng. 

 

Gambar 1.5 Bagian Depan Meja Kerja 

Sumber: Data Primer (2019) 
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Terlihat kardus-kardus, plastik pembungkus, dan kertas pembungkus 

berserakan di depan meja kerja. Hal ini membuat ruang gerak para pekerja di toko 

semakin sempit. 

 

Gambar 1.6 Rak Bagian Belakang 

Sumber: Data Primer (2019) 

Gambar 1.6 adalah bagian rak yang berisi kardus nasi dan berbagai 

macam sedotan. Dibagian ini terlihat sekali jika ruang untuk mengambil sedotan 

terhalang oleh tumpukan-tumpukan kardus nasi yang berada di bagian bawah. 
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Gambar 1.7 Rak Penyimpanan Dibagian Gudang Tengah 

Sumber: Data Primer (2019) 

Gambar 1.7 yaitu bagian gudang penyimpanan Toko Plastik Dua Putra, 

terlihat ada dua rak besar di bagian kanan dan kiri, di bagian kiri berisi berbagai 

jenis kantong plastik kemudian di bagian paling bawah berisi gelas-gelas plastik 

ukuran besar dan di bagian atas berisi gelas plastik berukuran kecil. Kemudian di 

rak bagian kanan berisi mika makanan, plastik opp atau plastik perekat, kantong 

plastik dan di bagian bawah berisi gelas-gelas plastik berukuran besar dan di 

bagian atas juga berisi gelas-gelas plastik berukuran kecil. 

Terlihat di bagian jalan tengah penuh dengan kardus-kardus berisi barang 

yang asal di taruh di bagian lantai yang kemudian menjadi penghambat jalan. 
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Gambar 1.8 Bagian Jalan Gudang 

Sumber: Data Primer (2019) 

Gambar 1.8 adalah bagian jalan antara bagian gudang dengan bagian 

penjualan yang ada di depan. Disini terlihat terdapat tumpukan-tumpukan barang 

yang di taruh di sisi lorong jalan. Terdapat kardus box makan, sterofoam makan, 

kemudian ada kardus yang berisi tutup gelas plastik dan tissue makan. Dengan 

barang yang tidak di rapikan seperti itu akan menggangu akses jalan dan juga 

menghambat waktu dalam pengambilan barang dikarenakan barang yang di 

jadikan menjadi satu. 
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Gambar 1.9 Bagian Gudang Paling Belakang  

Sumber: Data Primer (2019) 

Gambar 1.9 ini terdapat berbagai jenis rafia, sendok dan garpu makan, 

tissue makan dan juga kardus-kardus air mineral. Tampak jelas sekali barang yang 

tidak tertata dengan rapi kemudian sapu dan engkrak juga tidak di taruh pada 

tempatnya namun di taruh sembarangan di atas tumpukan barang. Terdapat juga 

karung-karung yang berserakan di ujung ruangan gudang. 

Setelah melakukan pra survei dan pengambilan foto terdapat barang-

barang yang berserakan dan tidak tertata dengan rapi. Dalam proses pengambilan 

barang untuk pembeli terkadang akan memakan waktu karna kondisi tempat 

banyak barang yang berserakan di jalan kemudian tumpukan-tumpukan barang 

juga masih tidak tertata rapi di rak masing-masing dan hal tersebut dapat 

menggangu saat proses kerja. Bagian gudang belakang dengan berserakannya 
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karung-karung yang masih berisi barang dagangan juga kardus-kardus yang 

berukuran besar akan menghambat jalan dan menghambat pekerjaan pada saat 

harus mengambil stok barang yang habis dikarenakan akses jalan yang tidak rapi. 

Dibagian meja kerja juga yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman untuk 

menulis nota, merekap data penjualan menjadi kurang nyaman karena di bagian 

meja kerja tersebut sangat berserakan sekali barang-barang yang dipakai maupun 

barang yang tidak dipakai lagi. 

Berdasarkan latar belakang masalah, terlihat bahwa bagian penjualan 

yang berada di depan dan bagian gudang yang ada di bagian belakang Toko 

Plastik Dua Putra masih kurang tertata dengan rapi dan dapat mengganggu 

pekerjaan. Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul 

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

SHITSUKE) PADA TOKO PLASTIK DUA PUTRA UNGARAN” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana perancangan metode 5S pada Toko Plastik Dua Putra 

Ungaran? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang metode 5S pada Toko 

Plastik Dua Putra Ungaran. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan: 

Diharapkan bisa menjadi masukan untuk Toko Plastik Dua Putra dan 

diharapkan mengetahui pentingnya 5S untuk menjadikan budaya dan 

lingkungan kerja yang tertata rapi dan bersih. 

b. Bagi Peneliti: 

Untuk dapat menambah wawasan dalam mengembangkan ilmu khusunya 

5S yang sudah di dapat selama melakukan studi perkuliahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


