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PENERAPAN 5S DI GUDANG 

Oleh: Dr. Zaroni, CISCP., CFMP., CMILT. 

Head of Consulting Division | Supply Chain Indonesia  

Gudang yang bersih dan tertata rapi akan memberikan dampak 

peningkatan produktivitas dan kinerja organisasi. 

Penerapan 5S di gudang akan memberikan manfaat bagi organisasi. Tidak 

hanya gudang lebih lapang.  Rapi, teratur, dan bersih. Lebih dari itu, 

manfaat 5S akan membuat proses operasi gudang lebih efisien. Tidak ada 

proses kerja yang harus diulang (rework). Pun tidak ada kekeliruan 

pengambilan (picking) dan pengiriman jenis barang untuk memenuhi permintaan pesanan. 

5S atau 5C, juga dikenal sebagai 5R, berasal dari Jepang. Dikenal dengan nama Genba Kanri. 5S 

berfokus pada pengorganisasian secara efektif terhadap tempat kerja dan standardisasi prosedur 

kerja  (lihat Gambar 1).  

5S menyederhanakan proses. Mengurangi pemborosan. Mengurangi aktivitas yang tidak 

menambah nilai. Sekaligus meningkatkan kualitas, efisiensi, dan produktivitas. Kadang-kadang, 

“Safety” dimasukkan sebagai S keenam. 

Metode ini efektif untuk melibatkan pekerja dalam proses perbaikan. Selain itu, pekerja merasa 

“memiliki” area kerja mereka. Bangga dengan tampilan dan kinerjanya. 

Gambar 1. 5S 
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Kapan digunakan 

5S digunakan ketika perusahaan ingin meningkatkan efisiensi. Baik efisiensi di dalam gudang 

maupun di ruangan kerja. 5S juga untuk menanamkan budaya perbaikan terus-menerus. 

Bagaimana menggunakannya 

Penggunaan 5S perlu dilakukan dalam urutan yang benar. Anda perlu memberikan tanggung 

jawab individu untuk setiap tugas dan area kerja masing-masing di dalam gudang. Berikut ini 

penggunaan 5S di gudang. 

1. S pertama Sort (Ringkas, Seiri, atau Clear out) memfokuskan pada pemindahan jenis 

barang yang tidak perlu dari area kerja. Mencakup stok usang dan rusak. Stok berlebih. 

Peralatan rusak, palet rusak, dan kemasan yang belum diperlukan harus dipindahkan dari 

area kerja. Ringkas juga menghilangkan atau setidaknya mengurangi pergerakan yang 

tidak perlu di dalam gudang. Misalnya, lorong silang (cross-aisle) di dalam area 

pengambilan akan mengurangi jumlah perjalanan yang dilakukan oleh operator. Barang-

barang yang ditandai untuk dibuang dapat dimasukkan ke dalam area penyimpanan. 

Sampai tercapai kesepakatan mengenai apa yang harus dilakukan dengan barang-barang 

tersebut. 

Gambar 2. Cross-aisle di Gudang 

Sumber: http://uofllogistics.org/?project=aisle-designs-for-unit-load-warehouses-2 

2. S kedua Straighten (Rapi, Seiton, atau Configure) berfokus pada penempatan barang 

yang efisien dan efektif. Misalnya, pelabelan lokasi dan meletakkan barang yang sering 

digunakan di lokasi yang mudah diakses.  

Papan bayangan (shadow board) dapat digunakan untuk memastikan peralatan 

dikembalikan ke lokasi yang benar. Tanda arah di gudang juga merupakan bagian dari 

penerapan metode kerja Rapi ini.   
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Gambar 3. Papan Bayangan 

Sumber: https://www.signgallery.co.uk/services/shadow-boards 

Pekerja gudang harus mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menemukan 

barang. Barang-barang seperti peralatan, palet kosong, dan kemasan harus ditempatkan 

di area yang mudah dijangkau dekat dengan titik kebutuhan.  

3. S ketiga Shine (Resik, Seiso, atau Clean) muncul setelah Anda membersihkan area dari 

item yang tidak perlu. Bersihkan area secara menyeluruh dan buat jadwal pembersihan. 

Hal ini dapat dilakukan pada akhir setiap shift, dengan segera melaporkan kerusakan pada 

peralatan.  

Pekerja bangga dengan area kerja yang bersih. Mereka bekerja lebih baik. Gudang yang 

bersih cenderung lebih efisien. Tempatkan tempat sampah di depan setiap lorong untuk 

menaruh kertas bekas. Kemasan dan palet yang rusak. Sapu dan tempat debu agar 

ditempatkan pada tempat yang mudah diakses. 

4. S keempat Standardize (Rawat, Seiketsu, atau Conform) merupakan metode kerja yang  

menciptakan standar untuk setiap area kerja. Setiap proses kerja di gudang yang 

menghasilkan prosedur praktik terbaik harus distandarkan dan didokumentasikan. 

Tujuannya, agar proses kerja ini mudah dibaca dan dipahami oleh pekerja gudang.  

Beberapa foto atau gambar visual yang menampilkan proses kerja dengan penjelasan teks 

merupakan contoh-contoh untuk membudayakan metode kerja Rawat. 

5. S kelima Sustain (Rajin, Shitsuke, atau Continually improve) untuk memastikan perbaikan 

terus-menerus. Pekerja didorong untuk tidak kembali ke praktik kerja sebelumnya. Yang 

tidak efisien. Alih-alih, pekerja didorong untuk menerima perubahan. Membawa hal-hal 

ke tingkat yang baru.  

Pemeriksaan dan audit rutin perlu dilakukan. Pekerja dengan hasil kerja yang meningkat 

sebaiknya diberikan bonus atau penghargaan.  
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Saat ini banyak perusahaan telah memperkenalkan S keenam, yang mencakup keselamatan 

(safety). Dapat dikatakan bahwa keselamatan adalah inti dari operasi. Karena itu, merupakan 

tambahan yang berharga untuk mentalitas 5S. 

Contoh cara menggunakan metode 5S ditunjukkan pada Tabel 1.  

Tabel 1. Metode 5S 

5S Tindakan 

Pekerja/kelompok 

pekerja yang 

bertanggung jawab 

Ukuran 

keberhasilan 
Diperiksa oleh 

So
rt

 

Audit MHE (material 

handling equipment) 

dan singkirkan 

peralatan yang rusak 

Manager 

Warehouse 

Mengurangi 

biaya 

perawatan. 

Menambah 

ruang 

General 

Manager 

Mengidentifikasi stok 

usang dan 

membuangnya 

Manager Inventory Meningkatkan 

lokasi yang 

tersedia.  

 

Menurunkan 

biaya 

penyimpanan 

stok 

General 

Manager 

Lokasi label. 

Perkenalkan papan 

bayangan 

Manager 

Warehouse 

Jumlah lokasi 

yang diberi 

label/jumlah 

total lokasi.  

 

Semua 

peralatan di 

lokasi yang 

benar 

Put-away team. 

Housekeeping 

team 

St
ra

ig
h

te
n

 Analisis ABC  Manager 

Warehouse 

General 

Manager 

General 

Manager 
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Analisis slot Manager 

Warehouse 

Peningkatan 

tingkat 

produktivitas 

pick.  

 

Jarak perjalanan 

yang lebih 

pendek 

General 

Manager 

Kurangi waktu 

perjalanan pick 

Tim picking Peningkatan 

item yang 

diambil per jam 

Manager 

Warehouse 

Sh
in

e 

Identifikasi dan 

singkirkan palet yang 

rusak 

Housekeeping Visual Manager 

Warehouse 

Sediakan tempat 

sampah di ujung setiap 

lorong 

Manager 

Warehouse 

Visual Manager 

Warehouse 

St
an

d
ar

d
iz

e 

Menghasilkan prosedur 
baru untuk setiap 
bagian 

Team leaders Visual Manager 
Warehouse 

Siapkan jalur 
komunikasi untuk 
setiap tim 

Manager 
Warehouse /Tim 
leader 

Visual GM 

Su
st

ai
n

 

Atur pertemuan 

tinjauan rutin antara 

staf dan pemimpin tim 

Manager 
Warehouse /Tim 
leader 

Jumlah saran 
perbaikan yang 
dibuat per 
bulan. Jumlah 
peningkatan 
yang 
diperkenalkan 

Manager 
Warehouse 

 

Tabel 2 menunjukkan alat audit yang dapat dilakukan di area kerja yang dapat disesuaikan sesuai 

kondisi operasional gudang. 
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Tabel 2. Audit 6S 

S1 – Sort – Deskripsi aktivitas Ya Tidak 

1 Hanya stok dan kemasan yang diperlukan yang ada di area kerja   

2 Hanya alat dan perlengkapan yang diperlukan yang ada di area kerja   

3 Hanya dokumen yang diperlukan yang ada di area kerja   

4 Item yang tidak perlu telah dihapus dari area umum   

S2 – Straighten – Deskripsi aktivitas   

5 Lokasi untuk semua stok didefinisikan dan diberi label dengan jelas   

6 Peralatan dan perkakas diberi label dengan benar dan memiliki lokasi 

penyimpanan yang jelas 

  

7 Dokumen/pemindai/peralatan suara diberi label dengan benar dan memiliki 

lokasi yang jelas 

  

8 Jalan setapak, akses ke peralatan, dan batas area kerja ditentukan dan 

ditandai dengan jelas 

  

S3 – Shine – Deskripsi aktivitas   

9 Wadah penyimpanan, rak dan area penyimpanan bersih, dan bebas kerusakan   

10 Alat dan perlengkapan bersih, terawat, dan bebas kerusakan   

11 Permukaan kerja bersih dan bebas kerusakan   

12 Dinding dan partisi bersih, rapi, dan bebas kerusakan – tidak ada papan nama 

yang berlebihan 

  

13 Peralatan kebersihan tersedia dan disimpan dengan rapi   

S4 – Standardize – Deskripsi aktivitas   

14 KPI yang ditampilkan sudah benar, relevan untuk departemen, dan terkini   

15 Alat, perlengkapan, dokumen disimpan dengan rapi dan dikembalikan segera 

setelah digunakan 
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16 Catatan perawatan untuk peralatan dan peralatan penanganan material 

mudah diakses dan diperbarui 

  

17 Produk limbah (limbah minyak, sampah) secara konsisten dibersihkan dan 

dikeluarkan dari area kerja 

  

S5 – Sustain – Deskripsi aktivitas   

18 Apakah audit 6S dapat dilihat oleh semua, terkini, dan dibagikan ke semua 

staf? 

  

19 Penghargaan diberikan kepada tim yang terlibat dalam kegiatan 6S   

20 Waktu dan sumber daya terus dialokasikan untuk aktivitas 6S   

21 Apakah tim telah meningkatkan item yang belum diidentifikasi pada audit 

sebelumnya? 

  

S6 – Safety – Deskripsi aktivitas   

22 Apakah pekerja yang mengenakan APD yang sesuai diperlukan untuk 

pekerjaan mereka saat ini? 

  

23 Apakah lingkungan kerja sesuai untuk pekerjaan yang sedang dikerjakan 

(pencahayaan, kualitas udara, suhu)? 

  

24 Apakah peralatan dan perkakas disediakan dengan benar untuk mendukung 

aktivitas kerja saat ini? 

  

25 Jalan setapak dan akses ke peralatan keselamatan diidentifikasi dengan jelas 

dan tidak terhalang (tidak ada bahaya atau hambatan di jalan alat pemadam 

kebakaran, pintu akses darurat) 
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Gambar 4. 5S Warehouse 

Sumber: https://www.materialhandling247.com 

Perusahaan yang telah menerapkan 5S akan terjadi peningkatan kualitas, efisiensi, dan 

keselamatan kerja. Selain itu, pemborosan dapat dikurangi, dan memberikan rasa kepemilikan 

kepada pekerja. Penerapan 5S dalam manajemen pergudangan penting untuk meningkatkan 

kualitas layanan gudang yang efisien dan produktif. 

 

Referensi:  

Richards, Gwynne. Warehouse management: a complete guide to improving efficiency and 

minimizing costs in the modern warehouse – Third edition, 2017. 
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*Isi artikel merupakan pemikiran penulis dan tidak selalu mencerminkan pemikiran atau 

pandangan resmi Supply Chain Indonesia. 

 


