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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 

Toko Plastik Dua Putra bergerak di bidang usaha plastik seperti: plastik 

kantong, kardus box nasi, gelas plastik, sedotan, plastik sampah, dan lain-lain. 

Lokasi Toko Plastik Dua Putra beralamat di Jl. S Parman no.1 Ungaran, Jawa 

Tengah. Nama Pemilik dari Toko Plastik Dua Putra ini adalah Bapak dan Ibu 

Denny. Awalnya Pak Denny bekerja di kawasan industri yang terletak di Terboyo 

Semarang, dan Bu Denny bekerja di PT. Politama Ungaran. 

Toko Plastik Dua Putra berdiri pada tahun 2015, Awalnya hanya 

dikerjakan oleh Bapak dan Ibu Denny saja namun sekarang sudah memiliki satu 

orang karyawan. Toko Plastik Dua Putra juga memiliki gudang kecil yang terletak 

satu tempat dengan toko yang digunakan untuk berjualan, gudang ini digunakan 

untuk stok barang yang ada di toko. Jam operasional Toko Plastik Dua Putra yaitu 

hari Senin-Sabtu jam 9 pagi sampai 6 sore dan hari Minggu jam 9 pagi sampai 2 

siang. Ini adalah bagian depan dari Toko Plastik Dua Putra: 
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Gambar 4.1 Toko Plastik Dua Putra Bagian Depan 

 

4.2 Kondisi Lingkungan Kerja Toko Plastik Dua Putra Ungaran 

 

Lingkungan kerja di Toko Plastik Dua Putra Ungaran bisa dikatakan 

kurang rapi, penataan beberapa barang yang berantakan dan ada juga barang-

barang yang sudah tidak digunakan dan yang seharusnya di buang malah 

menumpuk di satu tempat. 
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Gambar 4.2 Meja Kerja Yang Berserakan Barang 

Sumber: Data Primer (2019) 

 

Gambar 4.2 memperlihatkan kondisi meja kerja di Toko Plastik Dua 

Putra yang terlihat sangat tidak rapi, banyak barang-barang yang sudah tidak 

digunakan tetapi masih menumpuk di atas meja. Kemudian ada juga barang-

barang yang tidak pada tempatnya namun berada di atas meja kerja. Di bagian 

kolong meja juga terjadi penumpukan barang yang berserakan. Hal ini sangat 

menggangu saat harus menuliskan nota penjualan untuk pelanggan. 
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Gambar 4.3 Rak Etalase Bagian Paling Depan 

Sumber: Data Primer (2019) 

 

Gambar 4.3 memperlihatkan kondisi rak etalase bagian paling depan di 

Toko Plastik Dua Putra yang juga terlihat sangat tidak rapi. Tumpukan kardus box 

nasi yang bercampur menjadi satu dan tidak ditata sesuai dengan ukuran-

ukurannya, kemudian juga di bagian bawah terdapat tumpukan barang yang 

mengganggu saat proses berjualan. Tumpukan kardus box nasi yang tidak ditata 

tersebut juga membuat konsumen sedikit kesulitan untuk mencari sample kardus 

box nasi yang diinginkan. 
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Gambar 4.4 Rak Bagian Sebelah Kanan 

Sumber: Data Primer (2019) 

 

Gambar 4.4 memperlihatkan kondisi rak bagian sebelah kanan di Toko 

Plastik Dua Putra, Di bagian ini bisa dilihat masih ada tumpukan barang yang 

bercampur. Seharusnya plastik-plastik tersebut ditata sesuai dengan label yang 

sudah ditempel di rak, namun masih ada beberapa barang yang tidak rapi. Hal ini 

dapat mempersulit saat harus mengambil barang yang diperlukan. 
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Gambar 4.5 Rak Bagian Sebelah Kiri 

Sumber: Data Primer (2019) 

 

Gambar 4.5 memperlihatkan kondisi rak bagian sebelah kiri di Toko 

Plastik Dua Putra Ungaran. Di bagian bawah rak terdapat beberapa karung yang 

berisi barang namun tergeletak begitu saja. Karung-karung tersebut akan 

mengganggu saat harus mengambil barang yang terletak di bagian rak paling 

bawah karena menghalangi. 
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Gambar 4.6 Bagian Depan Meja Kerja 

Sumber: Data Primer (2019) 

 

Gambar 4.6 menunjukan kondisi bagian depan meja kerja di Toko Plastik 

Dua Putra. Terlihat ada tumpukan barang yang di letakan di lantai depan meja 

kerja, barang-barang ini dapat mengganggu akses jalan yang ada. Dengan kondisi 

tumpukan barang yang cukup banyak akan membuat akses jalan semakin sempit 

dan ruang gerak pekerja menjadi berkurang. 
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Gambar 4.7 Rak Bagian Belakang 

Sumber: Data Primer (2019) 

 

Gambar 4.7 menunjukan kondisi rak bagian belakang di Toko Plastik 

Dua Putra. Dibagian bawah rak diletakan kardus box nasi dengan macam-macam 

ukuran. Namun tumpukan kardus box nasi ini terkadang menyulitkan pekerja saat 

harus mengambil barang yang berada di rak. 
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Gambar 4.8 Rak Penyimpanan Dibagian Gudang Tengah 

Sumber: Data Primer (2019) 

 

Gambar 4.8 menunjukan kondisi rak penyimpanan bagian gudang tengah 

di Toko Plastik Dua Putra. Pada akses jalan diantara rak di gudang tengah terdapat 

tumpukan-tumpukan barang. Dalam melakukan pencarian barang di bagian rak 

yang paling ujung harus dilakukan pembongkaran barang terlebih dahulu untuk 

mendapatkan akses jalan, kemudian pencahayaan di tempat ini juga kurang. Hal 

ini juga memperlambat waktu pada saat pegambilan barang yang berimbas pada 

konsumen untuk menunggu lebih lama. 
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Gambar 4.9 Bagian Jalan Gudang 

Sumber: Data Primer (2019) 

 

Gambar 4.9 menunjukan kondisi bagian jalan gudang di Toko Plastik 

Dua Putra Ungaran. Ini adalah akses jalan antara bagian penjualan dengan bagian 

gudang, tempat ini yang seharusnya menjadi akses jalan akan tetapi diisi dengan 

tumpukan-tumpukan barang yang jumlahnya cukup banyak. Hal ini akan sangat 

mengganggu kenyamanan dalam bekerja terutama saat harus mengambil barang 

yang terletak di bagian gudang. 
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Gambar 4.10 Bagian Gudang Paling Belakang 

Sumber: Data Primer (2019) 

 

Gambar 4.10 menunjukan kondisi bagian gudang paling belakang di 

Toko Plastik Dua Putra. Terlihat bagian ini penataan yang terjadi masih sangat 

minim. Tumpukan-tumpukan barang yang berserakan dan tidak ditata dengan rapi 

dapat menyebabkan penurunan mutu barang dan bahkan bisa menimbulkan 

kerusakan pada barang. Pekerja juga mengalami masalah dalam proses pencarian 

barang, hal itu dapat memperlambat proses pengemasan yang berimbas pada 

pembeli yang menunggu lama. 
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4.3 Perencanaan 5S di Toko Plastik Dua Putra 

 

4.1.3. Seiri (Pemilahan) 

Di tahap seiri ini dilakukan pemilahan terhadap barang yang paling 

sering terjual dan barang yang tidak laku untuk dijual. Pemilahan ini dilakukan 

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

Setelah mengetahui frekuensi dari masing-masing barang nantinya akan dapat 

dilakukan pemilahan. 

Tabel 4.1 Azas Pemilahan Barang Persediaan Toko Plastik Dua 

Putra 

 Derajat Kebutuhan 

(Frekuensi Penjualan) 

Metode 

Penyimpanan 

(Stratifikasi) 

Rendah 1. Barang yang tidak laku 1 tahun 

terakhir tetapi masih bisa dijual 

yaitu: plastik polybag 

 

 

1. Simpan di 

gudang bagian 

paling 

belakang. 

 

Disimpan di rak 

usulan no. 9, bisa 

dilihat pada gambar 

4.14 halaman 77. 
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 Derajat Kebutuhan 

(Frekuensi Penjualan) 

Metode 

Penyimpanan 

(Stratifikasi) 

 2. Barang yang tidak dapat dijual 

atau rusak yaitu: box nasi rusak 

karena rayap. 

 

 

2. Buang atau 

retur. 
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 Derajat Kebutuhan 

(Frekuensi Penjualan) 

Metode 

Penyimpanan 

(Stratifikasi) 

Rata-rata 1. Barang yang laku lebih dari sekali 

dalam sebulan yaitu: tusuk sate, 

kantong plastik PE, tissue, 

mangkok mie, sendok dan garpu 

plastik. 

 

 

 

1. Simpan di 

rak bagian 

paling atas. 

 

 

Disimpan di rak 

gudang no 8, bisa 

dilihat pada gambar 

4.14 halaman 77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disimpan di rak 

gudang no. 8, bisa 

dilihat pada gambar 

4.14 halaman 77. 
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 Derajat Kebutuhan 

(Frekuensi Penjualan) 

Metode 

Penyimpanan 

(Stratifikasi) 

 

 

 

 

 

Disimpan di rak 

gudang no. 8, bisa 

dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 

 

 

 

 

 

 

Disimpan di rak 

gudang no. 8, bisa 

dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 

 

 

 

 

 

 

Disimpan di rak 

gudang no. 8, bisa 

dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 
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 Derajat Kebutuhan 

(Frekuensi Penjualan) 

Metode 

Penyimpanan 

(Stratifikasi) 

 2. Barang yang hanya laku dalam 2-6 

bulan terakhir yaitu: sealer gelas 

plastik, mika bento, jas hujan 

plastik, sterofoam box, tali rafia 

 

 

 

 

2. Simpan di 

bagian 

gudang 

tengah. 

 

Disimpan di rak 

gudang no. 7, bisa 

dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 

 

 

 

Disimpan di rak 

gudang no. 7, bisa 

dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 

 

 

 

 

 

Disimpan di rak 

gudang no. 7, bisa 

dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77 
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 Derajat Kebutuhan 

(Frekuensi Penjualan) 

Metode 

Penyimpanan 

(Stratifikasi) 

 

 

 

 

Disimpan di rak 

gudang no. 7, bisa 

dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 

 

 

 

 

 

 

 

Disimpan di rak 

gudang no. 7, bisa 

dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77.  
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 Derajat Kebutuhan 

(Frekuensi Penjualan) 

Metode 

Penyimpanan 

(Stratifikasi) 

Tinggi 1. Barang yang laku setiap hari yaitu: 

plastik HD, plastik PP, Kantong 

plastik jamur, sendok bebek plastik, 

karet gelang, kantong plastik los, 

kertas bungkus makanan, kantong 

plastik HDPE, kantong plastik 

bening, kantong plastik lurik, 

plastik dop putih, sterofoam 

makanan, gelas plastik, box nasi, 

mika, 

 

 

1. Simpan di 

area rak-rak 

yang 

mudah 

terlihat atau 

daerah 

yang 

mudah 

dijangkau. 

 

Disimpan di rak 

etalase no. 1, bisa 

dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 

 

 

 

 

 

Disimpan di rak 

etalase no. 1, bisa 

dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 
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 Derajat Kebutuhan 

(Frekuensi Penjualan) 

Metode 

Penyimpanan 

(Stratifikasi) 

 

 

 

 

 

 

Disimpan di rak 

kiri no. 3, bisa 

dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 

 

 

 

 

 

Disimpan di rak 

etalase no. 2, bisa 

dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 

 

 

 

 

 

Disimpan di rak 

etalase no. 2, bisa 

dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 

 

 

 

 

 

Disimpan di rak 

kiri no. 3, bisa 

dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 
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 Derajat Kebutuhan 

(Frekuensi Penjualan) 

Metode 

Penyimpanan 

(Stratifikasi) 

 

 

 

 

 

Disimpan di rak 

kanan no. 4, bisa 

dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 

 

 

 

 

 

 

Disimpan di rak 

kiri no. 3, bisa 

dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 

 

 

 

 

 

 

Disimpan di rak 

kiri no. 3, bisa 

dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 
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 Derajat Kebutuhan 

(Frekuensi Penjualan) 

Metode 

Penyimpanan 

(Stratifikasi) 

 

 

 

 

 

Disimpan di rak 

kiri no. 3, bisa 

dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 

 

 

 

 

 

 

Disimpan di rak 

kiri no. 3, bisa 

dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 

 

 

 

 

 

 

Disimpan di rak 

kanan bagian atas 

no. 4, bisa dilihat 

pada gambar 4.14 

halaman 77. 
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 Derajat Kebutuhan 

(Frekuensi Penjualan) 

Metode 

Penyimpanan 

(Stratifikasi) 

 

 

 

 

 

Digantung di atas 

etalase no. 1 dan 

no.  2, bisa dilihat 

pada gambar 4.14 

halaman 77. 

 

 

 

 

 

 

Disimpan di rak 

kiri no. 3, bisa 

dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 

 

 

 

 

 

 

 

Disimpan di rak 

kiri no. 3, bisa 

dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 
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 Derajat Kebutuhan 

(Frekuensi Penjualan) 

Metode 

Penyimpanan 

(Stratifikasi) 

 2. Barang yang laku lebih dari satu 

kali dalam seminggu yaitu: tissue 

gulung, sedotan, tissue makan, 

plastik opp. 

 

 

 

2. Simpan di 

area rak 

yang 

mudah 

terlihat atau 

mudah 

dijangkau. 

 

Disimpan di rak 

etalase no. 2, bisa 

dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 

 

 

Disimpan di rak 

gantung  no. 6, 

bisa dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 
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 Derajat Kebutuhan 

(Frekuensi Penjualan) 

Metode 

Penyimpanan 

(Stratifikasi) 

 

 

 

 

Disimpan di rak 

etalase no. 2, bisa 

dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 

 

 

 

 

 

 

 

Disimpan di rak 

etalase no. 1, bisa 

dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 

 

Sumber: Data Primer (2019) 

 

Kemudian juga dilakukan pemilahan untuk barang diluar persediaan 

Toko Plastik Dua Putra. 
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Tabel 4.2 Barang Diluar Persediaan Toko Plastik Dua Putra 

Kategori Barang Pengambilan 

Keputusan 

1. Masih bisa digunakan yaitu: karung dan 

kardus kemasan. 

 

 

 

1. Digunakan 

kembali untuk 

pengemasan 

atau disimpan 

kemudian 

dijual. 

 

Disimpan di area 

sekitar rak usulan no. 9 

dan no. 10, bisa dilihat 

pada gambar 4.14 

halaman 77. 
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Kategori Barang Pengambilan 

Keputusan 

1. Tidak bisa digunakan yaitu: plastik sisa 

kemasan dan rafia bekas. 

 

 

 

1. Dibuang 

Sumber: Data Primer (2019) 
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Tabel 4.3 Frekuensi Pemakaian Peralatan Perlengkapan Toko Plastik 

Dua Putra 

 Jenis Barang 

(Frekuensi Pemakaian) 

Metode 

Penyimpanan 

(Stratifikasi) 

Rendah 1. Kurang dari 5 kali dalam sehari 

yaitu: isolasi kertas, lakban, tali 

rafia, jarum jahit karung, stapler. 

 

 

 

1. Simpan di 

rak bagian 

paling 

bawah yang 

berada 

diatas meja 

kerja. 

 

Disimpan di rak 

bagian paling 

bawah yang berada 

diatas meja kerja 

pada no. 5, bisa 

dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 

 

 

Disimpan di rak 

bagian paling 

bawah yang berada 

diatas meja kerja 

pada no. 5, bisa 

dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 
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 Jenis Barang 

(Frekuensi Pemakaian) 

Metode 

Penyimpanan 

(Stratifikasi) 

 

 

 

 

 

Disimpan di rak 

bagian paling bawah 

yang berada diatas 

meja kerja pada no. 

5, bisa dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 

 

 

 

 

Disimpan di rak 

bagian paling bawah 

yang berada diatas 

meja kerja pada no. 

5, bisa dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 

 

 

 

 

Disimpan di rak 

bagian paling bawah 

yang berada diatas 

meja kerja pada no. 

5, bisa dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 
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 Jenis Barang 

(Frekuensi Pemakaian) 

Metode 

Penyimpanan 

(Stratifikasi) 

Rata-rata 1. Kurang lebih 6-10 kali dalam 

sehari yaitu: gunting. penggaris. 

 

 

 

1. Simpan di 

rak bagian 

tengah yang 

berada diatas 

meja kerja. 

 

Disimpan di rak 

bagian tengah yang 

berada diatas meja 

kerja pada no. 5, 

bisa dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 

 

 

 

 

 

 

Disimpan di rak 

bagian tengah yang 

berada diatas meja 

kerja pada no. 5, 

bisa dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 
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 Jenis Barang 

(Frekuensi Pemakaian) 

Metode 

Penyimpanan 

(Stratifikasi) 

Tinggi 1. Lebih dari 10 kali dalam sehari 

yaitu: bolpoin, buku nota, 

kalkulator, kantong plastik. 

 

 

 

1. Simpan di 

rak bagian 

paling atas 

yang berada 

diatas meja 

kerja. 

 

Disimpan di rak 

bagian paling atas 

yang berada diatas 

meja kerja pada no. 

5, bisa dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 

 

 

Disimpan di rak 

bagian paling atas 

yang berada diatas 

meja kerja pada no. 

5, bisa dilihat pada 

gambar 4.14 

halaman 77. 
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 Jenis Barang 

(Frekuensi Pemakaian) 

Metode 

Penyimpanan 

(Stratifikasi) 

 

 

 

 

Disimpan di rak 

bagian paling atas 

yang berada diatas 

meja kerja pada no. 

5, bisa dilihat pada 

gambar 4.14 halaman 

77. 

 

 

 

 

2. Digantung di 

dekat rak 

barang 

persediaan. 

 

Digantung di rak kiri 

no.3 dan rak kanan 

no.4, bisa dilihat 

pada gambar 4.14 

halaman 77. 

 

Sumber: Data Primer (2019) 

 

Tahap seiri dilakukan untuk memilah barang persediaan di Toko Plastik 

Dua Putra, barang-barang yang masih bisa dijual atau barang-barang yang sudah 

tidak bisa dijual lagi. Memilah barang diluar persediaan yang masih bisa 

digunakan maupun barang yang sudah tidak bisa digunakan lagi dan memilah 

peralatan di Toko Plastik Dua Putra sesuai dengan frekuensi pemakaian (rendah, 
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rata-rata, tinggi). Tahap seiri ini dapat membuat area penjualan dan juga area 

gudang menjadi lebih rapi dan bersih. 

 

4.2.3. Seiton (Penataan) 

 

Tahapan kedua dari perencanaan 5S adalah seiton (penataan). Tahap ini 

merupakan kegiatan merapikan dan mengelompokan barang ditempat yang tepat 

atau dalam tata letak yang benar . Ini merupakan cara untuk menghilangkan 

proses pencarian. Merapikan dan mengelompokan barang bisa juga menggunakan 

alat bantu seperti pemberian tanda, petunjuk, fungsi dan jenis barang.  

Penataan dilakukan terhadap barang persediaan, barang diluar 

persediaan, dan peralatan yang digunakan pada Toko Plastik Dua Putra Ungaran. 

Pada bagian barang persediaan, terutama pada penyimpanan di bagian gudang, 

rak-rak penyimpanan barang persediaan belum terdapat label jenis barang 

sehingga terkadang membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses pencarian 

barang. Kemudian untuk peralatan yang biasa digunakan pada Toko Plastik Dua 

Putra Ungaran untuk saat ini semua peralatan masih di simpan dan ditata diatas 

meja kerja dan masih bercampur semuanya.  

Area Penjualan dan area gudang masih berantakan dan tidak tertata rapi 

mengakibatkan proses pencarian barang terkadang membutuhkan waktu yang 

lama, oleh sebab itu perlu dilakukan proses seiton (penataan). Sebelum masuk 

dalam proses perencanaan seiton, berikut adalah layout dari Toko Plastik Dua 

Putra Ungaran mulai dari tampak bagian atas. 
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1. Layout Toko Plastik Dua Putra Ungaran 

 

 

Gambar 4.11 Toko Plastik Dua Putra Tampak Bagian Atas 

 

Pemberian label jenis barang di semua rak barang persediaan yang ada di 

bagian gudang yang berfungsi untuk mempercepat waktu dalam proses pencarian 

barang. 
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Gambar 4.12 Rak Barang Persediaan Yang Telah Diberi Label Jenis Barang 
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Gambar 4.13 Rak Barang Persediaan Yang Telah Diberi Label Jenis Barang 

 

Proses penataan di rak barang persediaan seperti jenis-jenis kantong 

plastik ditata sejajar mulai dari ukuran yang paling kecil sampai ukuran paling 

besar. Kemudian barang-barang yang paling sering terjual diletakkan di rak yang 

sejajar dengan tinggi manusia dan yang lebih rendah. Barang-barang yang 

bebannya lebih berat akan di letakkan di rak paling bawah. 
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Kemudian ada penambahan rak untuk kardus box nasi, karena dari hasil 

pemilahan di dapatkan kerusakan kardus box nasi yang disebabkan oleh rayap. 

Dikarenakan kardus box nasi diletakkan langsung menempel dengan lantai dan 

tembok, untuk mengurangi kerugian maka diusulkan rak untuk kardus box nasi. 

Rak kardus box nasi ini akan diletakkan di area gudang,  bisa dilihat pada gambar 

4.16 Rancangan Layout Toko Plastik Dua Putra yang ditandai dengan lingkaran 

merah dan bernomor 11.  

 

Gambar 4.14 Rak Kardus Box Nasi 
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Gambar 4.15 Rak Usulan Barang Persediaan 

Kemudian adanya penambahan 2 rak barang persediaan yang akan di 

letakkan di area gudang belakang yang ditandai dengan lingkaran merah pada 

Gambar 4.16 Rancangan Layout Toko Plastik Dua Putra , 2 rak berfungsi agar 

tidak terjadi lagi tumpukan barang persediaan di area gudang belakang dan juga 

dapat meminimalisir kerusakan barang akibat barang bertumpukan terlalu banyak. 



78 
 

Sehingga layout di Toko Plastik Dua Putra setelah adanya penambahan 2 rak 

barang persediaan di area gudang akan menjadi seperti berikut ini: 

 

Gambar 4.16 Rancangan Layout Toko Plastik Dua Putra 
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Gambar 4.17 Gudang Bagian Belakang Setelah Dilakukan  

Penambahan Rak Usulan 

Dan ada juga penambahan rak perlatan yang akan diletakkan diatas meja 

kerja, sehingga peralatan-peralatan yang sering digunakan tidak lagi menumpuk 

menjadi satu di atas meja kerja. Meja kerja akan menjadi lebih rapi dan proses 

kerja yang dilakukan di area meja kerja menjadi lebih optimal. 
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Gambar 4.18 Rancangan Rak Peralatan 

 

4.3.3. Seiso (Pembersihan) 

 

Tahap ketiga yaitu seiso (pembersihan), yang berarti membuang sampah, 

kotoran dan benda-benda asing serta membersihkan segala sesuatu yang ada di 

area Toko Plastik Dua Putra Ungaran. Berikut ini adalah jenis-jenis limbah yang 

dihasilkan oleh Toko Plastik Dua Putra Ungaran: 

1. Potongan tali rafia 

2. Plastik sisa kemasan 

3. Potongan kertas 

4. Kardus sisa kemasan 

5. Potongan Lakban 
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6. Botol minum bekas 

7. Debu 

Dari observasi yang telah dilakukan, Limbah yang dihasilkan oleh Toko 

Plastik Dua Putra ada 7 jenis limbah dan semuanya adalah limbah kering. Limbah 

potongan tali rafia, plastik sisa kemasan, potongan kertas, kardus sisa kemasan, 

dan potongan lakban dihasilkan dari proses pengemasan maupun saat proses 

membongkar barang yang baru saja datang. Kemudian limbah debu berasal dari 

udara yang masuk ke area Toko Plastik Dua Putra Ungaran dan limbah botol 

minum bekas berasal dari pemilik toko maupun karyawan Toko Plastik Dua Putra. 

a. Menentukan Skala Pembersihan 

1. Makro 

Semua area kerja di Toko Plastik Dua Putra Ungaran mulai dari area 

penjualan sampai dengan area gudang harus terjaga kebersihannya. 

2. Individual 

Pemilik maupun karyawan Toko Plastik Dua Putra Ungaran harus bisa 

membersihkan area sekitarnya yang sudah menjadi tanggung 

jawabnya. Pemilik maupun karyawan memiliki tanggung jawab untuk 

menjaga areanya tetap bersih. Tempat yang bersih dapat 

meningkatkan kegiatan proses kerja menjadi lebih optimal. 

3. Mikro 

Kebersihan mikro dilakukan mulai dari kebersihan meja kerja dan 

area-area sekitar meja kerja. Kemudian untuk di bagian gudang mulai 

dari rak-rak tempat penyimpanan barang persediaan juga area-area 
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sekitarnya. Pembersihan ini dilakukan agar proses kerja menjadi lebih 

optimal dan kesehatan pemilik maupun karyawan juga terjaga. 

 

b. Menyarankan Tempat Kerja Yang Bersih 

1. Pembersihan debu 

Pembersihan debu dilakukan mulai dari menyapu dan mengepel 

semua area dari area gudang yang paling belakang sampai dengan 

bagian penjualan yang paling depan di Toko Plastik Dua Putra. 

Kemudian juga mengelap rak-rak penyimpanan barang persediaan di 

area gudang maupun area penjualan. 

2. Pembersihan Sampah Lain 

Sampah lain yang terdapat di Toko Plastik Dua Putra Ungaran yaitu 

potongan tali rafia, plastik sisa kemasan, potongan kertas, kardus sisa 

kemasan, potongan lakban, botol minum bekas di buang di tempat 

sampah. Namun selama ini di Toko Plastik Dua Putra tidak ada 

tempat sampah yang tersedia sehingga sampah-sampah tersebut di 

kumpulkan kemudian dimasukkan kedalam karung atau kantong 

plastik bekas.  
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Gambar 4.19 Usulan Tempat Limbah 

 

Usulan tempat limbah yang lebih baik dan diletakkan pada bagian luar 

Toko Plastik Dua Putra Ungaran. 

Agar kegiatan seiso (pembersihan) yang telah dirancangkan dapat 

berjalan dengan lancar maka diperlukan jadwal piket untuk seluruh area Toko 

Plastik Dua Putra Ungaran. Jadwal Piket ini juga berfungsi sebagai pengingat 

untuk karyawan maupun pemilik agar tidak lupa membersihkan area kerja. 

Berikut adalah tabel untuk jadwal piket di Toko Plastik Dua Putra Ungaran. 
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Tabel 4.4 Perancangan Jadwal Piket di Toko Plastik Dua Putra 

Ungaran 

Kegiatan 

Pembersihan 

Waktu Pembersihan Penanggung 

Jawab 

(Pak Denny, Bu 

Denny, Alvin) 

Pagi Sore 1x 

Seminggu 

Menyapu dan 

mengepel area tempat 

penjualan dan area 

gudang. 

     Bu Denny dan 

Alvin 

Menata dan merapikan 

barang. 

    Pak Denny dan 

Alvin 

Membersihkan dan 

merapikan meja kerja. 

    Pak Denny dan 

Bu Denny 

Mengelompokan 

barang jika ada barang 

datang. 

    Pak Denny dan 

Bu Denny 

Membuang sampah 

sisa-sisa kemasan 

maupun sisa-sisa 

proses pengemasan. 

    Alvin 

Mengelap rak-rak 

penyimpanan barang 

persediaan yang ada di 

gudang dan di tempat 

penjualan. 

    Alvin 

Sumber: Data Primer Yang Diolah (2019) 

 

Tabel 4.4 adalah jadwal piket untuk seluruh area di Toko Plastik Dua 

Putra, kegiatan pembersihan ini dilakukan setiap pagi dan sore, ada juga yang 

dilakukan setiap sore saja dan ada pula yang hanya dilakukan satu miinggu sekali. 

Dari perancangan seiso (pembersihan) yang telah di buat ini diharapkan mampu 

menjadikan seluruh area Toko Plastik Dua Putra tampak bersih dari sampah dan 

kotoran yang ada. Perancangan ini akan berjalan dengan lancar apabila ada 

pengawasan dari pemilik toko dan juga adanya kesadaran dari pemilik maupun 
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karyawan atas tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga lingkungan kerja 

tetap bersih. 

 

4.4.3. Seiketsu (Pemantapan) 

 

Dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang dalam memelihara 

seiri (pemilahan), seiton (penataan), seiso (pembersihan) yang telah dirancangkan 

pada Toko Plastik Dua Putra Ungaran. Dalam menjalankan seiketsu diperlukan 

manajemen visual. Manajemen visual digunakan sebagai alat pengingat bagi 

karyawan maupun pemilik pada saat melakukan proses kerje di Toko Plastik Dua 

Putra Ungaran. Manajemen visual yang akan diterapkan di Toko Plastik Dua 

Putra Ungaran. 

 

 

Gambar 4.20 Jagalah Kebersihan 

Gambar 4.20 tersebut bertujuan agar semua orang yang ada di Toko 

Plastik Dua Putra Ungaran selalu menjaga kebersihan area kerjanya dan 

membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Gambar ini akan di tempel 

di dinding bagian gudang dan tempat penjualan di Toko Plastik Dua Putra. 
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Gambar 4.21 Dilarang Merokok 

Gambar 4.21 ini adalah bentuk larangan untuk merokok di seluruh area 

lingkungan kerja Toko Plastik Dua Putra mulai dari bagian penjualan sampai 

bagian gudang. Hal ini bertujuan agar udara yang ada tidak tercemar dan menjaga 

kesehatan semua orang yang bekerja di Toko Plastik Dua Putra. Selain itu juga 

meminimalisir kemungkinan barang rusak akibat terkena rokok. 

 

 

Gambar 4.22 Kembalikan Barang Ke Tempat Asal 

Gambar 4.22 ini bertujuan untuk mengingatkan pemilik toko maupun 

karyawan agar setelah mengambil barang ataupun peralatan dikembalikan lagi 

ditempat asal. Sehingga lingkungan kerja tampak rapi, Gambar ini akan di tempel 

di sekitar area penjualan dan area gudang juga di rak peralatan yang disediakan. 
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Gambar 4.23 Rapi Itu Nyaman 

Gambar 4.23 ini akan di tempel di dinding area gudang dan di rak-rak 

area penjualan. Gambar ini bertujuan agar pemilik maupun karyawan selalu 

menjaga kerapian barang yang ada di Toko Plastik Dua Putra. 

Seiketsu (pemantapan) ini dilakukan menggunakan manajemen visual, 

yang terdiri dari gambar dan tulisan jagalah kebersihan, dilarang merokok, 

kembalikan barang ke tempat asal, dan rapi itu nyaman, yang di tempel di dinding 

maupun rak-rak pada seluruh area kerja Toko Plastik Dua Putra. 
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Gambar 4.24 Lokasi Penempelan Manajemen Visual Bagian Gudang Tengah 

dan Gudang Belakang 
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Gambar 4.25 Lokasi Penempelan Manajemen Visual Bagian Gudang Tengah 
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Gambar 4.26 Lokasi Penempelan Manajemen Visual Bagian Penjualan 

Dari seluruh manajemen visual yang telah dirancangkan untuk Toko 

Plastik Dua Putra, diharapkan pemilik dan karyawan dapat terus menaati 

peraturan yang sudah dibuat. Selain itu pemilik maupun karyawan juga wajib 

saling mengingatkan satu sama lain agar kondisi lingkingan kerja Toko Plastik 

Dua Putra mulai dari bagian penjualan sampai dengan bagian gudang terjaga 

kebersihan dan kerapiannya. 
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4.5.3. Shitsuke (Pembiasaan) 

Kondisi tempat penjualan dan gudang di Toko Plastik Dua Putra yang 

tidak rapi dan juga kotor menunjukan bahwa Toko Plastik Dua Putra belum 

menerapkan 5S. Peralatan masih diletakkan semuanya di atas meja kerja dan 

bercampur menjadi satu, penataan barang yang masih tidak rapi juga terlihat di 

area tempat penjualan, di bagian gudang juga masih sering terjadi barang-barang 

persediaan yang menumpuk begitu saja dan rak-rak tempat barang persediaan di 

bagian gudang belum ada label jenis barang sehingga memperlambat waktu 

pencarian. 

Shitsuke (pembiasaan) dilakukan untuk menciptakan tempat kerja dengan 

kebiasaan dan perilaku yang baik. Dengan mengajarkan setiap orang apa yang 

harus dilakukan dan memerintahkan semua orang untuk melakukannya, maka 

kebiasaan baik akan terbentuk dan kebiasaan buruk akan terbuang. Kebiasaan 

yang harus selalu dilakukan adalah menerapkan 3S agar kondisi lingkungan kerja 

mulai dari bagian penjualan sampai bagian gudang tetap bersih dan rapi. Agar 5S 

ini bisa menjadi kebiasaan di Toko Plastik Dua Putra maka diperlukan beberapa 

cara yaitu: 

 

1. Pemilik Toko Plastik Dua Putra yang lebih dulu memberikan contoh 

kepada karyawannya dengan selalu menerapkan metode 5S. Dan juga 

mau saling mengingatkan maupun menegur apabila tidak menerapkan 

5S. 



92 
 

2. Berikan tanggung jawab ke karyawan seperti yang ada pada jadwal 

piket di bagian seiso. 

3. Berikan pelatihan seperti bagaimana menata barang persediaan yang 

ada di gudang, bagaimana penataan barang yang paling sering terjual 

dan yang jarang terjual dan komunikasi yang baik kepada karyawan 

dalam melakukan 5S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


