
BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan langkah awal dalam menyusun sebuah laporan

tugas akhir. Dimana pada bagian pendahuluan ini terdapat beberapa hal yang akan

dibahas, yaitu latar belakang, pokok permasalahan, pembatasan masalah, tujuan

penelitian, dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam suatu perusahaan besar maupun kecil tolak ukur keberhasilannya

diukur dari tercapainya profit selama operasi perusahaan berlangsung. Dalam

upaya mencapai tujuan tersebut perusahaan harus mampu menyusun strategi

terbaik pada keseluruhan kegiatannya, khususnya dalam usaha mempertahankan

kepercayaan konsumen atas produknya.

Salah satu usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen adalah

dengan meningkatkan mutu pelayanan. Mutu pelayanan dapat dicapai dengan

menciptakan sistem kerja yang baik. Sistem yang baik ini dirancang dengan

memperhatikan semua komponen yang berkaitan dengan suatu aktivitas yang

meliputi manusia, bahan baku, mesin atau peralatan dan kondisi lingkungan kerja.

Bengkel Mobil Cipta Jaya Motor adalah sebuah perusahaan yang

menerima jasa perawatan kendaraan roda empat. Pada saat ini bengkel mobil

Cipta Jaya Motor memiliki 11 jenis penawaran jasa perawatan mobil. Jasa-jasa

tersebut meliputi ganti oli, ganti accu, Tune-Up, spooring, balancing, ganti ban &

velg, variasi perlengkapan mobil, servis skala kecil, servis skala besar, isi angin

nitrogen, dan overhoul. Namun Seiring berjalannya waktu, kegiatan Tune-Up

 



merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan di bengkel Cipta Jaya Motor ,

karena Tune-Up merupakan elemen penting dalam perawatan kendaraan roda

empat. Dalam melaksanakan kegiatan ini belum ada patokan waktu dan sistem

operasi prosedur yang baku di dalam bengkel tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dapat diidentifikasi bahwa

kegiatan Tune-Up belum memiliki sistem kerja yang baik. Misalnya banyak kunci

yang hilang, sehingga mekanik harus mencari-cari kunci yang akan digunakan.

Dengan adanya permasalahan seperti ini, banyak waktu yang terbuang dan

penyelesaian kegiatan Tune-Up menjadi lebih lama.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

 Penelitian dilakukan pada bulan September sampai Desember tahun 2012.

 Penelitian dilakukan dengan kondisi sparepart langsung diadakan

penggantian.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah meminimalisasi lead time kegiatan Tune-Up

di bengkel Cipta Jaya Motor dengan metode 5S dengan perincian sebagai

berikut:

 



 Mengetahui sistem kerja yang ada pada bengkel saat ini.

 Mengidentifikasi waktu baku masing-masing operasi kegiatan Tune-Up

 Membuat perbaikan sistem kerja dengan metode 5S.

 Sosialisasi penerapan metode 5S.

 Menganalisis dampak penerapan metode 5S.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari enam bab dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah,

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika

penulisan.

BAB 2 LANDASAN TEORI

Pada bab 2, akan dilakukan penjelasan ringkas mengenai dasar-dasar teori

yang digunakan dan yang dibutuhkan untuk tahap selanjutnya, yaitu

pengumpulan dan pengolahan data. Beberapa teori yang akan dibahas

mengenai metode 5S, cara penerapan metode 5S, dan teori mengenai studi

gerak dan waktu.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Metode penelitan membahas tentang tahapan-tahapan atau proses yang

dilakukan dalam melaksanaan sebuah penelitian. Tahapan-tahapan yang

 



ada yaitu, perumusan masalah dan tujuan, studi pustaka, pengumpulan dan

pengolahan data, analisis data, dan kesimpulan serta saran.

BAB 4 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab 4 ini akan memuat data hasil penelitian yang diperlukan untuk

menganalisis permasalahan serta pembahasannya, sehingga diperoleh hasil

akhir yang diinginkan.

BAB 5 ANALISIS DATA

Bab 5 akan membahas mengenai penyebab terbuangnya waktu kegiatan

Tune-Up dan penerapan metode 5S untuk mengurangi waktu kegiatan

Tune-Up.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil

penelitian dan saran yang ditujukan kepada perusahaan yang akan

menerapkan penelitian ini serta topik-topik penelitian selanjutnya.

 


