
1.1 Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dalam suatu 

perusahaan, dibutuhkan suatu kesadaran akan pentingnya tempat kerja sebagai 

tempat yang hams dijaga kebersihan dan kerapiannya sehingga karyawan sebagai 

tulang punggung perusahaan mampu bekerja dengan maksimal dan sesuai 

kewajibannya tanpa adanya halangan. 

PT. GG Nasional Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang 

elektronik rumah tangga yaitu rice cooker, kipas angin, dan water dispenser 

memiliki masalah dalam penciptaan lingkungan keIja yang nyaman pada bagian 

gudang. Gudang menjadi bagian dari perusahaan yang tidak terpisahkan karena di 

dalam gudang tersimpan semua bahan baku yang dibutuhkan, barang jadi atau 

barang setengah jadi. Pada bagian gudang di PT. GG Nasional Indonesia, kerap 

kali teIjadi penumpukan bahan baku yang tidak teratur yang menyebabkan bahan 

baku mudah rusak atau patah karena sebagian besar terbuat dari plastik, 

penempatan bahan baku yang sembarangan, lingkungan gudang yang kotor serta 

berdebu, dan bahkan ditemukan barang atau alat yang semestinya tidak terdapat di 

gudang. Hal ini akhimya dapat menimbulkan pemborosan waktu, pemborosan 

gerak keIja, pemborosan persediaan, dan ptmborosan lainnya yang sebenamya 

dapat dihindari jika gudang dalam keadaall bersih dan teratur. 

Dalam penelitian ini, penerapan metode 5R menjadi salah satu jawaban 

dalam mengatasi permasalahan yang teIjadi pada bagian gudang di PT. GG 

Nasional Indonesia. Bila pada bagian gudang telah tertata rapi, bersih, teratur 

maka karyawan memiliki kemudahan dalam mencari bahan baku, mendata bahan 

baku yang kurang, meletakkan peralatan sesuai dengan tempatnya. 
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1.2 Perumusan Masalah 

"Bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersih, nyaman, 

dan teratur pada bagian gudang PT. GG Nasional Indonesia dengan menggunakan 

metode 5R 7" 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan hanya dilakukan 

pada bagian gudang di PT. GG Nasional Indonesia 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menciptakan suatu 

lingkungan keIja pada bagian gudang yang bersih, nyaman, dan teratur bagi 

karyawan pada bagian gudang di PT. GG Nasional Indonesia. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Skripsi sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

BABE 

BAB III 

Bah ini memuat permasalahan penelitian secara garis besar yang 

mencakup latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

: Landasan Teori 

Bab ini memuat teori-teori yang digunakan dalam penelitian 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Teori yang 

digunakan dalam ini yaitu menggunakan metode 5R dimana 

masing-masing R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) memilki 

langkah masing-masing. 

: Metodologi Penelitian 

Bab ini memuat tahapan-tahapan pelaksanaan metode yang 

digunakan. Tahapan yang digunakan dalam menggunakan metode 

5R dibagi menjadi 3, yaitu tahap perancangan, penerapan,dan 

eval uasi keberhasilan metode 5R. 



BABIV 

BABV 

BABVI 

: Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Bab ini memuat data yang dikumpulkan dalam penelitian. 

: Analisis dan Pembahasan 
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Bab ini memuat analisa dari hasil pengolahan data tersebut dan 

pembahasan dari masalah yang dibahas dalam penelitian. 

: Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas 

di dalam penelitian dan saran-saran bagi penulis selanjutnya. 


