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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

PT. Schneider Electric Manufacturing Batam merupakan perusahaan 

Prancis yang bergerak di bidang Steel Industry, Power & Control serta Energy 

Management. Di Pulau Batam bertempat di Batamindo Industrial Park, PT. 

Schneider Electric Manufacturing Batam memiliki tiga plant, yaitu Sensor Plant 

(lot 1), PEM Plant ( Lot 4), dan PEL Plant (Lot 208). 

Kualitas suatu produk merupakan hal utama yang diperhatikan oleh PT. 

Schneider Electric Manufacturing Batam untuk memuaskan pelanggan. Seperti 

halnya di Sensor Plant, selain keselamatan kerja, kualitas suatu produk 

merupakan tanggung jawab seluruh karyawan. Ada tiga parameter yang 

diperhatikan oleh Quality Department, yaitu CNQ (Cost Non Quality), PRR 

(Product Return Rate), dan MDR (Manufacturing Defect Rate). 

Produk connector terdiri dari dua bentuk pengiriman, yaitu setengah jadi 

dan produk jadi. Untuk produk yang dijual setengah jadi, perlu dipasang cap 

(tutup) untuk melindungi connector dari kerusakan. Ada pula produk lain yang 

menggunakan penutup atau cap seperti connector misalnya Body Modular dan 

Body Monoblock. Saat ini proses assembly dilakukan secara manual yang 

memiliki beberapa kelemahan diantaranya adalah missing cap, waktu assembly 

lebih lama dan pemasangan cap yang tidak pas atau sesuai. Missing cap ini 

menyebabkan MDR issue diproduksi. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

Quality Department, untuk tahun 2013 terdapat 6 kasus missing cap. Di tahun 

2014, terdapat 3 kasus missing cap. Hal ini mengakibatkan kerugian di line 
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produksi serta akan meningkatkan kemungkinan produk yang tidak ada tutupnya 

tersebut terkirim ke customer. Selain itu, proses print label pada bench ini masih 

dilakukan secara manual. Banyak terdapat masalah MDR pada proses printing 

label manual ini dikarenakan operator yang kurang teliti ketika melakukan proses 

print. 

 Oleh karena itu, dirancanglah sebuah jig yang mampu mendeteksi cap 

pada produk connector dan melakukan print label secara otomatis setelah cap 

terpasang pada connector. Jig pada penelitian ini disebut dengan Jidoka ZCMC, 

dimana istilah ZCMC merupakan reference untuk produk connector. Jig ini akan 

mendeteksi apakah produk telah terpasang cap atau belum pada saat toggle 

ditekan. Toggle akan memberikan tekanan pada cap sehingga cap menutup 

produk  connector jika cap sudah terpasang pada jig. Sebaliknya apabila cap tidak 

terpasang pada jig, maka toggle tidak akan bekerja sebagaimana mestinya. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat 

diambil adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem yang dirancang dapat mendeteksi missing cap 

dan melakukan printing label secara otomatis jika cap telah 

terdeteksi.  

1.3 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini ada beberapa batasan masalah, antara lain: 

1. Jumlah produk yang dideteksi sebanyak 2 pcs dalam satu kali 

proses. 

2. Jumlah label yang diprint sebanyak 2 kali setiap satu kali proses. 
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1.4       Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang dan membuat sistem pemasangan front cap pada jidoka 

ZCMC 

2. Sistem dapat mendeteksi ada atau tidaknya cap 

3. Sistem mampu melakukan print out label secara otomatis setelah 

cap terdeteksi oleh sensor 

4. Mengurangi cycle time pada proses pemasangan cap 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan penelitian disusun secara sistematis agar mudah 

dipahami. Adapun sistematikanya seperti berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Uraian mengenai latar belakang, tujuan penelitian, identifikasi dan 

pembatasan masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Membahas mengenai teori dasar yang merupakan referensi 

langsung yang berhubungan dengan pokok masalah penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Membahas dan menjelaskan objek penelitian, sistem atau langkah 

kerja, perancangan, dan langkah-langkah penelitian. 
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BAB IV  PENGUJIAN DAN ANALISA DATA 

Uraian mengenai pengujian alat yang telah dibuat, pengambilan 

data serta menguji fungsi dari alat tersebut. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Menerangkan dan memberi kesimpulan dari keseluruhan 

pembahasan tentang alat yang dibuat serta diakhiri dengan saran. 


