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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke dalam 

berbagai bidang ilmu pengetahuan, tidak terkecuali di bidang Teknik atau 

Engineering. Perkembangan bidang mekanisasi dan otomatisasi sangat 

diprioritaskan dalam aspek-aspek bidang teknik, terutama teknik industri. 

Pemutakhiran teknologi dimaksudkan agar memudahkan dalam mencapai tingkat 

praktis, efisien, dan presisius. 

 Latar belakang penulisan ilmiah ini adalah dengan melihat perkembangan 

teknologi yang semakin canggih, terutama pada bidang industri manufaktur 

otomotif baik roda dua maupun roda empat. Seiring berkembangnya teknologi 

tersebut, banyak industri-industri yang mengembangkan teknologinya, salah 

satunya adalah PT. Krama Yudha Ratu Motor yang merupakan salah satu 

perusahaan manufaktur kendaraan roda empat terbesar di dunia termasuk 

Indonesia. Banyak cara yang dilakukan untuk mengembangkan teknologinya, 

salah satunya dengan melakukan perbaikan - perbaikan pada produksi mobil yang 

lebih berkualitas dan inovasi yang lebih canggih dan bermutu dari produk 

sebelumnya dan juga mengikuti perkembangan zaman dengan lebih meningkatkan 

pada nilai kualitas, keselamatan dan kenyamanan bagi para konsumen. Layanan 

kepada konsumen akan ketersediaan produksi mobil baru menjadi bagian yang 

tidak bisa dianggap sepele. Pertumbuhan industrtri otomotif di Indonesia semakin 

pesat dengan ditandai semakin banyaknya merk-merk mobil baru memasarkan 

produknya di Indonesia. Persaingan semakin ketat, oleh karena itu keterlambatan 

penyediaan produk mobil baru oleh produsen, maka akan menjadi peluang bagi 

para kompetitor merk mobil yang lain untuk merebut market share atau pangsa 

pasar. 

 Penulis merasa perlu untuk memberikan ilmu dan pengetahuan dari apa 

yang penulis dapatkan sewaktu melakukan pengamatan di PT. Krama Yudha Ratu 

Motor yaitu pada proses pengukuran loss time produksi akibat over heat pada arm 



gun line welding cabin ZC untuk pengetahuan dan bahan pembelajaran bagi 

pembaca. 

 

 1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan judul yang diambil, maka permasalahan penulisan tugas 

metode penelitian ini akan membahas tentang proses pengukuran loss time 

produksi akibat over heat pada arm gun line welding cabin ZC di PT. Krama 

Yudha Ratu Motor, baik itu dari segi proses perakitan, equipment, sistem  yang 

digunakan dalam proses kerja Portable Spot Welder. 

 

1.3. PEMBATASAN MASALAH 

 Proses pengukuran loss time produksi akibat over heat pada arm gun line 

welding cabin ZC yang terjadi pada Portable Spot Welder di PT. Krama Yudha 

Ratu Motor saja . Permasalahan tidak membahas diluar dari judul yang diberikan 

seperti mengenai proses keseluruhan perakitan (welding, trimming, painting), 

bahan atau material penyusun pada part, planning production dan lain – lain. 

 

1.4. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penulisan tugas metode penelitian ini merupakan landasan untuk 

mengurai persoalan yang sedang diteliti. Adapun tujuan dari penulisan tugas 

metode penelitian  ini dibuat adalah sebagai berikut : 

1. Memahami dan menganalisa proses pengukuran loss time produksi akibat 

over heat pada arm gun line welding cabin ZC yang terjadi pada Portable 

Spot Welder pada PT. Krama Yudha Ratu Motor yang berada di Jalan 

Raya Bekasi. 

2. Mengetahui bagian-bagian utama portable spot welding. 

3. Mengetahui penyebab-penyebab kerusakan portable spot welding. 

4. Dapat menambah wawasan dan pengalaman serta pengetahuan dalam 

mempelajari dan mengembangkan disiplin ilmu yang sesuai dengan bidang 

keahlian khususnya pada bidang teknik. 

 



1.5.  METODE PENELITIAN 

Dalam penyusunan penulisan tugas metode penelitian ini, penulis 

melakukan suatu penelitian dan pengambilan data yang dibutuhkan untuk 

menganalisa permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan tugas metode 

penelitian ini. Adapun metode yang dilakukan penulis dalam melakukan 

penelitian adalah dengan beberapa metode antara lain : 

1. Interview 

Yaitu teknik pengumpulan data secara langsung kepada objek 

penelitian dengan menggunakan metode tanya jawab secara langsung 

(lisan) kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan data-data 

yang diperlukan yaitu kepada operator, leader, foreman dan 

seterusnya. 

2. Observasi 

Agar data-data yang telah ada dapat dikembangkan, penulis melakukan 

pengamatan langsung di lapangan untuk mengamati proses kerja yang 

dilakukan oleh pegawai (operator), apakah sesuai dengan data yang 

didapat atau tidak. 

3. Daftar Pustaka 

Penulis mendapatkan informasi dari buku penunjang baik itu buku dari 

arsip perusahaan (manual book) atau buku teori yang digunakan pada 

perkuliahan dengan maksud mendapatkan teori-teori atau pengertian 

yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan disusun 

oleh penulis sehingga dapat memudahkan penulis dalam membuat 

penulisan tugas metode penelitian. 

  

1.6.  SISTEMATIKA PENULISAN 

 Dalam penyusunan penulisan tugas metode penelitian ini, penulis 

membagi ke dalam empat bab dan setiap babnya terdapat sub bab yang juga berisi 

tentang penjelasannya. Pembagian bab – bab tersebut adalah sebagai berikut :  

 

 



BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penulisan, 

permasalahan dan   pembahasan masalah, tujuan dari penulisan, 

metode penulisan yang digunakan secara sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori dasar yang menguraikan 

tentang macam-macam pengelasan, khususnya pengelasan yang 

digunakan di PT. Krama Yudha Ratu Motor yaitu pada proses 

pengelasan pembuatan body ZC/outlander sport menggunakan 

portable spot welding serta memuat semua hal yang menunjang 

pengamatan. 

 

BAB III  PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini menjelaskan mengenai langkah kerja proses serta standar 

penanganan masalah pada portable spot welding di PT. Krama 

Yudha Ratu Motor. 

 

BAB IV  PENUTUP 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

pada saat melakukan kerja praktek di PT. Krama Yudha Ratu 

Motor. 

 


