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INTISARI 

Suatu badan usaha dapat memperoleh keberhasilan apabila 
memperhatikan tata letak. Tata letak dapat berkaitan dengan penempatan 
atau penataan fasilitas-fasilitas yang dimiliki badan usaha dan juga tata 
letak produk milik badan usaha. Tidak tepatnya penyusunan tata letak 
dalam suatu badan usaha dapat menimbulkan masalah, tidak adanya 
klasifikasi atau spesifikasi khusus untuk penempatan tiap barang, dan 
kesulitan karyawan dalam menemukan barang. Penelitian ini dilakukan 
untuk menunjukkan bahwa tata letak tidak hanya dapat digunakan pada 
badan usaha pabrik atau retail saja, namun juga dapat digunakan pada 
gudang penyimpanan barang. Steve’s Décor merupakan sebuah perusahaan 
yang bergerak di bidang jasa dekorasi pesta. Dalam operasionalnya, Steve’s 
Décor menyadari betapa pentingnya peranan gudang dalam mendukung 
aktivitas usahanya. Tata letak di dalam gudang Steve’s Decor mencakup 
penempatan barang ke dalam ruangan, penyusunan barang, dan bagaimana 
memanfaatkan luas lantai yang ada dengan semaksimal mungkin untuk 
menunjang penyusunan tata letak barang. 

Untuk mencapai tujuan tersebut maka digunakan prinsip-prinsip 
mengenai tata letak, antara lain kepopuleran, kemiripan, ukuran, 
karakteristik, dan utilisasi luas lantai. Dengan menggunakan prinsip-prinsip 
tersebut maka dapat diketahui klasifikasi atau spesifikasi mengenai barang 
yang dimiliki oleh Steve’s Decor. Setelah mengetahui klasifikasinya maka 
dapat disusun sebuah tata letak baru untuk gudang dari Steve’s Décor yang 
rencananya akan berpidah lokasi dari gudang lama ke gudang baru. Setelah 
pindah ke gudang baru, hal lain yang perlu diperhatikan adalah lingkungan 
kerja karyawan karena pada akhirnya karyawan yang akan berhubungan 
langsung dengan barang-barang yang ada. Hal yang perlu diperhatikan 
antara lain sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, dan 
temperatur/kelembaban. Perancangan tata letak ini kemudian 
disempurnakan dengan penerapan metode 5S yang berguna untuk 
menghilangkan pemborosan baik dalam penggunaan space kosong di suatu 
tempat. 

Hasil dari perancangan ini adalah suatu rancangan tata letak bagi 
gudang baru Steve’s Decor yang mengoptimalkan space serta penyusunan 
tata letak ruangan yang memperhatikan klasifikasi dan spesifikasi yang 
dimiliki oleh barang-barang yang ada dan penerapan sikap kerja 5S bagi 
para karyawan yang ada di dalamnya. 
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