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BABI

絲 議 諄

A.Latar Beltaktang

lndlls亀■ otomotif berk‐ c饉bans sangat pesat di ltl(loncsia)hal ini dapat

dilihat d面 banyaknya pettualan mObil baru olch dcaler dan makin macctnyajalan

rava olch banyakttya Po'Ulasi r■ o卜il yaFlg ada dijalan_

Hal ini kama mobil tid〔 よ dipandang sckedar gtta hidup tapi juga sudah

mcnladi kcbutllhan kclllarsa di lndoncsia. Schingga banyak va■an mOdcl

kendaraan yang dapat dipilih scsual kcbutuhan olch pelanggan.

PT, Wahttna Tttns I′ cstttrT 卜rcda, scbagai salah sttII Lfain Dealcr

NISSAN tcrbcsar di lndoncsia juga mengalami pcrtumbuhan yang pcsat.Hal ini

dttat di lihat sclltよ 1■ bttytt di buttn cttang btt■ l yan3 mclayani Pttnill■ lan juga

scrvis inobil Nissan.Untuk membcH kcnyamanan,dan kemudahan sebagai Fnana

yang k‐ ita kctahui bahヽ 嘔 dalaFp FIlclancattan suatu pckcttaan pcttwattn IInobil ada

cmpat aspck yang merupよ an partteter kcsukscsan suatu pckcゴ aan yakni mutu,

、vaktuっ biay象,dan kcsclamatan k■ ■a,

Kcsclamatan mcrupakan masalah bagi setiap orang karena sctiap warga

Ncgara bcrllak rllc■ dapat iド kcttaan datt pcJれdun鮮,3無s kcsclamat■ ■ dan

keschattl ke3a pda saat mclよ sanakan pckc」 aannya)yalag sesud dcngall

ねlsaねh kesclamttan ketta bahWa temtt kcl■ ン1■s bekcla diSu載 1■empat harlis

diamankan dan scgala kaadian yang lncmbahayakan di五 nya.

KFcciakatt adalaL s,atTI kciadia■ yttg tidak dttchcnd裁 :datt tidよ diduga

SClllula ylng d(ゃ at ncnimbulk(理 ktDttan manusia dan llarta bcllda.Kciadi3■

q
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bcrbahaya ldrlnya addah suatu kattian yang potensid daptt mcnyebあkan

kcccIなkttn kcria ata壼 ドnyakit akib■ l keria kccttali kcbttkattn, Pclcdakan dall

bahaya pembuangan limbah.Sudah sangat nyata harga yang harus dibayar olch

PCruSahattn dalan kastls kccclttkttatt bcrIIPa ko綺 VCnsasi kavβ 、va書 , asttransi

kccclよaan kcla,ぉurallsi kcschatm,kcmsよ an pcralttan dan produk,biaya

proscs hllk‐ ulrl scpcrti ttlntlll■,Pcngadi18n.Masih harlls dita“ bah dengan kcrllgian

yang tcrlalu Tampak seperti waktu yang habis untuk mcnyclidiki kecelakaan,

PCnCattLqrl tcnaga kciaド ngg鶴 行予 pc18tih3■ Pcttgg■ ■|■ yaラ kCtta CkSttn atau

lcmbllr,bahkan sangatFnungkin kchilangan pcluang.

B.Ruang I`:菫 gkttp

Ruang lingkup kcla praktik yang dilaksanakan adalah:

1.Sctiar麟 轟 aSi鯛暉 y釘電 :cl傘L ttc,cttIIh:ドァsyarstan Ьanls ttclakIIktt kcla

praktik pada pcrusahaan atau instansi pemcrintah,scsuai dengan bidang study

ilmll yang ditck‐ 1」 ni.

2.Keゴ a praktik dilakukan di PT.WJlana Trans Lcstarl(Nissan T.Amir Hamzah

{ヽcda■ ),yteng hcrgcrFqk di卜idang:,dIIstt otOFT10ti n

3.Kc3a pr感【ik ini bcttiね t:

a、 I.atihall kcla  yang disiplin dan bcrtang311ng ia恥
・

b SCSl:ni dcng拿■ icnis

pCkttaan dan pcrusahaan bersangkutan.

b.McngttIIk‐鰤 usI11-II筆
=I PC轟

碁kaFI SCPCJu,ya yttg bcrhttbII■ gan dcttgtt sistelll

kCla yang diamati sclama kctta praktik,sclttutnya dimuat dalam laporan

kCtta praktik ini.

c. Dilakukan dalanl rentang waktu yang tclah di tcntukan dan disepakati dcngan

pcrusahftatt yang hc、 attgk‐ II機■.
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d.Mahasisw″ I yang mcngikuti lctta praktik lams tunduk dan patuh kepada

pctttllran ncnls8h■■■ dirnana lllahasis、 vゴI mclAksallakan kcglalan ke■ a

praktik.

C.Tui“籠離Keria Pttktek

Pelaksanaan Kcla Prよ tik mcmiliki tuiuan scbagai berikut:

1. 1_Intuk ttlcmcnllhi pc、 yatttan kcllllusan Stlita l Pro會 組薇 Silldy Tcknik

lndustj di Universitasヽ 4cdan Area.

2.Mcndaiatka薔 誓
"ga18昴

籍 datt kctc菫 翻 PHaFl dalaFn dIIrlia kela schingga

menambah、vawasan dan pemahaman suatu pckcttaan.

3. Mcm由轟 dengan haik bagail■ ana sebcnattya dllnia kc■ a nyata yang aklan di

tckuni  mahasiswa/1  kclak  sctelah  sclcsal  kuliah,  schingga  dapat

mCttpCttiaⅢ鋼 di再 SCCa“ manttt schduIIl bc織 爵―稜 ttll tcttun dalam dunia

bja町試a.

D:ⅣI盆腱ねat Ke鴇壼Praktek

l.Agar mahasiswa dapat mengetahui situasi dan bndisi scrta sistcm keゴ a pada

sllatu PcrIIsahFtn.

2.Daptt mcngend jenis kcgittan面 pekttaan yang dilakukan dengan itll

dihattpktt nltta● s、、raふpt lllcnamhah ilrnu sclama pttk“ k kcla 12,鋼 gan

(PKL)tcrsCbut.

3. DaP雛  
“

cttgctab巨: kondisi bahaya pada sttt ncI五 kIIka■  dalarTl suatu

pCkCJanan.

4.Daiat mCngc書 1面 Jat pclndung di● scs壼J dCnganic薇S pCkClaan_

5. Mclatih kedisiplinan di dalam pcrusahan

6.I´aPo難綺irli darat dttadiktt scレ ェgtt sIIInttr rcttrcnsi

UNIVERSITAS MEDAN AREA



E.Telmpat Pelaksanaan

Ad神11■ ド laksttan■ kegiattt Ke18 Prよ tek I′ apang傘■ (PKI′)1■t yang

saya laksanakan sclama satu bulan terhitung mulai dari tanggal 16 Novembcr

2020 sampal 16 DcscFnher 2020 di PT,マ brahaFla Tm■sT,csta轟 ン
'cl■

■.

●
″
′
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BAB II

TttJAUAN UMUM PERIISAILIAN

Ao Seiarah NIssan

PClal額額 S●arah Nisstt dimultt tlcngan muncllinya tcndatttin ntcrck

DATSON pttla bulan Agustus tahun 1931 yang dibuat olch DAT∠ 露わ閣οbJ′ι

′睦 澪摯・
・F7ダ″g.DAT ttcr_:pttan sin夢離譴 hH■lF dcT二舟kclliargaド■d:轟 pabrik

ini yaitu KettirO Den(D),Rokuro Aoyoma(A)dan MCitaro Takcuchi(T).

DATSON bcra賛 :Putett kc]uttga DAT(烏 ,″ rブ DAT).Tmpa al郎鑢 y神事jclas,

pada tahun 1932 kata SC)N diganti mcn」 adi S■月ヽ  schingga namanya berubah

mCniadi DATSIIN y8ng mlI警 夢れ dihampkan mc藤 :Iiki nilai ival ya綺急 icbih

karcna kata E)ATStrN dapat diartikan sebagai suatu harapan agar bisnis kcluarga

DAT ini danat hclsinar scrCrti ctthaya lllatihan.

Satu tahun kemudian tepatnya pada tangga1 26 Desembcr 1933,Nisson

Sangyo dan To卜ata lmo■ o Co rn〔〕■bentttk scblltth Pabjk 癬1()卜il dcng8綺 nalna

Jisosha Seizo Co.LTD。 ,di Yokohama dengan presidcn pcttlanya adalah Ⅳfr.

Yoshisukc メヽika、vA_ Piani di V()kohama sclcs■ i dibangun pa(1婁  tahun 4ヽci 1934

dan pada tanggal l Juni 1934 Nihon Sangyo o(ISSAN)me■ 7adi pcmegang saham

utatta psが Laan sck・ュ:igIIs ttc■gllLtth ttama PcrLISahaa書  鵬c,Fadi NISSAN

MOTOR CO.LTD.Pada tahun yang salna pab五 k bcrhasil melattukan ekspor

pcrdana DAT51 N pttla bulan AguSllls kc Allstralin.

Bulan Nfei 1935 1o80 NISSAN mulai digunakan dan discmpumakan pada

bulan DescmЬ cr 1982. I.og今  iIIi rncttpl堡 驚yai 18:Ar bciak3■ g 卜lIIЯ18,  bcp″ arna

mcmh yansl■ Cng=ndllng ada lnakna Fmatahan terhit、 ■ng ITlcttpak3■ pc■celll」 ■an

UNIVERSITAS MEDAN AREA



dari ketulusan atau kejujuran. Warna biru langit mendasari huruf "NISSAN" yang

berwama putih.

Gambar 2.1. logo Nissan pertama

Ungkapan yang tersirat dalam logo ini adalah ''SIIVCERITI BRI//GS

SUCCE SS' (Ketulusan Mendatan gkan Kesuksesan) Yan g bermakna:

Dengan kesungguhan , kerja keras. semangat pantang rnenyerah clisertai

komitmen yang tinggi, Nissan berhasil rnemantapkan serta mengembangkan

bisnisnya ke seluruh dunia.

Dalam mengembangkan bisnis otomotifnya. Nissan pernah menjalin kerja

sama dengan Austin motor Co.LTD dari inggris pada tahun 1952 sampai 1960,

dengan Volkswagen AG pada tahun 1984. Untuk merebut pangsa pasar di benua

Amerika serikat pada tahun 1958 melakukan ekspor pefiamanya ke Amerika

serikat diikuti dengan pendirian Nissan motor USA pada tahun 1960. Tahun 1994

perusahaan ini sempat berubah nama menjadi Nissan heavy industries. Ltcl yaitu

pada saat kantor pusat berpindah dari Yokohama ke Nihonbashi-tokyo. Tetapi

pada bulan Agustus 1949 kembali mernakai nama Nissan motor Co.Ltd. Kantor

pusat Nissan di Ginza Tokyo mulai dioperasikan pada bulan Januari 1968. Sampai

menjelang akhir tahun 2000 selain di jepang sendiri, Nissan tercatat memmiliki

unit produksi di lima benua, dipasarkan di 158 negara, khusus di Asia tenggara

6
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Nissan dipasarkan di 15 negarao Selttn dibidang otomO■t Nissanjuga mcramb油

kte bidang― hidttng 13in scpc■ i:

1.Ruang angkasa scrta bckeゴ a salna antaHksajepang dan Ame五 ka scriktt dalam

lllcngcrnba薔ま an StasiIItt ttra■g aI電弊 aSa

Produksi alat bcrat scpcrti forklitt dan lain scbagainya tahun 1 957

1ndusfri k・ clautan tahll■  1970 dcngall lncコnPrOdllksi mcst■  kapal l■ 1lt yang

kclnudianjuga di ckspor mulaitahun 1985

1ntlustt tckstil yaitll mcmp「 odtttsi FTICSin otOmが:s rCmitttal slltctt tah軍 ■ 1954

Komitmcn Nissan dalam bidang sosial dan lingkungan hidup:

1,S軸毅 轟 曲 饉 理 N懇錘 無c疑騨 懸 銀 AC撻 五 FttЮ壼 鶴曲 k麓1lind轟

lapisan ozon

2理 時辱滅赫 p惨響禰厳 彎 籐睡 0醸i轟 警器 b犠鶴撃

Produk Nissan IInenggunakan matcrial yang ramah lingkungan seperti matc五 al

plasti■ yttng dapat di daII■  11lang scrta rcngolnh拿. littbah in‐撃,lsti di sctiap

pabriknya

Ak/tif dakltt bidang IPTEK,Pc■ ごidika",o鵜 ga dan blldFya pada b理 lanノヘP逓 l

1974 dalaln usianya yang ke 40 Nissan η7θ

“
bθ″′πた “Ntssακ Sc′θηεθ

FrJz″dαtior7" dcng3■  1lliltan lncn3bcjkan b■■tl13■  dttn dorollgan kcpada

pcrkcmbangan illnu pengctahuan yang bcrhubungan dengan sumbcr daya alanl,

cncrgi,lingkttngan da■ kcgiatan ma■ 1二sia,Dal参籠 bid■■g Pcndidika"dibangull

bcberapa lcmbaga pendidikan untuk lulusan SLTA kc attts“ Nissα″ rθ
`乃

JgノJ

臓 万ゞ霧″ (γ■lFrrJ″ァ●riv Lξ乃″,7●幻′'yang dib紳8un diatas t鋼 婁h scluas lcbih

dari 2 hcktar dengan luas bangunan hampir l hcktar,lengkap dengan asrama

yreng IIlamptt mc,amp11■ g sampei 551 o,■ gラ LI,trk bidang iainttya tc、 cdia

4.

3.

4.

7
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pula ``ハ iJssα

“
 β

“
sj4θ sS CO〃ιge'', “Nissα tt rθ cぁ″′εα′ Co〃gy''護 "ArJssα′

0′′下
``バ

B:纂′ンフ″、、
「

f″″grギ''^

5,Program pcrtukaran budaya yang bckcla sama dcngan beberapa pcrguruan

tinggi di lllar icPang,kcgiatan oレ チ甘ηga batk di bidang o輔 olif matIPllll di

bidang lainnya,kcgiatan kcsenian terutama scni gra■ k dan inusik.

B.Strunktllr Or,象 nis■ si

Sctiap perusahaan pada dasamya menginginkan agar tttuan pCrusahaan

dapalに
“
aPal,maka v■彙Ik mcwllll`ktt itu di icJIttan stitttllr o電 anisasi

perusahaan karcna stttur organisasi adalahsalah satll poin yang rncmpcrlihatkan

がpck― aspek ,c■ 11■3 da五 PcrliSahaan yAng mcncakIIP 、ve、vcnang tlan tanggllng

ja、vab masing―masing ingsi pcrllsahaan.

Ada,IItl ●rvkれ rr organisasi PT.Wahana Trt3■ s I.cstari νrcdatt daPat

digambark‐ An schagai bcriklll:

感 ltt RⅢ C31溜等

Senice Advisor I

Sar*r"{f isarl

Sen,ice Advisor i l鵞盪識遣i

lヽekallik 2

1諄k誰識3

Mekank 4

Mek掛盤i

Sa抵 駄se嚇嗜鸞 1

S31es聰
“

uive l

1ヽ薔 童secIぶe3

Sales Eks∝ utivc l

S藤私髯側t機 5

SRles Etsectitive 6

Sa16童饉筆橋re'

Saktt Eksecutive 9

Sal$ Eksemti{e I

Saies Eksecutiue l
Sale: Eh*flilr"rr 3

Sales Eksecutile d

S*l$Ekeffare i
Sales Ehecutive 6

SalEi Ei*eer.tirs l

Sales Ekseeifive 9

Gaモ薔bar 212.St■ lkttF Orga■isatt PT.Wahana T摯,sI′csta賛[トイcdan

8
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Co Pembagian Tugas Wew7eElang Dan Tanggung Jawab

lJntt』kl mcl●ksanakan aktivil■ s ncnlsahaan di PT_ Wahana Trans lvcstai

Mcdan membutuhkan pcrsonil― personilnya untuk mcttalalま an fulgsi man4emen,

tllgas, wc、や■■ang, dan tanggll■ 3 iaヽVab yang di bcbankatt scsIIa: dCllgall

jあa働lnya masing¨ masing.Pembagian tugas ddaln organisad didasarkan ttas

kualinkasi dan ttnggIIngjawab.TIIgas dan ianggllnginwab【 1・ 11lk scfittiab拿ね■di

PT.Wahana Trans Lcstari Ⅳlcdan scbagai bcrikut:

l.Brrnnch Managcr

Tllgas dan tanggungjawあ adalah:

a, Bcrtarlggllng iawilb atas pclaksanan■ kcgiatan― kcgiA18n,CrllSaha■■yang tclah

direncanakan.

b, Mcmci■sa, 霞cnganalisa, ,c,gcvalIIasi scrta ttcllgintcrprctasikatt lilPo"■ ―

laporan berkala dari para ba、 vahannya.

c.Ⅳrcmbttat dan mcngcsahkan kc卜 彗akan_kcbttakan pc“ Isaha2■ rc■1ねItntt yang

berhubungan dcngan kegiatan pcmbclian, pcngelolaan pcrscdiaan  dan

pC増 1,alan caba■ g.

d. NIlengalnbil keputusan untuk pcmccahan masalah yang di hadapi oleh sα Jθs

″ヽ″″7■
'Iド

θP・,αζJP,lj″ jsrraFff‐ J打 み″″ご くian kcPala bCngkel.

c. /ゝ1emcriksa laporan keuangan yang dibuat olch αグη2,risrra′Jο″あθOd cabang.

2.Pcr3o「.alia

Tugas dan tanggungjawab adalahi

a,BertanggllngiaWab alas samna dan,総 saritna pcnlsahaan.

b. NIlenyediakan/1nembcli kcbutuhan bulanan perusahaan.

c,BcltanggII■ giaWab atas P《
"轟

爾nan karvawan banl.

０
フ
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C.

d.

3.

2. Salcs SupcⅣ isor

Tug:郡 dan tan■,1lngiaWa卜 3dalahi

4ヽcnginfol11lasikan kcpada sα ′θs θχθεγriVθ dan sα′θs cθ
"η

′gr rnengcnai rcncana

pro"osi,rcncana Fぐ llIIICIIra綺

「

SdIIk hanl scrta bila ada kcna:kan har,A scrta

produk.

い騨 ant理 l sc●a mcnganJisa ha」 l da五 kcJJ額 ド■HJtt yang dilil趣傘nak舞

olch sα 7θs θχθθ
“
′Jツθ dan sα′gs εογη′θr.

4ゝcrnantat1/mcnJn彙〕::〕 lasikan kcadaan Pattr kc′ ,″「
`∫

FT″ frrr′ ,vζ .

Mcmberikan rrα ′ηJηg kepada sα′ιs cχ cc夕′jソc dan sα Jιs cοッηたr SCCara periodik.

Sales Exccutivc

Tugas dan tanggungjawtt addah:

Mcl裁 lta雙

「

■卜 alan:an‐ gsI"■ g kcpada cost[IIncr scrC鷲 :1●爾 baga reFnC責 綺ね ha'

untuk rnencapai target pcnJualan.

M銀ぎkllli p“静osi dan panc"n yang disclcng夢静kan.

Mengikuti progranl pelatihan yang disclcnggarakan pcrusahaan.

Mcncatt Pclanggan banll聘,1lk lncln,c→ IIas Pangsaド,IIalan,Ю duk.

Salcs Countcr

Tllgtt dan l■ nggllltgjawab a(lalah:

、4clakukan pcnJualan di dalarn kantor cabang untuk rnencapai target pcnJualan.

Mcngk.ti l"響 ‐ Pelatihan妥韓g`;“I印ggattka■ deLド 菫Isahaan.

Adnlinistration Hcad

Tllgas dan ianggungiawab adalah:

b,

C.

d`

4.

a.

b.

5.

a.Bertugas llncmbuat laporan bulanan keptta Brα ″ctt Marαger akan kineria

kcuangan ierIIsahaan.
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b. 4ヽcnンusun anggaran tahunan perusahaall.

c, Mcnga、
～
lasi nttlaksanaan adminis無■si claFl pcnCrinlaan dan pcngelllaran IIAllg

untuk kcperluan pcrusahaan.

d. Mclaksa,aka, Pcnga、vasan tcttadap Pcncataran tl■ ,saks: hartan Pcrusahaa■

scsuai dcngan sistcnl akuntansi yang di tcrapkan olch pcrusahaan.

c. lVFcmc」 ksa, IIlcnganalisa, rncllgcvall』Asi scrta rTlengintcTrel■ Sik‐ 3■  la,oran―

laporan berkala dan bawahannya.

6. Salcs Ad■lin

Tugas dan tanggungjawあ adalぬ :

ュ. Membllat iaporan hasil pc■11lalan sales sctiap blllaniya

b. Ⅳlengclakanpckelaan yang bcrhubungan dcngan markcting.

7.Accou■tingha,cc O鍋 ccr

Tugas dantanggungjawab adalah:

a, 卜Icl■kllkan ncncaFaian alas scntHa lttnsaksl ya■ 8 tc■ adi di d■ 1■■1,cr、lSahaa■ ,

b.Menyiapkan laporan keuangan yang wttar dan tcptt waktu.

c, Mcngatlllr pcttasllkan datt PcngCllla酪 ■ 1】 ang scsIIai dcngan P阿 o■ tas schingga

bcrJalan lancar dan tcpat penggunaannya.

d, 卜rcttiJnpin kcgintAn pcngclolaan dana ncrllsahaan secam kcscl11■ 』Lttn dcnFan

merencanakan,menganalisis dan FFICngawasi arus kas.

c, Ivrcm∝量 諄 bIIkti PcnfVCitI館 額 /pttnasukan kas.

8.Cashier

Tliま琴 d■■18ng31韓gjaWab adalah・

a. Nfcncriina pcmbayaran uang tunal maupun kartu krcdit dari costumcr.

し,ンIcllc轟 i爾a uang,,IIka da轟 cosII11■cr.
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c. 〔ヽembuat kuitansi pcncrimaan uang.ヽ /1embuat laporan pcnc五 rnaan kas harian.

d, Mcngeluざ kan kas()pcraslonal ncrllsahaan.

c. 4ヽcmbuat laporan pcngcluaran kas opcrasiOnal pcrusahaan.

l Bcrtanggimgiawab iCltadar kas kccil Pcnistthaan bescrta PcngClllarallnya_

9.OB/Kurir/DHvcr

Tugtt dな l tttggllngiawab adJ・ ah:

a. 14engantarkan surat― surat yang berhubungan dcngan kcgiatan opcrasional

perus▲ haan.

b. /ヽ1cmbcrsihkan s力 οw/οθ″ mobil di kantor pusat dan cabang.

c, だゝcngantarkan dan mcngttbil sllktt cadms yang httr、 ittlt たglllcr ●nallpun

mendesak.

10,Prc Dclivcv I義,PCkS(PDI)

Tugぉ dan tanggungjawab adal澁 :

a, Mclakttkan nttnc宙 ksttn ■sik tcttkhir terhadan mObil yang ttkan (1lkiril■

kcpada costumcr(mObil yang sudah pasti teゴ ual).

11,KcPが傘Bc■参d

Tugas dan勧lggungjawあ 灘dah:

a, Ⅳrengend・alikan aktivitas hcngkei sccam kcsclllrllhan.

bo Mclaporkan setiap kegittan bcngkel kcp“ a kcpala cあ ang.

c, Mcngctahlli scI褻
「

褻h tttgas dan tittdakall yang dittkukan ha、 vAhan,ya sccara

灘ministratifmauplln dilapangan scsud dcnganjob bawahannya.

d. Ⅳfcmbantll tcknisi saat ada masalAh Pada kendaraan.

c. Ⅳlcngontrol kegiatan yang dilakukan inekanik.

i ノヽrClak縫菫ょ 雛 pro評 椰 yaig ttbllat「聡TttSahaan,
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12.Parts Cordinator/Pttsman

Tugtt dtt tttnggun3iawtt aふ 1贔 :

a. /ゝ1clakukan analisis pellllintaan barang yang akan mcnJadi dasar pcmcsanan

barang kcPatta rttFrぷ
「

g″′″ァ‐.

b. NItembuat pellilintaan pcmbclian suku cadang.

c. Ⅳrcmc五ksa kLlantitas dan kualitas sl■ ktl cadang yans barll ditcrirna darI

s“
「

p′ Jιr.

d, M伊唱纂暉手 dan lncngatllr scnua battllg― barattg ya,g ada di dalaFn glldang

scsuai denganjenisnya.

c, lVIclnbllat ianoran,cttcdinAn harang seti3■ 五khir buliln、

■ Mcmeriksa  dokurncn―dokumcn  yang  bcrhubungan  dcngan  pcnerilnaan

pc■catatatt PcrsCdiaatt dcttgan c,Fa StOCk opattc datt PcngCllia難 綺 bara■ g.

13.Toolman

Tugtt dtt tttggungia、 vtt adJ轟 :

a, 14cnycdiakan alat― alat yang dibutuhkan oleh mekanik dalam melakukan

PCrbaika海 麗obil.

b. 江ヽcmcriksa alat―alat yang  dibutuhkan  mekanik  kcmudian  mclaporkan

kcttsttkan kcpada kcpal【 l bcllgkel.

c.Ⅳiemeriksa kelengkaptt kunci― kunci sctclah selesalJaln ke]a.

14.Scぃ
`iccプ

dヽ▼iscr

Tugas dan tanggungjawab adalah:

a, lヽcncdma pclanggan yantt datrang scrvice dan mcncatat scntua kclllhall

pclanggan tclltang kcndaraannya.

b.Ⅳrcngcstirnasi、ギaktll da■ bia■ra PckCria43r yaig a■ an dilよ Llka■ .
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c.Membmt pcrilltah kcJa bCngkcl untuk sctcrustta dilε ttutkan kc mckanik

mclilui PTい√dall■)rc畜lan.

d.Mcngontrol kcmttuan pekcゴ aan dan mcnginfollllasikan kcndaraan bila ada

problc壼 18:■ ,eda kCntlaran tcttcbltt kc,348 Pclanggan_

c. Mclakukan follow up sctclah kendaraan discrahkan bcbcrapa han kcrnudian

dm md素量鰤 pclattitt Sttrvicc ttntuk pcttwatan bc活 kuiny2.

15.Forcman(mandOr)

THgas dtt tanggIIngiewab ad.18h:

a.Mcmbc五kan kepuasan pclanggan dcngan mcnghasilkan dan mettamin

pckeriaan mekttik bclJtt dCngtt bJk_

b.Membina mekanik meniaditCrampil.

c. lVicngo,trol kcgiatan yang dilakIIkan ttckn■ :k.

d. Melaksanakan program yang dibuat perusahaan.

c,McIよ llk帥 ド、an'an kcla,Itlcmbtttu nld響 銀i,cncimttn pdttngga■ ぅ

mencatat kcinginan pelanggan.

i Ⅳicmo轟 to「 Pcttcrnbattgan啓 3kcri多〔聯 Inck3■ :k

g. 4ヽclakukan pcmeriksaan akhir sebclllm pcnycrttn.

ll. 1/fclakukan .■ )1′″ll' 2`" kC pc■■1:k k・ cndattn guna FFtCngOntrOl kolltlisi

kcndaraan sctclah dilakukan pcrbaikan.

i. 汀ゝcmbantuミt″√
「 `ノ

′
`ふ

二,oF Fnc18kllka,di● g幸osa kcttsaka,Pada‐ kc■dtt‐an.

j.Membagikan pckettaan pada teknisi mcngikuti perkcmbangan pekc」aan dan

IItclaOorkan kc rl■ anE k〔)■ hκ)1.
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k. 〔ヽelakukan flnal cek dan flnd tcs/ヽ 4enuliskan saran pcrbaikan dan lncmbantu

Sど P■・iごζ ズcFl,お 0「・mcrnbc憫 kan pcnlc188n kc Pciを lnggan pada sant,4■ )℃rahan

kcndaraan.

16.ヽだckanik

Tugas dan tanggungjawab adalah:

a, Melaksanttkan pckc■ 2an scsuai dcngan SOP (lcllgan mclakllk8■ pcn3S3n3an

ルηルみSθα′εοソθろdanノοθr“αr scbclum memulai pekeゴ aan.

b.Mclよじktt Pckc嗜雛n scstltt dcngan pttnttt kcria bcnttd dan pctu嘔 饉kd扇

力rg″α″.

c,Melnぶlktt kuJitt p・art yang diganti dtt mcnttOnAImasiktt jika terdapat

keraguan part yang digunakan.

d.Mcmastika,sc"じ a ttk■att te:議 轟1よ、lk師 ,静簾 ,ktt p群 駐 kas dall

mcmasukkannya ke dalam kcndaraan scrta merapikan semua kunci dan SST

yang di pttkai dcngan baik dan bc■ ,ih、

D.Tenaga Keria dan Jam Ketta

l.Tcttaga Kc18

PTo Wahana Trans Lcstari Medan mcmiliki tcnaga kctta yang terdiri dari

tcnaga kcla langSttg dan ddよ l綺gsung_Tcnaga k→ a lttgsung adalah karyaw狙

yang ditempatkan di bagian kantor dan bagian bcngkcl,sedangkan tcnaga ke」 a

tidak langs,■ g adが ah kava、van yattg ditempetkatt Pada bagian kc套 翻alla■
,

kcbcrsihan dan PE)I. Jllrnlah tcnaga kerJa di PT. Wahana Trans Lcsttrri 市fedan

tcrca颯 94(、撻ng.Pc轟 ndtt tcnaga kcla dttilt ditthat pada tttc1 2.1.
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Tabe1 2.1.Tenaga KerJa PTo Wallana Trans Lestari Ⅳlcdan.

No. .Iahstan Jllmlah(oran曇

1.Opcrasional Mantter

2.  Kabag.Adm.&Kcuangan
3.  拿crsonalia

4.  Accounting

5, CRO
6.  Stlpep」isorヽ(arkcting

7.  Salcs counter

8.  Salcs Exccutive

9.  Salcsノ dヽ■lin

10. Kepala Bengkcl

ll.  Scrvicc/ヽ dviまリ

12.  Sparcpart

13.  Kcpala Rcgu

14.  Ⅳrckanik

15.Toollllall

16.Workshop Admin
17.  Kasir

18.PDI
19. Ku五 r/DrJνθr

20.OB
21.  Satpaln

１

１

１

１

１

３

３

３ ６

‐

‐

３

３

１

１

う
Ｄ

６

６

５

3

15

1

Total

2.Jam KcJa

Jatt kcla yttg bc轟 畿u di PT,W轟卸a Tttns I.csttt Mcdan adJah:

a.Hari Scnin sampai hぶ kamis:

1).Ptlkl11 08130- 12_00 1WIB(kctta biaSa)

2).Pukul 12:00-13:00 WIB(istirahat)

3).Pttkul 1 3100-16,30 WIB(kctta biaS→

b.Hari Jtlmat:

1).Pllkll1 08130- 12_00ヽ VIn(kcla biaSa)

2).Pukul 12:00-13:30 WIB(ittirahat)

3).Ptttkt苺 113130-16:30 urIB(kく 轟a biasa)

94
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c. I‐Iarl Sabtu:

1),Pまu108:30- 12_00ヽ′IB(kcla bisa)

2).Pukul 12:00-13:00 WIB(istirahat)

3).Puk●I:3:00-15,00 「ヽIB(kcia bia縫 )

3. Sistcm Pengupahan dan Fasilitas

JLIntiah gtti yang dibcdkan kcp壼 a kryawan ditcn魚lkan menumtinbaね n

masing masing.Pcmbayaran gai k〕 pada karyawan PTo WJlana Trans Lestari

fゝcctan dilakIIkan sctip b口 lan akLir. /、 da,11■ sistem ,cnglttpahatt Pada ka〕 a、van

PT,Wattana Trans Lettari ⅣFcdan adalah sebagd berikut:

a,Gtti pokゝk

b.Upah lcmbur(sclain workshop)

c. TIInJangan kcschata舞

d.TulJangan hari raya dan tahun banl

Sclain itll ●crllsahaan ittga nembcrikan tIIttJangan keschatan hcrtpa

Jaminan Sosial Keゴ a(JANISOSTEK)dan faSilitas pcngobatan kc klinik yang

dibiayai pcrllsahaan,

Tttangan hari rtta dan tahun barll addahjenis tuttangan yang dibe五 kan

kcpada karya、 van dalam ttngka FllCrayakntn han raya dan l■httn bar聾 , dibcrik/an

kcpada karyawan yang telah bcketta SClama l tahun di pcrusahaan scbcsar i bdan

gtti`SCdan歩 纂 舞 siHtas yttg di稜 轟ktt「 菫Isah毎薔 翻 tilk tawawtt dan staf

tidak banyak.Fasilitas hanya diberikan kcpada θρθrα′JOηα′′ηακαger dan kcpala

bagian,hcrttpa inobil din鶴 ,
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BAB III

Sistett Ke霧 8 PeFttahart

A.Prosedur Proses Perbalkall

Secttra gans bcsar dalam sctiap ttscs(PTOdllksi)pcrb拿 :k■■kcndamn

dapat diuralkan scbagai beHkut:

1. 准ゝ●bil data■ g kc bengkcI

2. Pcnc五 maan olch pctugas bcngkcl

a, Samb■l量■Olch PctlJgtt ξ力・ξJξ ξttξξた

b.Pcncrimaan olch Sθ ″たθИ詢おθr(SA)

3.Analisa拿、電l kcl,han costIImcr olch.ヵ ″蒻
"

4.Alokasi WO dan JPCB kc teknisi melaluijわ rθ

“
αη

5, Pcngc琴 拿重菫1■ Obil ttlch tc■ ■isi

6.Peme五 ksaan hasu perkeゴ aan tCknisi

7.CJoi"obil scbclllrn PCFlyc筵 血an

8. Penycrahan kendaraan

9:F(ン JJ(,■.1響

1,Mobil datang kc bcngkcl

PcrFarna kc綺 運a■a■ Bleslェ k datt Pi警 11l gctta,g NISSAN GatsIII, pctugas

satpam akan menanyakan kcperluan ttlnu,apakah ulatuk servicc atau kcpcrluan

ittn(bCli lttobil ba攣 、フpcngnmbil傘■BPKB理 Obil barl,ラ d・
・

lai■-1曇■).Iィ alu satpam

mcnycrahkan kcndaraan tamu untuk pttkir di arca parkir yang tclah discdiakan.

Jik‐ a llntIIk kcttcrllI参 ■ sttIViCc pcla,ggan akatt diatthka■ tctts kc bcla■ ang llnttlk

dilayani pc縣 o■al Fj″
「

′
`ξ

Lffキ,

18
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2.Pcnerilllaan olch Petugas Bcngkel

Pcnerilllaan costulllcr olch pcltlgas bengkcl tcrbagi atas bcbcrapa proscs

yang berurlltan dan tidak bisa dipisall,yaitu:

a. Pcncrilnaan olch pctugas circle check

Petugas c′″ε′θ ε77ピεた akan lncnyapa pclanggan dengan ramahっ  kemudian

pctugas ε′″σ′ι σ/7θσた akan mclllcriksa kendど aan pelanggan Pcmcriksaan yang

dilよ状 all bcmpa pcmeriksaalllわθ
`ク

kendaraall.Jikaわ θめ'kCndaram ada yang

pcnyok atatl lecct,maka pctugas σfrf′θ σttθ

`た
akan mcncattltnya pada lilrlll yang

tcltt discdiよ all.Pctugas c′κ′θε力θεたjuga mcmc五 ksa kendaraan ba」 an dalam

serta mcncattt odo meteran kcndttaan tcrscbut.Sctclah pckc可 盤nC′rc′θ

σ77θttelesai,pclanggan akan diarahkan ke rllang Sメ 、dan mcngambil nomorantrean

pada lnesin antrcan.

Pada mcsin antrean,ada dua jenis antrean yaitu alltreanわ θθ層″g scrソ J“

dan antrcan″ θ/7 bθθたJtt sじ″́ν′
`:θ

. Untuk pclanggan yang datang tanpa bθ θたノηg

maka pelanggan tersebut harus ikut alltrean scbelum kendaraannya dilakukan

servis, scdangkan bagi pclanggan yang melakukan priOritas, yaitu tidak harus

menunggu lama untuk dilayani, dan kcndaraan langsung ditangani oleh tcknisi

yang sudah disiapkan.

bo Proscdur pcmbuatan chip httus lnemperhatikan hal¨ hal bc五 kut:

1)。 Ambil chip sesuai dcnganjcnis pckc可 鯰n,adtpun jcnis dari pckelatell tCrsebut

灘alatt ntαッ Rθgν′αr Chθεれtlntuk kclipatan 40.000 km,ン グ′lr″7 Rθgrr′αr

Cttθεた untuk kclipata1 20.000 km,五 ′g乃/R響ノα″ C力″σた,uJuk kclip試袖

10.000 km,S■pgr Zig乃′Rιgν′α′ Cttθσた,untuk kelipatan 5.000 km,ダ ″θg

rcrノ″たηα
“
εc,tllltuk sclvice l.000-10.000 knl.
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2).Tuliskan intbrmasi pada chip, nomor polisi, waktu kedatangan, w,aktu

penyerahan, tuliskan "APP" untuk Booking Ser,-ice dan tuliskan "'W" untuk

menunggu.

3).Letakkan chip pada ASB (Apointment Servit:e Booking) sesuai rvaklu

penyerahan.

Produk jasa booking service mobil ini banyak digunakan oleh masyarakat

karena sangat membantu pada konsumen \.ang tidak mempunyai waktu luang

untuk melakukan service pada mobil mereka dikerjakan dibanding dengan

konsumen yang tidak melakukan jasa bookireg tersebut. Booking ini dilakukan

paling lambat satu hari sebelum service dilakukan.

c. Penerimaan costumer oleh Service Advisor (SA)

SA memanggil nomor antrean, pelanggan akan mendatangi dan duduk di

depan meja pencatatan service, dilayani oleh seorang petugas SA. Selanjutnya

Service Advisor (SA) akan melakukan langkah -- langkah berikut dalam melayani

costumer sampai kendaraan selesai di service, yaitu:

1 ). Mengucapkan salam, memperkenalkan diri.

2).Menanyakan keluhan yang dirasakan costllmer pada kendaraan, mencatat

permintaan costumer untuk kendarairnnya.

3).Membuat estimasi pekerjaan, btaya dan lamanya waktu pengerjaan. SA harus

menjelaskan dengan detail pada costumer bagian mana yang akan clikerjakzrn

teknisi dengan dibantu alat gambar ilustrasi komponen kendaraan.

4).Membuat PKB (Perintah Kerja Bengkel) sesuai keluhan.
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5).Kemudian SA meletakkan PKB yang sudah dicetak pada slot Wctiting Fctr

Service pada perpan control hoarcl sejajar clengan chip yang ditempelkan pada

control baard.

3. JPCB Controller mengalokasikan WO

Setelah SA membuat WO dan meletakkannl,a pada slot Waiting F'or

Sen'ice, maka petugas JPCB ()ontroller akan mengambil WO sesuai nomor urut

antrean kendaraan. setelah itu petugas JPCB Controller mengambil kendaraan

dari parkiran dan memasukkan kendaraan ke stal mekanik. Apabila kendaraan

tersebut service berkala tanpa keluhan, maka akan dialihkan pada stal express

maintenunce. Dan jika general repair maka kendaraan akan dimasukhan ke stal

biasa. Jenis pekerjaan servie yang akan dimasukkan atau diberikan pada mekanik

disesuaikan dengan tingkatan training mekanik tersebut. Lalu petugas JPCB

Controller akan mengisi papan pengontrol kendaraan service yang ada diruang

SA. Sehingga SA dapat melihat dan mengontrol kendaraan yang sedang di

service.

4. Analisa awal keluhan costumer oleh Foreman

Sebelum teknisi melakukan pekerjaanmaka terlebih dahulu PKB akan

diproses oleh seoran g Foreman. Foremon akan melakukan beberapa trangkah

proses untuk menindaklanjuti keluhan dan permintaan costumer di PKB, langkah

- langkah sebagai berikut:

a. Membuat diagnosa dan analisa mengenai kerusakan pada mobil berdasarkan

keluhan costumer di PKB, kemudian mebuat resume sebagai pedoman

teknisi dalam penanganan keluhan.

b. Membagikan tugas - tugas atau pekerjaan kepada para teknisi.
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c. Menginput alokasi pekerjaan dr Dealer Management System (DMS).

d. Memberikan instruksi dan arahan kepada mekanik dalam menyelesaikan

Troubleshootingkendaraan,jika dalam pengerjaan teknisi mengalami kesulitan

menemukan sumber masalah.

e. Memastikan teknisi melakukan pekerjaan sepefti .vang tertulis di PKB

(Perintah Kerja Bengkel) dan lamanva u'aktu pengeriaan.

5. Pengerjaan mobil oleh teknisi

Teknisi akan melakukan persiapan sebelum pekerjaan dimulai, adapun

langkah persiapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teknisi memasang feruler cover, g'ill cover, seal cove.r dan .floormel pada

kendaraan yang berguna untuk melindungi cat dan bagian bodi mobil dari

kerusakan yang mungkin terjadi selama proses perbaikan berlangsung.

b. Teknisi menyiapkan kunci - kunci yang akan dipakai untuk perbaikan, dan

mengambil suku cadang yang sudah di requesl oleh Service Aclvisor untuk

diganti.

c. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang ditulis di PKB.

d. Memberttahu Jbrentan jlka ada kendala dalam pekerjaan (trouble, waktu

pengerjaan lebih lama dari rencana).

Pekerjaan yang dilakukan oleh teknisi secara garis besar dibagi atas dua

golongan besar, yaitu:

1 ). Perawatan berkala (Periodic Maintenaince)

Yaitu pekerjaan perawatan rutin yang clilakukan setiap kendaraan

mencapai jarak tempuh 10.000 krn (perawatan 10.000 km,20.000 km,30.000 km.

40.000 km dst). Item pekerjaan berbeda sesuai kilometer mobil.
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2). Pekerjaan umum {ge.ne.ral .t ervi c e)

Yang dimaksud pekerjaan umum adalah pekerjaan seiain dari perawatzur

berkala, overhaul (bongkar mesin), ganti oli. perbaikan kerusakan bunyi - bunyi

pada mesin, perbaikan sistem kelistrikan mobil. perbaikan rem, perbaikan

steering, ganti discclutch (kopling). olcrhaul dffir"ensia (gerdang), overhaul

transmisi dll.

Setiap perkerjaan sudah ditetapkan berapa lamanya pengerjaan oleh

seorang teknisi. Satu teknisi bertanggung jawab untuk mengerjakan satu unit

mobil, tapi untuk perawatan berkala satu unit mobil ada yang dikerjakan oleh dua

teknisi. Jika pengerjaan lebih lama dari waktu yang ditentukan, foreman hnrus

memberitahukan kepada Service Advisor (SA) dengan tuiuan :

a). Janji penyerahan mobil ke costumer dapat dijadwalkan ulang (reschedule) clan

memberitahukan kepada costumer.

b).Perkerjaan selanjutnya (next job) yang sudah disiapkan untuk teknisi tersebut

dapat dijadwalkan ulang (reschedule), atau dialihkan ke teknisi lain.

saat teknisi mengalami kesulitan (trouble'), .fbreman akan membantu

teknisi dengan memberitahu apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan

problema yang dihadapi, membimbing teknisi bagaimana cara menggunakan

peralatan khusu untuk menyelesaikan problem yang ada.

6. Pemeriksaan hasil perkerjaan teknisi oleh.fbreman

Setelah teknisi menyelesaikan perkerjaannya, maka .fbremanakan

melakukan pemeriksaan akhir, dengan tujuan :

a. Memastikan semua yang ditulis PKB sudah dilakukan oleh teknisi
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b. Memeriksa kualitas hasil perkerjaan teknisi dan memastikan semua keluhan

sudah diatasi

c. Melakukan tes jalan (lest drive) mobil yang sudah sesuai dikerjakan teknisi

dengan mencoba semua kecepatan pengendaraan dan kondisi jalan untuk

memastikan keluhan sudah diatasi

d. Jika keluhan belum teratasi maka mobii akan diperbaiki kembali oleh teknisi

sampai keluhan benar-benar tuntas

e. Foremar akan menuliskan informasi kerusakan komponen atau sistem lain

dijumpai saat test drive sebagai catatan atau pedoman bagi costumer untuk

perbaikan selanjutnya yang akan dilakukan

7. Cuci mobil

Setiap mobil yang selesai perbaikan, sebelum diserahkan kepada cttstuner

dicuci lebih dahulu oleh petugas servis plus. Kecuali costumer tidak mau

mobilnya dicuci. Cluci mobil setelah selesai servismerupakan salah satu kelebihan

bengkel NISSAN dibanding dengan bengkel lain. Setelah mobil dicuci, .foreman

akan mengambil kenclaraan dan memarkirkan kendaraan tersebut pada parkiran

yang telah disediakan.

8. Penyererhan Kendaraan

Setiap mobil yang sudah melakukan service dibengkel akan dilakukan

penyerahan oleh S.A saat serah terima ada beberapa hal yang dilakukan oleh saal

SA sehingga proses serah terima kendaraan sangat penting, yaitu :

a. SA menjelaskan kepada costumer hasil perkerjaan yang suclah dilakukan pada

kendaraannya.

b. SA menunjukkan barang bekas, jika dan penggantian spare part.
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c. SA rnenjelaskan rincian biaya perkeriaan dan penggantian part yang tercetak di

kuitansi

d. SA memberikan saran perbaikan selanjutnya jika dijumpai kerusakan pada

komponen, tapi tidak termasuk item perkerjaan ,vang sudah dilakukan

e. SA menanyakan kapan costumer bida dihubungi oleh petugas bengkel untuk

JbIIov, uphasil perkerjaan yang sudah dilakukan

f. SA memberikan kartu nama jika costumer akan menghubungi sewaktu waktu

g. Mengucapkan terima kasih kepada costumer atas kepercayaannya melakukan

perbaikan rnobilnya kepada bengkel NISSAN Gatsu.

9. Follow Up

Pada hari ketiga dari hari service atau pada hari yang strdah disetujui,

costumer akan dihubungi oleh petugas bengkel untuk menanyakan hasil kondisi

kendaraannya setelah dilakukan service di bengkel NISSAN, apakah sudah pus

atau masih ada keluhan tentang kendaraannya, perkerjaan yang belum tuntas, hasil

perkerjaan tidak bagus dan lain sebagainya

Jika dari hasil follo,'v up di dapat hasil service yang kurang memuaskan

dari pelanggan atas perkerjaan service yang sudah dilakukan" seperli keluhan tidak

hilang, maka petugas follor,v up akan menjadwalkan ulang kedatangan pelanggan

ke bengkel sesuai dengan kesepakatan pelanggan.

Petugas fullow up akan memberitahukan petugas booking untuk membuat

jadwal booking pelanggan return sesuai hari dan jam yang sudah disepakati

pelanggan untuk menyelesaikan keluhan pelanggan
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Rem cakram merupakan perangkat pengereman yang digunakan pada

kendaraan modem. Cara kerja rem irii ialah dengan cara menjepit cakram yang

biasanya dipasangkan pada roda kendaraan, untuk menjepit cakram digunakan

caliper yang digerakkan oleh piston untuk mendorong sepatu rem (brake pad) ke

cakram. [1].

C. KOMPONEN UTAMA REM CAKRAM @TSC BRAKD

1. Caliperr

Gambar 3.3. Caliper Rem Cakram

Caliper rem merupakan bagian sistem rem yang berlungsi mencengkram

piringan cakram yang menyatu roda sehingga putaran roda melambatiberhenti.

2. Kampas Fiem (Bruke Patf

Gambar 3.4. Kampas Rem (.Brake Pac{)

Brake pad pada umumnya berfungsi memberi daya gesek pada cakram,

sehingga dapat menghasilkan daya pengereman .
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3. Piringan/tlakram (Disc Rotort)

Gambar 3.5. Piringan/Cakram (.Disc Rotor)

cakram berfungsi sebagai tempat (alas) bergeseknya kampas rem (brake

pad), sehingga dapat memperlambat gerak putar roda pada kendaraan.

D. PROSEDUR PERAWA'I'AN DAN PERtsAIKAN

Pada dasarnya kendaraan mempunyai umur atau jangka w.aktu operasi,

sebelumnya jadr.val perawatan dan perbaikan harus dipatuhi. maka dengan

demkian harus diperlukaan perbaikan secara bekala. Berikut beberapa prosedus

yang perlu diperhatikan:

1. Pemeriksaan Kendaraan.

Seorang pengendara perlu mengetahui kondisi normal kendaraan

sehingga jika ada masalah dalam operasi kendaraan. pengemudi/pemiliknya dapat

mengetahui apa yang terjadi kerusakan atau tidak kepada kendaraannya.

2. Identifikasi Kerusakeut

Setelah diketahui ada bagian yang mengalami kerusakan, dengan

semestinya perlu kita lakukan pengindetifikasikan kerusakan yang terjadi, itu

dapat dilakukan dengan alat indra.
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3.Perbaikall Kerusε kan

Sctcl滅l  dikctallui  bagial  yang  rusak  dapat  segcra  dilakukan

perbaikan, Sebellllnnya kita harus perlu pcngetahuan tcntang mekanisme dan

tentang cara pemasangan kompOnen yang bcnar danp cralatan yang memadai.

4. Pcmerikstt Ulang

Jika telah dilakukan pcrbaikan pcrlu dipcriksa apakah bagian yang rusak sudah

bekCゴ a dengan baik kcmbali.

Eo PERAWATAN DAN PERBAIKAN REIWI CAKRAⅣ IのISC 32ん圏勁

Adapun dalam mclakukan pcrawatan dan pcrbaikan sistem rcm kita pcrlu

mempchttikm bcbcrtta aSpek,sepcrti perlcngkttall kCananall kcla(saity),

perdatall ktta dall ballall― bttall sertta langkall― lallgkah perbaikan.

1. Pcriengkapan Safety

Perlcngkapan kcamanall ktta(Safcty)ialtt SCpcrangktt alat yang

digunakan tenaga ketta untuk mclindungl sebaglan atau scluruh tubuhnya dari

potcnsi ballaya atau kccelakaall ktta Pada pcJengkapall ini sangat disarallkall

supaya digunakan llllcnurtlt proscdur dan harus memenuhi standar nasional.

Berikut pelengkapan satty yang harus dipakai dalalll perbaikan renl:

a.″υα′′α
`ん

Gambar 3.6. Wear Pack
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Wear pack berfungsi untuk melindungi kulit dari benda kasar dan tajam

serta melindungi dari tempatilingkungan yang kotor.

b. Helm

Gambar 3.7. Helm

Helm berfungsi melindungi kepala dari cidera akibat benda-benda yang

jatuh dan melindungi kepala dari benturan pada benda keras/tajam

c. Masker

癬
↑

・

・  ・鑽

奉 '

餌 ▼
―

― L‐
=●

●

“
メロロ

"嗜

an`C… r●●臨
=

Gambar 3.8. Masker

Ⅳlaskcr bettgsi und mlllut dan hidung dari paJ亡kel―partikc1/debu/asap

yang cukup berbahaya bagi organ tubuh.

do Sarung Tangan

Gambar 3.9. Sarung Tangan
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Sarung tangan berfungsi untuk melindungi tangan dari luka tersayat atau

tertusuk oleh tepi-tepi/ujung-ujung runcing pada benda keras.

e. Sepatu Safety (Sqfety Shoes)

Sepatu safbty berfungsi untuk melindungi bagian kaki (ujung jari-jari kaki)

dari cidera akibat tertimpa benda-benda berat dan menjaga pemakai agar tidak

mudah terpelest pada tempat-tempat yang licin.

2. PeralatanKerja

Beberapa aspek yeng perlu diperhatikan dalam peralatan kerja ialah: Alat

yang digunakan harus sesuai dengan troubelnya serta sesuai dengan kebutuhan,

alat haru memenuhi standar nasional. sebelum menggunakan alat sebaiknya

mengecek atau men gkalibrasinya terlebih dahulu.

Berikut peralatan yang digunakan dalam trouble c'lisc brake (rem oakram):

a. Kunci Sok

』
お
¨

一位

い

・
』

¨

Galllbar 3.11. Sct Kunci Sok

Kunci sok berfungsi untuk mengencangkan dan mengendurkan bautimur.
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Kunci

mengencangkan

c. Impact Tool

bertungsi untuk

Gambar 3.13. Impact Tool

Impac tool merupakan alat bantu untuk kunci sok yang berfungsi sebagai

pemutar agar lebih cepat dan mudah.

d. Disc Brake Piston Spreuder

b. Kunci Pas/Ring (Kunci Kornbinasi)

Gambar 3.12. Set Kunci Kornbinasi

kombinasi adalah alat yang

baut/mur.

Gambar 3.14. Disc Brake Piston Spreader

Brake Piston Spreader berfungsi untuk menekan/mendorong plston

rem.

Disc
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e. Lift atau Dongkrak

Lift/dongkrak

kendaraan.

f. Kompresor

Gambar 3.15. Dongrak & Lift

adalah alal yang berfungsi menaikan benda berat dan

C}alllbar 3.16. Komprcsor

Komprcsor bcrfungsi untuk l■clayani lldara yang bcrtckanan,yaitll dcngan

cara mcngisap udara luar dan dikomprcsikannya dalaln suatu sisteln atau tabung

komprcsor itu sendiri

g.Jallgka Sorong(ラを″ガθ″(VFipθ r)

Garnbar 3.17. Jangaka Sorong

Jangka sororong berfungsi untuk mengukur diameter bagian dalam.

diameter bagian iuar, dan kedalaman benda serta mengukur ketebalan benda.

「 IF
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h. Air Duster Gun

Gambar 3.18.Air DNer Gm

Air dusttr gun adttah ttat bantu untuk menyemprothn angin(udar→ daFi

kompresor a7gar dapat tcrarah.

1. Fender Cover

Gambar 3.19. Fender Cover

Fender cover berfungsi untuk melindungi body

lecet/tergores saat terkena benda kasar.

3. Bahan-Bahan

a. Satu Unit Mobil Nissan-Grand Livina

mobil agar tidak

Gambar 3.20.市 lobil Nissa― Grtnd Livina
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b. Kampas Rem (Brutke Pafi

Gambar 3.21.

Krim Pelum as ((ire.ase)

Gambar 3.22.

Grease biasanya berfrmgsi

memiliki keausan teftentu.

d. Pembersih Rem {Brake Cleaner)

Kampas Rem (Brake Pctd)

Krim Pelumas (Grease)

untuk melumasi komponen kendaraan

Gambar 3.23. Pembersih Rem (Brake Cleaner)

I
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Brake clearner adalah cairan yang berfungsi untuk membersihkan

kompnen rem dari kotoran atau korosi (karat) yang menernpel.

e. Ampelas

Gambar 3.24. Ampelas

Ampelas berfungsi untuk meratakan dan menghaluskan bendan-benda

padatlkeras.

4. Langkah-langkah Peran'atan dan Perbaikan Rem cakram (Disc Brake pad)

Pada Mobil Nissan-Grand Livina

a. Memasang lbnder cover pada bagian samping depan body mobil

Gambar 3.25. Memasang fender

b. Melepas roda mobil

Gambar 3.26. Melepas Roda
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c, \.tfelepas kampas rem (brake pad)

Gambar 3 .27 . Langkah Mernbongkaran Rem

1). Melepaskan baut caliper menggunakan kunci ring 14. kemudian buka caliper

dengan cara menaikan caliper keatas.

2). Lepaskan masing-masing kampas menggunakan tangan atau pun alat bantu

lainnya.

3). Membersihkan setiap komponen rem menggunakan brake cle arner dan

semprot dengan kompresor.

d. Mengecek dan Mengukur ketebalan kampas rem (.brcke pad)

Gambar 3.28. Mengukur Ketebalan Bake Pad

Dalam mengecek dang pengukuran kampas rem bisa dilakukan secara

manual dengan cara melihat ketebalannya saja ataupun bisa menggunakan jangka

sorong. [2].

」卜鍼
ず
と
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e. Memasang Kampas Ptem (Brake Pad)

Gambar 3.29. Langkah Memasang Kampas Rem

1). Meratakan kampas menggunakan ampelas. kemuclian oleskan sedikit cream

grease pada bagian kampas rem dan baut caliper.

2).Memasang kampas sesuai posisi dan jangan sampai terbalik. Kemudian tutup

kembali kampas rem dengan caliper rem secara perlahan dan baut.

3).Terakhir memasang kembali roda dan baut secara menyilang untuk mendapat

kerapatan yang rata pada roda. Kemudian menurunkan mobil secara perlahan.

Lalu membereskan dan memrapikan kembali peraiatan. [3 ]. i4].
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BAB IV

PENll―

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas yang penuiis sajikan maka penuiis dapat nrcnarik

kesimpulan bahwa.

1. Mahasiswa praktek memperoieh banyak iimu dari tempat praktek industri baik

secara teori maupun praktik.

2. Dengan meiakukan praktek industri mahasisua teiah mendapatkan pengalaman

kerja yang nantinya akan menjadi bekal di dunia kerja sesungguhnya

3. Rem merupakanan komponen yang juga berperan penting pada kendaraan yang

berfungsi untuk mengurangi kecepatan dan menghentikan laju kendaraan serta

memberikan kemungkinan dapat memparkir kendaraan ditempat yang

menurun.

4. Rem juga mempunyai masalah dalam sistem kerjanya (pengoperasiannya).

Misalnya, rem kotor, rusak dan bahkan rem blong. Maka dari pada itu

mengecek, merawat maupun memperbaikinya dilakukan secara rutin.

B. SARAN

Lakukan perawatan dan perbaikan kendaraan secara rutin (berkaia) sesuai

prosedur yang tertera dalam buku service maupun panduan mengenai Teknik

Otomotif yang bisa didapat dari modul maupun internet (Web). Khususnya dalam

system rem sebaiknya selalu mengecek, merewat ataupun memperbaikinya benar-

benar diiakukan secara rutin, guna menghindari terjadinya kerusakan rem atau

tidak beriungsi rem dengan baik (rem biong) pada kendaraan.
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