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ABSTRAK 

Painting plastik merupakan salah satu lini produksi PT Astra Honda Motor yang 

melakukan proses pengecatan komponen plastik sepeda motor. Pemborosan material 

dapat mengakibatkan biaya produksi meningkat. Dari hal inilah penghematan 

material perlu dilakukan. Pemakaian material terbesar painting plastik adalah cat 

dan thinner. Dari pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis, volume pemakaian 

cat tergantung dari kualitas cat yang digunakan sedangkan kualitas cat sendiri tidak 

bisa terlepas dari kualitas thinnernya. Salah satu parameter kualitas thinner adalah 

titik didih. Semakin rendah titik didih thinner semakin besar volume pemakaian cat 

yang digunakan dan sebaliknya. Hal ini terjadi karena ketika titik didih thinner 

rendah akan membuat setelan volume pada spray gun ditambah melebihi standard 

yang telah ditentukan. Sehingga volume pemakaian cat akan meningkat yang dapat 

mengakibatkan pemborosan pemakaian cat. Berdasarkan kondisi ini, maka penelitian 

Tugas Akhir ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh titik didih thinner terhadap 

volume pemakaain cat. Metode analisis yang digunakan adalah ANOVA yakni 

dengan membandingkan antara volume pemakaian cat dengan beberapa titik didih 

thinner yang berbeda. Dari hasil perhitungan ANOVA didapatkan kesimpulan bahwa 

titik didih thinner memang benar berpengaruh terhadap volume pemakaian cat. 

Untuk menentukan titik didih mana yang paling baik, selanjutnya dilakukan dengan 

menggunakan uji tukey. Dengan menggunakan thinner yang mempunyai titik didih 

terbaik dapat dilakukan penghematan pemakaian material sebesar Rp. 

1.086.719.663,-     

 

Kata kunci : Titk didih, Anova,Uji Tukey, 
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ABSTRACT 

Painting plastic is one of the production lines of PT Astra Honda Motor, which make 

the process of painting the plastic parts of motorcycles. Material wastage can result 

in increased production costs. From this material savings needs to be done. The use 

of plastic material painting is the largest paint and paint thinner. From the 

observations made by the author, usage volume of paint depends on the quality of 

paint used and the quality of the paint itself can not be separated from the quality 

thinner.  One of the parameters is a thinner quality boiling point. The lower the 

boiling point of the greater volume of thinner used paint usage and vice versa. This 

happens because when a thinner lower boiling point will make the volume setting on 

the spray gun plus exceeds a predetermined standard. So that the volume will 

increase the use of paint can lead to wastage of paint usage. Under these conditions, 

the final study was conducted to determine the effect the boiling point volume of 

usage paint thinner. The method of analysis used was ANOVA by comparing the 

volume of usage of paint thinner with a few different boiling points. From the results 

of the ANOVA calculations it was concluded that the boiling point thinner indeed 

affect the volume of paint usage. To determine the boiling point where the most good, 

is then performed using Tukey test. By using thinner which has the best of boiling 

point can made efficient use of the material is Rp. 1.086.719.663,-     

 

 

Keywords: Boiling Point, ANOVA, Tukey test 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era modern seperti sekarang ini alat transportasi sudah menjadi ke-

butuhan pokok bagi semua orang untuk melakukan aktifitas sehari hari. Salah satu 

alat transportasi yang menjawab kebutuhan seseorang untuk melakukan aktifitas 

sehari hari adalah sepeda motor. Sepeda motor banyak diminati karena mobilitas 

tinggi, mudah digunakan, dan harga relatif terjangkau.  Di Indonesia sendiri pasar 

sepeda motor masih sangat tinggi karena penjualan dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan.  

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Tren Penjualan Sepeda Motor Di Indonesia 

Sumber: AISI(Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia) 
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Untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat produsen sepeda 

motor harus melakukan improvement dan inovasi agar produk yang ditawarkan 

dapat bersaing dengan kompetitor. Salah satu perusahaan manufaktur yang 

melakukan produksi sepeda motor adalah PT.Astra Honda Motor (AHM).  

PT. Astra Honda Motor merupakan perusahaan ATPM yang melakukan 

proses manufaktur, perakitan, dan distributor sepeda motor merk ‘Honda’. PT 

Astra Honda Motor merupakan perusahaan joint venture antara PT Astra 

International Tbk (50%) dan Honda Motor Co.Ltd Japan (50%). Dalam melakukan 

proses produksi, PT Astra Honda Motor mempunyai beberapa tempat produksi 

antara lain, Plant Sunter, Plant  Pegangsaan, Plant  Cikarang, Plant Karawang dan 

beberapa tempat untuk support produksi seperti AHM Part Center Tipar Cakung, 

DMD Pulogadung , dan AHTC. Dalam kesempatan ini penulis melakukan 

penelitian pada bagian produksi PT AHM Plant  sunter yaitu bagian painting 

plastik. 

Painting plastik merupakan salah satu lini produksi PT AHM yang 

melakukan proses pengecatan part plastik. Part-part plastik yang sudah dicat akan 

dikirim ke bagian assembling untuk dilakukan perakitan. Part plastik ini 

mempunyai fungsi sebagai penutup bagian-bagian dari unit motor. Metode yang 

digunakan pada proses pengecatan bagian painting plastik adalah metode 

atomisasi. Proses pengecatan atomisasi ada dua metode yaitu spray manual dan 

spray menggunakan robot. Spray manual masih tergantung dari kemampuan 

operator dalam melakukan proses spray, sedangkan spray menggunakan robot 

sangat tergantung dari kemampuan operator dalam setting robot. Plant 1 sunter 
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menggunakan metode pengecatan dengan spray manual, berikut gambar proses 

pengecatan dengan spray manual : 

  

Gambar 1.2 Proses Pengecatan Gambar 1.3 Spray Gun Manual 

 

Gambar 1.4 Paint Pump 

 

Painting plastik merupakan salah satu bagian produksi yang membutuhkan 

biaya pemakaian material yang cukup tinggi untuk melakukan kegiatan 

produksinya. berikut ini biaya pemakaian material bagian painting plastik. 

 



4 

Gambar 1.5 Biaya Pemakaian Material Bagian Painting Plastik (dalam satuan 

miliar) 

Sumber: Painting Plastik Plant 1 Sunter. 

 

Dalam kesempatan ini penulis melakukan penelitian terhadap pemakaian  

cat karena mempunyai biaya pemakaian material yang paling tinggi. Dalam 

pemakaian cat tidak terlepas dari thinner karena fungsi dari thinner adalah untuk 

melarutkan cat agar mudah digunakan saat proses pengecatan. Thinner sendiri 

mempunyai parameter kualitas yang digunakan sebagai parameter kecepatan 

penguapan. Parameter kualitas itu adalah titik didih (boiling point).  

Dari pengamatan yang dilakukan penulis terhadap operator spray, ada 

kebiasaan yang dilakukan operator dalam hal setelan volume cat spray gun. 

Setelan volume cat spray gun operator cenderung melebihi standard yang di 

rekomandasi oleh pembuat spray gun. Setelan volume spray gun inilah yang 

mempengaruhi jumlah pemakaian cat bagian painting plastik. Setelah dilakukan 

observasi terhadap operator spray, ternyata setelan volume spray gun yang 

melebihi standard disebabkan oleh cat yang digunakan cepat menguap. Semakin 

cat cepat menguap operator akan mengalami kesulitan dalam proses pengecatan 
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sehingga operator akan menambah setelan volume spray gun. Kecepatan pe-

nguapan cat ini dipengaruhi oleh kecepatan penguapan  thinner nya. Sehingga 

didapatkan analisa awal tentang pengaruh titik didih thinner terhadap volume 

pemakaian cat oleh operator saat proses pengecatan.  Semakin rendah titik didih 

thinner maka cat akan semakin cepat kering sehingga operator spray akan 

menaikkan setelan volume cat pengecatan sehingga volume pemakaian cat yang 

digunakan akan semakin bertambah. Semakin tinggi titik didih thinner maka cat 

semakin lambat kering sehingga operator tidak menaikan setelan volume cat spray 

gun, tetapi ada masalah apabila cat lambat kering, masalah yang akan terjadi 

apabila cat lambat kering adalah masalah kualitas seperti sagging (meler).  Dalam 

penelitian ini penulis akan melakukan analisis pengaruh titik didih thinner terhadap 

volume pemakaian cat dengan cara membandingkan volume pemakaian cat dari 

beberapa variasi titik didih thinner . Dari penelitian ini diharapkan mendapatkan 

titik didih thinner yang mempunyai jumlah volume pemakaian cat terendah. 

Berdasarkan activity plan yang diterbitkan oleh division plant sunter, setiap 

bagian produksi harus melakukan CRP (Cost Reduction Program) dalam 

pemakaian material. Disamping dapat mengurangi volume dan juga bisa 

melakukan program CRP, penelitian ini dapat mengurangi dampak VOC (Volatile 

Organic Compunds), VOC adalah  kelompok senyawa terdiri atas senyawa-

senyawa seperti benzene hingga formalin. Bahaya VOC bukan hanya akan 

merugikan manusia, tetapi juga bisa merugikan lingkungan. Salah satu sumber 

polusi kelompok senyawa ini adalah penggunaan cat berbasis minyak atau oil 

based paint. VOC adalah senyawa organic yang memiliki sifat mudah menguap. 

Mudahnya senyawa ini untuk menguap pada akhirnya akan menyebabkan 
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lingkungan udara sekitar bahan yang mengandung senyawa tersebut bersifat tosik 

karena senyawa VOC memang memiliki sifat tersebut. Contohnya senyawa VOC 

adalah senyawa benzene, toulena, etilbezena, dan xyelena. Salah satu akibat VOC 

adalah fenomena sick building syndrmo. Sick building syndrome adalah fenomena 

yang terjadi dimana rumah bisa menyebabkan penghuninya terganggu karena 

paparan biologis dan kimia seperti senyawa ini. Dalam skala yang lebih luas, 

keberadaan VOC bahkan bisa menyebabkan ekosistem linkungan terganggu 

dengan terbentuknya ozon. Selama ini ozon dikenal sebagai zat yang melindungi 

bumi dari sinar ultraviolet. Seringkali terdapat kampanye yang berisi klaim 

semakin berlubangnya lapisan ozon yang mengganggu kelestarian alam. Ozon di 

stratosfer memang memiliki fungsi yang baik. Namun demikian, pada lapisan 

troposfer dimana kita hidup, ozon malah akan mengakibatkan gangguan pada 

kehidupan. Hal ini dikarenakan ozon memang bisa menyebabkan proses biologis 

dalam tubuh makhluk hidup terganggu. 

Salah satu bahaya VOC adalah peningkatan jumlah ozon di troposfer. VOC 

terbuat dari bahan yang dihasilkan oleh aktivitas industry seperti penggunaan cat 

berbasis minyak. Bertemunya VOC, nitrogen oksida, dan sinar matahari akan 

menyebabkan terbentuknya ozon di troposfer. Efek yang diakibatkan oleh 

peningkatan ozon pada manusia adalah timbulnya gangguan pernafasan hingga 

serangan jantung. Sedangkan pada organism lain, ozon juga bersifat toksik 

sehingga bisa mengakibatkan kelestarian ekositem terganggu. Oleh karena ini, 

penggunaan bahan-bahan pemicu ozon sebaiknya dikurangi. Dari latar belakang 

masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan analisa pengaruh titik didih 

thinner terhadap volume pemakaian cat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis merumuskan masalah 

dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Operator spray painting plastik melakukan set volume cat pada spray 

gun melebihi dari standard karena titik didih thinner rendah. Apakah 

titik didih thinner mempengaruhi volume pemakaian cat ? 

2. Bagaimana mendapatkan titik didih thinner yang mempunyai volume 

pemakaian cat yang paling rendah untuk menghasilkan biaya paling 

minimum  

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian di perlukan 

batasan masalah agar dapat lebih fokus ke masalah utama, batasan permasalahan 

yang diambi meliputi : 

1. Penelitian dilakukan di departemen produksi painting plastik plant 

sunter PT Astra Honda Motor. 

2. Penelitian dilakukan pada cat warna hitam (Black Nax Besta) dan 

thinner Nax Superio U/C 

3. Penelitian menggunakan 4 variasi titik didih thinner 

4. Penelitian berdasarkan kondisi aktual line produksi painting plastik. 

5. Penelitian dilakukan dari bulan Januari 2016 - April 2016. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut : 
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1. Melakukan analisis pembuktian pengaruh titik didih thinner terhadap 

volume pemakaian cat. 

2. Perbaikan thinner berdasarkan hasil analisa di atas sehingga volume 

pemakaian cat dapat dikurangi dan dapat menghasilkan biaya yang 

minimum. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Metode penulisan yang digunakan dalam mengerjakan penelitian ini adalah 

studi pustaka, dimana dibutuhkan beberapa referensi yang mendukung demi 

terselesaikannya tugas akhir. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi latar belakang dibuatnya penelitian, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta batasan masalah. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi mengenai teori teori yang  mendasari penulis dalam 

melakukan penelitian. 

BABIII: METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang prosedur dalam pengumpulan data yang 

diperlukan untuk analisis data. Metodologi penelitian ini berisi tentang 

identifikasi variable, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode 
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pengumpulan data, dan teknik analisis data, dan peng-hitungan cost 

reduction. 

BAB IV:PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini menjelaskan tentang data umum perusahaan tempat 

penelitian serta pengumpulan dan pengolahan data hasil dari trial 

aplikasi variasi titik didih.  

BAB V: HASIL DAN ANALISA 

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil pengolahan data dan analisa hasil 

pengukuran pemakaian cat dengan beberapa variasi titik didih dengan 

menggunakan metode ANOVA 

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari ke-

seluruhan hasil penelitian. 
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  BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Pengertian Pengecatan 

Surface treatment technology merupakan suatu teknologi manufaktur yang 

menjadikan perlakuan pada permukaan benda. sehingga didapatkan fungsi atau 

bentuk tertentu. Proses pengecatan merupakan salah satu metode surface treatment 

technology yang bertujuan untuk mendapatkan fungsi akhir yang diinginkan. Proses 

pengecatan biasa dilakukan pada benda-benda seperti logam, kayu, plastik, dan lain-

lain. Fungsi dari proses pengecatan dapat di jelaskan di bawah ini: 

a. Fungsi Dekorasi (Aesthetic) 

Fungsi Dekorasi dimana proses painting bertujuan untuk memperindah 

benda / barang yang telah dicat, sehingga benda / barang tersebut mempunyai 

nilai seni dan daya tarik yang lebih tinggi dibanding sebelum dilakukan 

proses pengecatan. 

b. Fungsi Pelindung (Protective) 

Fungsi Pelindung (Protective) dimana proses painting bertujuan untuk melindungi 

permukaan bahan / material yang telah di-painting dari kerusakan karena cuaca, 

lingkungan atau bahan-bahan kimia, misalnya: sinar UV, karat, oli, bensin, dll. 
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c. Fungsi Khusus 

Pengecatan yang digunakan untuk tujuan-tujuan khusus antara lain : 

 pemantulan cahaya 

 isolasi 

 penghantar listrik 

2.2 Jenis Jenis Proses Pengecatan 

2.2.1 Elektro Deposition (CED) 

CED Coating Cationic adalah proses pengecatan dengan menggunakan 

arus listrik dimana part dijadikan katoda dengan menghubungkannya dengan 

arus negatif sehingga partikel cat akan menempel pada permukaan part tersebut. 

(-)

(-)

(-)

(+)

Cat Sebagai

Elektrolit

(-)

(-)

(-)

(-)

Conveyor sebagai

konduktor Katoda

Part (-)

Partikel

Cat (+)

Part yang telah

dicat akan bersifat

sebagai isolator

 

            Gambar 2.1 Skematik CED 
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2.2.2 Dipping Painting  

Pengecatan dipping merupakan proses pencelupan part ke dalam tangki 

cat. Part yang akan dicat dapat digantung secara batch sekali angkat maupun 

dengan menggunakan konveyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 2.2 Skematik Dipping 

2.2.3 Atomitation Painting (Proses Painting Spray) 

Sistem atomisasi adalah proses painting dengan cara mengubah cat dalam 

bentuk cair menjadi butiran-butiran kecil seperti kabut. Proses Ini terjadi karena 

kecepatan fluida (dalam hal ini cat) sama dengan kecepatan udara yang 

digunakan. 

 

       

 

 

Gambar 2.3 Skematik sistem atomisasi 
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Proses pengecatan atomisasi adalah jenis pengecatan yang digunakan di 

line produksi painting plastik plant 1 sunter. Proses pengecatan atomisasi ada 

dua metode yaitu spray manual dan spray menggunakan robot. Spray manual 

masih tergantung dari kemampuan operator dalam melakukan spray, sedangkan 

spray menggunakan robot sangat tergantung dari kemampuan operator dalam 

setting robot. Masing-masing metode spray mempunyai kekurangan dan 

kelebihan. Dalam kesempatan ini penulis melakukan analisa pengaruh titik 

didih (boiling point) material thinner terhadap pemakaian material cat pada 

metode spray manual. 

2.3 Pengetahuan Material Pengecatan  

2.3.1 Sejarah Cat 

Orang-orang primitif dahulu mengenal cat pertama kali diperkirakan pada 

25.000 tahun yang lalu. Mereka adalah para pemburu, mereka terinspirasi oleh 

pembentukan batu-batuan dari dinding gua yang mereka tempati serta warna-

warna dari binatang yang mereka buru. Dengan kreasi imajinasi ini mereka 

berpikir kekuatan mereka akan meningkat. 

Analisis secara kimiawi dari pengecatan dinding yang ditemukan di 

Altamira (Spanyol) dan Lascaux (Perancis) memperlihatkan bahwa pewarna-

pewarna utama yang digunakan oleh seniman pada jaman Palaeolitik adalah 

terbuat dari oksida besi (Fe) dan oksida manganis (Mg).  

Warna-warna dasar yang diketemukan dalam pengecatan gua-gua pada 

umumnya adalah hitam, merah, dan kuning bersama sama dengan warna-warna 
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diantaranya. Arang dari kayu bakar, kuning dari besi karbonat, dan mungkin 

juga mereka menggunakan kapur. 

Pewarna-pewarna tanah ini dihaluskan menjadi bubuk halus dengan 

penumbuk dan mortar (lumpang). Pewarna halus ini diperkirakan dicampur 

dengan air, sumsum tulang, gajih hewan, putih telur atau gula tetumbuhan 

untuk menbentuk cat. Mereka mengaplikasikannya dengan mengoleskannya 

dengan jari atau dengan kuas dari rambut atau bulu-bulu binatang. 

Bangsa Mesir mengembangkan seni pembuatan cat pada masa 3000-6000 

tahun sebelum masehi. Mereka mengembangkan jumlah warna yang lebih 

banyak dari pewarna yang memasukkan warna biru, lapis lazuli ( suatu sodium 

silicate - campuran kristal sodium sulphide), dan azurite (secara kimiawi mirip 

malachite). Pigmen syntetis / buatan pertama kali yang dikenal sebagai 

'Egyptian Blue' diproduksi hampir 5000 tahun yang lalu. Pigmen ini diperoleh 

dari kalsinasi batuan, sodium carbonate malachite dan pasir silika pada 

temperatur 830°C. Pada masa 600-400 tahun sebelum masehi bangsa Romawi 

meyakini bahwa cat dapat mempertahankan sekaligus mendekorasikan suatu 

benda. Pada masa ini diperkenalkan vernis dari minyak (drying oils). Untuk 

selanjutnya tidak sampai pada abad ketiga belas vernis ini telah dikenal Eropa. 

Revolusi industri mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam 

perkembangan industri cat. Pertumbuhan penggunaan besi dan baja untuk 

konstruksi dan rekayasa industri memacu kebutuhan cat dasar anti karat yang 

akan menunda atau mencegah timbulnya karat/korosi. Cat dasar timbal dan 
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seng dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ini. Cat dengan dasar timbal 

digantikan produk lain bukan karena produk lain telah diproduksi, tetapi karena 

pengenalan dari daya racun/ toksisitasnya pada mereka yang menggunakannya. 

Selanjutnya dengan perkembangan ilmu dan teknologi, bermacam-macam cat 

serta bahan pembuat cat (Resin, pigmen, aditif dan lain-lain) telah ditemukan 

dan dipergunakan secara luas, dan menjadi kebutuhan setiap rumah tangga. 

2.3.2 Pengertian Cat dan Thinner 

Istilah 'cat' dan 'pelapis permukaan' (surface coating) sering digunakan 

secara tertukar. Pelapis permukaan adalah penjelasan yang lebih umum yaitu 

apapun material yang digunakan sebagai suatu lapisan yang rata pada suatu 

permukaan sedangkan cat adalah zat atau bahan yang diaplikasikan pada 

permukaan suatu benda sehingga terbentuk lapisan yang mempunyai sifat 

tertentu. Dalam industri manufaktur ada beberapa jenis cat, berikut ini 

gambaran umum tentang komposisi dari cat. 

 

Gambar 2.4 Komposisi Cat dan Fungsinya 
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Thinner sendiri mempunyai fungsi untuk mempermudah aplikasi 

pengecatan. Thinner yang digunakan di AHM ada beberapa macam salah 

satunya thinner nax superio U/C, thiner nax superio U/C merupakan thinner 

yang digunakan untuk melarutkan cat warna nax besta ultra  sebelum proses 

pengecatan dimulai. Thinner merupakan gabungan dari beberapa solvent yang 

mempunyai fungsi dan tujuan tertentu. 

Pelarut (solvent) adalah suatu cairan bahan kimia organik yang digunakan 

untuk melarutkan resin. Dalam melakukan pencampuran (mixing) beberapa 

solvent, harus diperhitungkan sifat-sifat solvent murni yang akan dicampur. 

Sifat-sifat solvent yang perlu diperhatikan antara lain: 

a. Daya larut (solubility), yaitu kemampuan solvent untuk dapat melarutkan 

resin dan menjaga resin dalam bentuk larutan. 

b. Viskositas, yaitu sifat kekentalan atau fluidity yang dapat mempengaruhi 

proses pengecatan (aliran cat). 

c. Kecepatan penguapan, yaitu suatu solvent harus dapat menguap dalam 

waktu yang sesuai dengan proses pengeringan. Spesifikasi oven dan 

temperatur pengeringan harus sesuai dengan kecepatan penguapan solvent, 

sebab kecepatan penguapan solvent dapat menentukan kualitas lapisan cat 

yang terbentuk. 

d. Safety, artinya sifat mudah menguap dan terbakar dari suatu solvent, maka 

cat harus dihindarkan dari nyala api atau percikan api (spark).   
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e. Cost, artinya suatu solvent harus diperhatikan biaya pembelian, biaya 

penanganan dan pembuangan limbah solvent (waste treatment) 

Dalam aplikasinya di PT AHM, thinner merupakan salah satu komponen 

penting dalam proses pengecatan karena mempengaruhi kualitas dari hasil 

pengecatan. Salah satu parameter thinner adalah boiling point. Boiling point ini 

merupakan laju penguapan dari thinner. Thinner sendiri terbagi beberapa jenis 

solvent, jenis jenis solvent ini dibagi berdasarkan laju penguapan: 

- Low Boiling Point Solvent   – titik didih dibawah100 ° C  

- Mid Boiling Point Solvent   – titik didih diantara100-150 ° C  

-  High Boiling Point Solvent  – titik didih diatas150 ° C 

Untuk mengetahui nilai laju penguapan (titik didih)  thinner dapat 

dilakukan dengan melakukan pengukuran destilasi. Destilasi atau penyulingan 

adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan 

atau kemudahan menguap (volatilitas) bahan atau didefinisikan juga teknik 

pemisahan kimia yang berdasarkan perbedaan titik didih. Dalam penyulingan, 

campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan 

kembali ke dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah 

akan menguap lebih dulu. Metode ini merupakan termasuk unit operasi kimia 

jenis perpindahan massa. Penerapan proses ini didasarkan pada teori bahwa 

pada suatu larutan, masing-masing komponen akan menguap pada titik 

didihnya.  
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Gambar 2.5 Alat Ukur Destilasi 

2.4 Pengetahuan Proses Pengecatan 

Di PT Astra Honda Motor proses painting plastik adalah proses pengecatan 

pada komponen part plastik yang berasal dari proses plastic injection. Pengecatan 

pada part plastik dimaksudkan untuk:   

- Memberikan kesan visual yang baik pada part (unsur estetika) 

- Memberikan fungsi pelindung terhadap part yang dicat 

- Identifikasi warna sepeda motor 

Tahap proses pengecatan sebagai berikut : 

1. Proses Persiapan 

Sebelum benda kerja dicat, permukaan benda harus betul-betul bersih dari 

segala hal (kotoran) yang dapat mengurangi ketahanan daya lekat cat pada benda 

kerja. Kotoran pada permukaan benda antara lain air, oil, grease, debu, dan 

kontaminan lainnya (silicon pada part plastik yang terbuat dari ABS). Pembersihan 
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benda kerja dilakukan secara Mekanis ataupun secara Kimia. Pembersihan 

permukaan untuk part plastik bisa dilakukan dengan : 

a. Proses “Pretreatment” dimana ada dua proses spray (Penyemprotan) yang 

dilakukan yaitu : 

- Spray yang menggunakan air panas (Suhu 50 s/d 600C) 

- Spray yang menggunakan Demin Water (Suhu 50 s/d 600C)  

b. Proses Wiping (lap) dengan Wash Benzene, air, kemudian disemprot dengan 

angin (free oil). 

2. Proses Pengecatan 

Proses pengecatan bagian painting plastik merupakan proses pengecatan yang 

dilakukan dengan metoda spray manual. Proses spray dilakukan dalam suatu ruangan 

yang disebut “Painting Booth”. Proses aplikasi pengecatan spray dapat dilakukan 

secara Manual (dengan “air spray” ataupun “air-less spray” dengan spray gun) 

ataupun secara Electrostatic (dengan Automatic Gun atau Disk). Aplikasi spray 

secara secara umum dibedakan menjadi 2 lapisan yaitu under coat dan top coat.  

Under coat merupakan proses untuk pelapis dasar dalam pengecatan, fungsi dari 

under coat ini agar proses top coat / finish coat dapat mudah di aplikasi sehingga 

sesuai dengan kualitas yang dinginkan. Metode tahapan aplikasi lapisan cat 

dibedakan atas : 

a. Metode Wet On Wet (Under coat masih “basah” pada saat ditimpa Top coat) 

b. Metode Wet On Dry (under coat Sudah Kering Ketika di timpa lapisan top 

coat 
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3. Proses Pengeringan 

Pengeringan bertujuan menguapkan solvent / thinner sebagai salah satu 

komponen cat sehingga diperoleh kondisi cat kering yang sempurna. Faktor yang 

harus diperhatikan dalam pengeringan antara lain : 

a. Jenis material cat dan thinner 

b. Jenis benda yang dicat 

c. Waktu dan kecepatan pengeringan 

d. Temperatur pengeringan 

Proses ini dapat dilakukan dengan dibiarkan dalam suhu ruangan atau dimasukkan 

oven. 

4. Proses Check 

Pemeriksaan kualitas hasil pengecatan dilakukan secara Visual. Hasil proses 

check berupa part “OK” yang dikirim ke proses selanjutnya dan part “NG” (Not 

Good) akan dilakukan proses pengecatan ulang (dilakukan “sanding” untuk 

selanjutnya cat ulang) 

2.5 Desain Eksperimen 

Metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan. Eksperimen juga dapat diartikan sebagai suatu percobaan atau 

serangkaian percobaan pada sebuah proses atau sistem, dengan perubahan yang 

sengaja dilakukan pada variabel input, sehingga kita dapat mengamati variabel input, 
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serta dapat mengamati dan mengidentifikasikan penyebab perubahan pada output 

sistem tersebut. 

2.6 Analisis Ragam 

2.6.1 Pendahuluan  

Analisis ragam (Analysis of Variance) atau yang lebih dikenal dengan 

istilah ANOVA adalah suatu teknik untuk menguji kesamaan beberapa rata-rata 

secara sekaligus. Anova yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

ANOVA dengan klasifikasi 1 arah (oneway ANOVA). Berikut ini gambaran 

ringkas tentang ANOVA dengan klasifikasi 1 arah.  

2.6.2 Konsep Dasar ANOVA 

Hipotesis nol (  ) di dalam ANOVA adalah apakah rataan populasi dari  

kelompok sampel yang telah diambil adalah sama atau tidak. Secara simbolik 

hal ini dapat ditulis sebagai berikut  = …………………=  

Dengan k adalah jumlah kelompok atau jumlah tingkatan di dalam variable 

bebas. Hipotesis alternatifnya adalah paling sedikit satu rataan populasi berbeda 

dengan rataan populasi yang lain   

2.6.3 Derajat Kebebasan 

Varian adalah jumlah kuadrat deviasi dibagi dengan derajat kebebasan. 

Derajat kebebasan dari varian adalah k-1, sebab ada k kelompok dan rataan 

total telah di hitung, sedangkan derajat kebebasan varian di dalam kelompok 

adalah N – k, dengan N = n1+n2+n3+…nk.  Sehingga derajat kebebasan dapat 

dapat di cari dengan rumus: (N – k) = (n1-1) + (n2-1)+ (n3-1)….+(nk-1) 
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2.6.4 Pengujian Anova 

Pengujian klasifikasi satu arah analisis varian dapat dilakukan dengan 

langkah langkah berikut:   

a. Membuat Hipotesis 

 : Tidak ada perbedaan nilai rata rata antara sampel A, B, C. D 

 : Ada perbedaan nilai rata rata antara sample A,B,C,D 

 :      

 :      

b. Menentukan Taraf signifikan 

Pada tahap ini kita menentukan seberapa besar peluang membuat resiko 

kesalahan mengambil keputusan menolak hipotesis yang benar. Biasanya 

dilambangkan dengan α atau sering disebut taraf signifikan. 

c. Menentuakan kaidah pengujian 

Jika :    , Maka  diterima 

Jika :    , Maka  ditolak 

d. Menghitung nilai  dan  

e.     Membandingkan  dan  

Tujuan membandingkan antara  dan  adalah untuk mengetahui 

apakah   ditolak atau diterima berdasarkan kaidah pengujian. 

f.  Membuat keputusan apakah  atau  yang diterima.  
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2.6.5 Analisis Setelah Anova 

Analisis setelah anova atau pasca Anova (post hoc) dilakukan apabila 

hipotesis nol (Ho) ditolak. Fungsi analisis setelah anova adalah untuk mencari 

kelompok mana yang berbeda. Hal ini ditunjukkan oleh F hitung yang 

menunjukkan adanya perbedaan. Apabila F hitung menunjukkan tidak ada 

perbedaan, tentu analisis sesudah anova tidak perlu dilakukan. Ada beberapa 

teknik analisis yang dapat digunakan untuk melakukan analisis sesudah anova, 

antara lainTukey’s, Bonferroni, Sidak, Scheffe, Duncan dan lain-lin yang 

popular dan yang sering digunakan adalah Tukey’s. Uji tukey dilakukan untuk 

mengetahui sampel mana yang mempunyai hasil pengukuran material yang 

paling rendah. Proses perhitungannya adalah sebagai berikut : 

a. Menghitung Tukey’s dengan rumus : 

=   

Dimana:  -  adalah Nilai Q Hitung 

 - MSw adalah Within Group Mean Square 

- n adalah Banyak sampel per kelompok. 

 

b. Menghitung Q Tabel (Qt) 

Untuk menentukan besarnya nilai Q table menurut Glass dan Hopkins 

(1984:371) didasarkan pada besarnya taraf signifikansi,derajat kebebasan dan 

rata-rata jumlah kuadran kelompok dan banyaknya kelompok.  
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Dimana:   - Qt adalah Nilai Q table 

                   - α adalah Taraf Signifikansi 

             - dk adalah derajat kebebasan  

             - k adalah Banyaknya kelompok   

c. Menghitung signifikansi masing masing kelompok 

Berdasarkan perhitungan nilai Q hitung dan Q table, dapat dilihat taraf 

sig-nifikansi. Apabila   maka ada perbedaan yang signifikan. Dan 

sebaliknya apabila    maka tidak ada perbedaan yang signifikan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan studi kasus (case study) untuk menganalisis 

pengaruh faktor titik didih thinner terhadap volume pemakaian cat pada proses 

painting plastik. Metode penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini 

merupakan gambaran dan prosedur pengumpulan data yang diperlukan untuk 

analisis data. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai definisi operasional 

variabel, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data 

dan teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian. 

3.1 Definisi Operasional Variabel 

Sesuai dengan variabel yang akan diamati, untuk memudahkan pemahaman 

dan menyamakan persepsi dalam penelitian maka definisi operasional untuk 

variable dapat digambarkan sebagai berikut : 

a. Titik didih thinner adalah salah satu parameter kualitas yang 

digunakan untuk menentukan baik buruk nya thinner yang akan 

digunakan. Satuan titik didih ini dinyatakan dalam satuan temperature 

° C (derajat celcius). Titik didih thinner ini merupakan faktor yang 

akan kita bandingkan dalam penelitian yang mempunyai tingkat yang 

berbeda. 
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b. Pemakaian cat proses pengecatan merupakan salah satu KPI (Key 

Performance Indikator) dari bagian painting plastik dalam hal 

pemakaian material. Apabila pemakaian material yang di gunakan 

semakin besar, dapat diartikan performance dari line produksi 

painting plastik menjadi kurang baik. Jadi control pemakaian material 

sangat diperlukan dalam bagian painting plastik. Pemakaian cat 

merupakan variable acak yang akan diamati dalam penelitian. 

3.2 Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

diperoleh melalui pengukuran volume pemakaian cat secara langsung terhadap 

populasi atau sampel yang telah ditentukan. Hasil data primer ini kemudian 

digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisa. Sumber data di dapatkan dari 

pengukuran volume pamakaian cat operator spray plant sunter. Data yang akan di 

ambil dari populasi atau sample adalah data volume pemakaian cat operator spray 

dengan beberapa variasi titik didih thinner. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Penelitian ini di lakukan di bagian painting plastik PT Astra Honda Motor 

Plant Sunter. Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari sampel 

penelitian. Sampel dalam penelitian harus menggambarkan populasi yang ada, 

Populasi dalam penelitian merupakan keseluruhan objek yang menjadi sasaran 

penelitian. Objek penelitian yang dimaksud adalah operator spray painting plastik 

untuk warna hitam. Sampel yang akan dijadikan obyek penelitian adalah bagian 

dari populasi yaitu operator spray painting plastik plant sunter. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode observasi. Maksud metode observasi ini adalah melakukan pengukuran 

pemakaian material secara langsung terhadap obyek yang diteliti. sehingga di 

dapatkan gambaran secara jelas kondisi obyek penelitian. Langkah-langkah 

metode pengumpulan data dapat di jelaskan sebagai berikut: 

3.4.1 Menentukan sampel 

Metode yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian adalah  

metode sampel random sederhana. Sampel random sederhana merupakan 

teknik pengambilan sample yang memberikan kesempatan yang sama 

kepada setiap anggota yang ada dalam suatu populasi untuk dijadikan 

sampel. Jadi sampel yang akan di ambil untuk dilakukan penelitian adalah 

sampel acak dari populasi obyek penelitian yaitu operator spray painting 

plastik. 

3.4.2 Alat yang digunakan dalam pengukuran. 

Dalam metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis 

memerlukan alat untuk mengukur pemakaian cat operator spray painting 

plastik. 

a. Flow Meter 

Flow meter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur 

besarnya pemakaian material cat dalam proses pengecatan. Metode 

pengukuran dari flow meter adalah metode digital, setiap pemakaian 

material cat per cc (centimeter kubik) akan tercatat oleh flow meter secara 

digital. Pembacaan pemakaian oleh flow meter sebenarnya mirip dengan 
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pembacaan meteran air PDAM, apabila air di gunakan maka angka pada 

meteran akan berubah sesuai debit pemakaian. Sama halnya dengan flow 

meter pada pengukuran volume pemakaian cat , apabila cat digunakan flow 

meter akan membaca jumlah cat yang digunakan. Pemasangan alat flow 

meter ini di letakkan pada output aliran cat pada paint pump. 

 

  Gambar 3.1 Alat Ukur Flow Meter 

 

               Gambar 3.2 Pemasangan flow meter di paint pump 

b. Test Piece 

Test Piece merupakan  media untuk pengecatan saat pengujian 

laboratorium di bagian painting plastik. Test piece ini mempunyai ukuran 

standard yaitu (30x10) cm. Test piece ini akan digunakan sebagai media 

pengukuran volume pemakaian cat saat penelitian karena mempunyai 
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ukuran dan bentuk yang sama, sehingga meminimalisir faktor gerakan yang 

berlebihan. 

 

Gambar 3.3 proses pengecatan test piece 

c. Alat Ukur Destilasi 

Destilasi digunakan untuk pengukuran titik didih masing-masing 

variasi thinner yang akan diukur volume pemakaian cat nya. Sebelum 

pengukuran destilasi ini hal yang harus dilakukan adalah pembuatan thinner 

dengan beberapa komposisi material solvent. Setelah didapatkan thinner 

dengan komposisi yang berbeda, kemudian dari masing-masing thinner 

tersebut dilakukan pengukuran titik didih. Setelah pengukuran titik didih 

masing-masing thinner dilakukan, kemudian pengukuran volume pemakaian 

cat masing masing titik didih thinner. 
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Gambar 3.4 Alat Ukur Destilasi 

3.4.3 Metode Pengukuran dan Pengumpulan Data 

Metode pengukuran data volume pemakaian cat operator spray meng-

gunakan flow meter. Sampel yang akan diukur pemakaiannya diambil secara 

acak. Pengukuran ini akan dilakukan di line painting plastik plant sunter. 

Cat yang akan digunakan adalah cat warna Black Nax Besta.  

Sebelum melakukan pengukuran titik didih thinner akan dilakukan 

eksperimen untuk mendapatkan beberapa variasi titik didih thinner. Untuk 

mendapatkan variasi titik didih thinner akan dilakukan eksperimen dengan 

merubah komposisi solvent pada thinner. Eksperimen komposisi solvent 

dibatasi hanya 4 sampel karena keterbatasan waktu dari penulis. Eksperimen 

ini dititik beratkan untuk memperlambat titik didih thinner dari kondisi 

sekarang yang digunakan. Untuk mengetahui titik didih hasil eksperimen 

komposisi solvent berbeda dengan kondisi titik didih thinner sekarang, 

maka dilakukan pengukuran titik didih masing-masing sampel hasil 

eksperimen.  
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 Sampel yang mempunyai titik didih melebihi material thinner 

sekarang akan dilakukan pengukuran volume pemakaian cat. Dan apabila 

ada sampel yang mempunyai titik didih dibawah thinner sekarang maka 

akan dilakukan eksperimen komposisi ulang untuk mendapatkan titik didih 

yang melebihi thinner sekarang.   

 

Grafik 3.1 Grafik Destilasi Thinner Sekarang Sebagai Pembanding 

Sampel A merupakan data komposisi thinner aktual yang digunakan 

pada line produksi painting plastik. Pengukuran volume pemakaian cat ini 

menggunakan media test piece yang mempunyai ukuran dan bentuk yang 

seragam. Pengukuran dilakukan sebanyak 15 kali masing-masing sampel 

thinner dengan gerakan spray yang sama dan waktu yang sama. Alat yang 

digunakan dalam pengukuran dari paint pump, spray gun dan lini produksi 

yang sama.   

 Berikut ini form pengisian hasil pengukuran pemakaian material dengan 4 

variasi titik didih yang berbeda: 
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Tabel 3.1 Pengukuran Volume Pemakaian Cat Dengan 4 Variasi Titik Didih. 

Uraian 
Titik didih 

Total 
A B C D 

Pengukuran 

X11 X12 X13 X14 

  

X21 X22 X23 X24 

X31 X32 X33 X34 

X41 X42 X43 X44 

X51 X52 X53 X54 

X61 X62 X63 X64 

X71 X72 X73 X74 

X81 X82 X83 X84 

X91 X92 X93 X94 

X101 X102 X103 X104 

X111 X112 X113 X114 

X121 X122 X123 X124 

X131 X132 X133 X134 

X141 X142 X143 X144 

X151 X152 X153 X154 

Nk 15 15 15 15 N=60 

 

3.5 Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah ANOVA ( 

Analysis Of Variance). Analisis varian digunakan untuk menguji perbedaan rata-

rata kelompok sample yang lebih dari dua kelompok. Uji yang dipergunakan 

dalam ANOVA.  

Dalam penelitian ini analisa varian yang akan di gunakan adalah klasifikasi 

satu arah analisis varian (One way ANOVA). Dalam klasifikasi satu arah analisis 

varian teradapat sebuah tingkat yang berbeda dari sebuah faktor tunggal yang kita 

bandingkan.  
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3.5.1 Pengujian Anova 

Pengujian klasifikasi satu arah analisis varian dapat dilakukan dengan 

langkah langkah berikut: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Langkah – Langkah Pengujian ANOVA 

 

3.5.2 Analissis setelah anova 

Analisis setelah anova atau pasca Anova (post hoc) dilakukan apabila 

hipotesis nol (Ho) ditolak. Fungsi analisis setelah anova adalah untuk 

mencari kelompok mana yang berbeda. Hal ini ditunjukkan oleh F hitung 

Membuat Hipotesa 

Membuat Taraf Signifikan 

Menghitung nilai F hitung dan f 

tabel Pengujian Signifikan 

Membandingkan F hitung 

dengan F tabel 

Membuat keputusan 
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yang menunjukkan adanya perbedaan. Apabila F hitung menunjukkan tidak 

ada perbedaan, tentu analisis sesudah anova tidak perlu dilakukan. Ada 

beberapa teknik analisis yang dapat digunakan untuk melakukan analisis 

sesudah anova, antara lain Tukey’s, Bonferroni, Sidak, Scheffe, Duncan dan 

lain-lain yang popular dan yang sering digunakan adalah uji Tukey. Dalam 

pengujian sesudah anova yang digunakan dalam hal ini adalah uji tukey. Uji 

tukey dilakukan dengan membandingkan dengan nilai Q hitung dengan Q 

tabel, Apabila          maka ada perbedaan yang signifikan. Dan sebaliknya 

apabila               maka tidak ada perbedaan yang signifikan.  

3.6  Perhitungan Cost Reduction 

Dalam penghitungan cost reduction akan membandingkan volume 

pemakaian cat antara volume pemakaian cat yang menggunakan current condition 

thinner  dengan volume pemakaian cat dengan sampel material thinner yang 

mempunyai volume pemakaian cat paling terendah. Perhitungan cost reduction 

(CR) dapat dihitung dengan rumus dibawah ini: 

CR = Biaya Pemakaian Material Current – Biaya pemakaian material Optimum 

3.7 Flow Chart Metodologi Penelitian  

 Berikut ini flow chart tentang metodologi penelitian yang dilakukan oleh 

penulis. Metodologi dalam hal ini prosedur pengumpulan dan analisis data  yang 

dilakukan dalam penelitian. 
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Kesimpulan dan Saran

Selesai

Penghitungan Cost Reduction

Tidak

H0 ditolak

Uji ANOVA

B

Uji Tukey

Ya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Flow Chart Metodologi Penelitian 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1  Data Umum Perusahaan 

4.1.1. Sejarah Perusahaan 

PT. Astra Honda Motor merupakan pelopor industri sepeda motor di 

Indonesia. Didirikan pada tanggal 11 Juni 1971 dengan nama awal PT. 

Federal Motor , yang sahamnya secara mayoritas dimiliki oleh PT. Honda 

Motor,ltd. Saat itu, PT. federal motor  hanya merakit, sedangkan 

komponennya diimpor dari Jepang dalam bentuk CKD (Completely Knock 

Down). 

Tipe sepeda motor yang pertama kali di produksi PT. Astra Honda 

motor adalah tipe bisnis, bermesin 4 tak dengan kapasitas 90 cc. Jumlah 

produksi pada tahun pertama selama 1 tahun hanya 1500 unit, namun 

menjolak menjadi sekitar 30.000 pada tahun selanjutnya dan terus 

berkembang hingga saat ini. Sepeda motor terus berkembang dan menjadi 

salah satu modal transportasi andalan di Indonesia. 

Kebijakan pemerintah dalam lokalisasi komponen otomotif 

mendorong PT. Federal Motor memproduksi berbagai komponen sepeda 

motor. PT. Astra Honda Motor tahun 2001 didalam negeri melalui beberapa 
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anak perusahaan, diantaranya PT. Honda Federal ( 1974 ) yang 

memproduksi komponen – komponen dasar sepeda motor PT. Astra Honda 

Motor seperti rangka, roda, knalpot, dan sebagainya, PT. Showa 

Manufacturing Indonesia (1979) yang khusus memproduksi peredam kejut, 

PT. Honda Astra Engine Manufacturing (1984) yang memproduksi mesin 

sepeda motor serta PT. Federal Izumi Mfg (1990 ) yang khusus 

memproduksi piston. 

Seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi serta tumbuhnya 

pasar sepeda motor terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham di 

pabrikan sepeda motor honda ini. Pada tahun 2001 PT Federal Motor dan 

beberapa anak perusahaan di merger menjadi satu dengan nama PT. Astra 

Honda Motor , yang komposisi kepemilikan sahamnya menjadi 50% milik 

PT. Astra Internasional Tbk dan 50% milik PT.Honda Motor ,ltd. 

Saat ini PT. Astra Honda Motor memiliki fasilitas pabrik perakitan, 

pabrik pertama berlokasi di Sunter-Jakarta Utara, yang juga berfungsi 

sebagai kantor pusat. Pabrik kedua berlokasi di Pegangsaan ll – Kelapa 

Gading, pabrik ketiga yang berlokasi di kawasan Cikarang Barat, Bekasi, 

serta pabrik keempat yang berlokasi di kawasan industry Indotaisei, 

Karawang. 

Dengan keseluruhan fasilitas ini PT.Astra Honda Motor saat ini 

memiliki kapasitas produksi 5.8 juta unit sepeda motor pertahunnya, untuk 

permintaan pasar sepeda motor di Indonesia yang terus meningkat. Salah 

satu puncak prestasi yang berhasil diraih PT. Astra Honda Motor adalah 
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pencapaian produksi ke-40 juta pada tahun 2013. Prestasi ini merupakan 

prestasi pertama yang berhasil diraih oleh industri sepeda motor Indonesia 

bahkan untuk tingkat ASEAN.  

Guna menunjang kebutuhan serta kepuasan pelanggan sepeda motor 

Honda, saat ini PT. Astra Honda Motor didukung oleh 1.817 showroom 

dealer penjualan, 3646 layanan service atau bengkel AHASS serta 7.652 

gerai suku cadang, yang siap melayani jutaan pengguna sepeda motor honda 

di seluruh Indonesia. 

Industri sepeda motor saat ini merupakan suatu industri yang besar di 

Indonesia. Karyawan PT. Astra Honda Motor saja saat ini berjumlah sekitar 

24.000 orang, ditambah ratusan vendor dan supplier serta ribuan jaringan 

lainnya, yang kesemuanya ini memberikan dampak ekonomi berantai yang 

luar biasa. Keseluruhan rantai ekonomi tersebut diperkirakan dapat 

memberikan kesempatan kerja kepada sekitar 300.000 orang. PT. Astra 

Honda Motor akan terus berkarya menghasilkan sarana transportasi roda 

dua yang menyenangkan, aman, dan ekonomis sesuai dengan harapan dan 

kebutuhan masyarakat Indonesia. 

4.1.2 Profil Perusahaan 

Nama perusahaan : PT. Astra Honda Motor 

Status perusahaan : Perseroan Terbatas 

Status investasi  : PMA ( Penanaman Modal Asing ) 

Alamat               : Kantor Pusat & Plant 1 ( Sunter ) 

    Jl. Laksda Yos Sudarso – Sunter I, Jakarta 14350 
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Tanggal pendirian : 11 Juni 1971 sebagai PT. Federal Motor                  

31 Oktober 2000 merger menjadi PT. Astra Honda 

Motor 

Jam kerja  : Kantor 07.30 – 16.30 WIB 

Pabrik  Shift l 07.00 – 16.00 WIB 

Shift 2 16.00 – 24.00 WIB 

Shift 3 24.00 – 07.00 WIB 

Jenis produk   : Sepeda motor 

1) Tipe Cub / Bebek 

2) Tipe Sport 

3) Tipe Skutik 

Kepemilikan  : 50% PT. Astra Honda Motor Tbk 

       50% PT. Honda Motor Co., Ltd 

Kapasitas produksi : Terpasang 5.800.000 unit / tahun 

Aktivitas  :  Agen Tunggal Pemegang Merek ( ATPM ), 

manufaktur,   perakitan, dan distributor sepeda 

motor  

Jumlah karyawan      : 24.000 karyawan (Desember 2015 ) 
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Jumlah produksi : 

 

Grafik 4.1  Jumlah Produksi Sepeda Motor PT AHM (dalam ribuan) 

4.1.3 Struktur Organisasi 

 Pelaksanaa penelitian dilakukan di plant 1 division yang 

mempunyai struktur organisasi sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Plant 1 Sunter 
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4.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang akan dilakukan ada dua tahap yaitu pengukuran 

titik didih dan pengukuran pemakaian material cat masing-masing sampel thinner. 

Tujuan dari pengukuran destilasi masing-masing sampel thinner adalah untuk 

mendapatkan titik didih yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pengukuran 

pemakaian material cat. Sedangkan pengukuran pemakaian material cat masing-

masing sampel titik didih thinner bertujuan untuk melihat variance dari pemakaian 

material cat, sehingga nantinya akan digunakan untuk analisa titik didih berapa 

yang mempunyai pemakaian material cat yang paling rendah. 

4.2.1 Pengukuran Titik Didih Sampel Thinner 

Dalam pengukuran titik didih sampel thinner hal-hal yang akan 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan masing-masing solvent pembentuk thinner 

Tahapan ini untuk mempersiapkan komposisi masing-masing solvent 

untuk dilakukan eksperimen komposisinya. Hasil dari eksperimen 

komposisi ini akan dilakukan pengukuran destilasi. Berikut ini matriks 

eksperimen komposisi solvent pembentuk thinner. 

Tabel 4.1 Matriks Variasi Komposisi Solvent Pembentuk Thinner 

 

Komposisi 

 

Sample A Sample B Sample C Sample D 

Solvent titik didik rendah 20% 10% 10% 0% 

Solvent titik didih sedang 50% 50% 40% 40% 

Solvent titik didih tinggi 30% 40% 50% 60% 

       

b. Melakukan destilasi masing-masing sampel thinner 
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Destilasi masing-masing thinner menggunakan alat destilasi dengan 

pengukuran menggunakan skala laboratorium. Total volume solvent 

yang akan digunakan untuk destilasi adalah 100cc untuk masing-

masing sampel thinner. Berikut ini data destilasi hasil eksperimen 

komposisi solvent pembentuk thinner yang penulis lakukan 

pengukuran langsung: 

Tabel 4.2 Data Hasil Pengukuran Titik Didih Masing-Masing Sampel 

Thinner 

Volume 

Titik didih (°C)  

RSampel 

A Sampel B Sampel C Sampel D 

0 85 85 110 128 

5 87 89 115 130 

10 92 98 121 132 

15 95 103 122 133 

20 98 104 124 136 

25 100 106 125 136 

30 103 107 129 137 

35 106 109 131 138 

40 109 113 135 139 

45 112 115 137 140 

50 115 117 138 141 

55 119 122 139 142 

60 122 130 141 145 

65 127 135 147 149 

70 132 143 150 152 

75 137 149 152 156 

80 141 153 160 163 
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85 147 154 167 174 

90 152 158 172 187 

95 169 170 194 199 

100 181 188 198 204 

 

 

Grafik 4.2 Hasil Destilasi Eksperimen Masing-Masing Sampel Thinner 

 

Berdasarkan data  hasil destilasi eksperimen komposisi solvent 

masing-masing sampel maka dapat dilihat titik didihnya diatas seperti 

sampel A (thinner kondisi sekarang). Sehingga dari hasil destilasi 

akan diukur volume pemakaian cat masing-masing sampel. 

4.2.2 Pengukuran Volume 

Pengukuran volume pemakaian cat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut ini: 

a. Pengukuran volume pemakaian cat dengan 4 variasi titik didih thinner 

dilakukan di satu line produksi dengan tool dan equipment sama. 

b. Pengukuran volume pemakaian cat dilakukan dengan satu operator 

spray yang dipilih secara acak. 
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c. Media yang digunakan dalam pengukuran adalah menggunakan test 

piece yang mempunyai ukuran yang sama. 

d. Pengukuran volume pemakaian cat masing-masing sampel thinner  

menggunakan flow meter. 

e. Pengukuran Volume Pemakaian cat dilakukan dengan 4 variasi 

masing-masing thinner dengan pengukuran sebanyak 15 kali dari 

masing – masing sampel thinner. 

Berikut ini adalah hasil pengukuran volume pemakaian cat masing-

masing sampel thinner. 

Tabel 4.3 Pengukuran Pemakaian Cat Masing-Masing Sampel Thinner (cc) 

 
No. Urut 

Volume cat (dalam satuan cc) 

 

Sampel A Sampel B Sampel C Sample D 

 

1 50 48 45 40 

 

2 52 49 47 41 

 

3 53 48 49 41 

 

4 50 49 48 39 

 

5 51 50 49 40 

 

6 53 49 49 41 

 

7 49 50 47 43 

 

8 52 51 47 40 

 

9 51 51 49 40 

 

10 53 51 49 39 

 

11 52 49 51 41 

 

12 50 49 51 41 

 

13 50 50 51 41 

 

14 51 50 51 40 

 

15 50 50 51 41 
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4.3  Pengolahan Data 

Dalam pengujian ANOVA ada beberapa perhitungan yang akan dilakukan.  

Dalam perhitungannya dibuatkan tabel untuk membantu mempermudah per-

hitungan dalam pengujian ANOVA 

Tabel 4.4 Tabel Bantu Perhitungan Pengujian ANOVA 

 

4.3.1 Menghitung Variabilitas Dari Seluruh Sampel 

Pengukuran total variabilitas atas data dapat dikelompokkan menjadi 

tiga bagian, berikut rumus dan perhitunganya. 

a. Jumlah kuadrat total (JKT) 

Merupakan jumlah kuadrat selisih antara skor individual dengan rata-

rata totalnya. Rumusnya  JKT = 
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b. Jumlah kuadrat kolom (JKK) 

Variansi rata-rata kelompok sampel terhadap rata-rata keseluruhannya. 

Variansi di sini lebih terpengaruh karena adanya perbedaan perlakuan antar 

kelompok. Rumusnya JKK =  

c. Jumlah kuadrat galat (JKG) 

Variansi yang ada dalam masing-masing kelompok. Banyaknya 

variansi akan tergantung pada banyaknya kelompok. Rumusnya :  

JKG = JKT – JKK 

Berikut ini adalah tabel rangkuman perhitungan variabilitas 

Tabel 4.5 Tabel Perhitungan Variabilitas 

 

4.3.2  Menghitung Derajat Kebebasan (Degree Of Freedom) 

 Derajat kebebasan dilambangkan dengan db, ada tiga macam 

derajat kebebasan yang akan dihitung : 

a. Derajat kebebasan untuk JKT 

Merupakan derajat kebebasan dari jumlah kuadrat total (JKT). 

Rumusnya db JKT = N – 1 maka db JKT = 60 – 1 = 59 
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b. Derajat kebebasan untuk JKK 

Merupakan derajat kebebasan dari jumlah kuadrat kolom (JKK). 

Rumusnya db JKK = k – 1 maka db JKK = 4 – 1 = 3 

c. Derajat kebebasan untuk JKG 

Merupakan derajat kebebasan dari jumlah kuadrat galat (JKG). 

Rumusnya db JKG = N - k  maka db JKG = 60 – 4 = 56 

4.3.3  Menghitung Varian Antar Kelompok Dan Varian Dalam Kelompok 

Varians dalam ANOVA, baik untuk antar kelompok maupun dalam 

kelompok sering disebut dengan kuadrat tengah atau deviasi rata-rata 

kuadrat (mean squared deviation). Berikut ini rumus dan perhitunganya 

Tabel 4.6 Tabel Perhitungan Varian Antar Kelompok 

 

4.3.4 Menghitung F Hitung 

Menghitung nilai distribusi F berdasarkan varian antar kelompok dan 

varian dalam kelompok. F hitung didapatkan dengan rumus F hitung = KTK 

/ KTG maka F hitung = 340.95 / 1.79 = 190.93 
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4.3.5 Ringkasan ANOVA 

Tabel 4.7 Ringkasan ANOVA 

 

4.4 Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah ANOVA ( 

Analysis Of Variance). Analisis varian digunakan untuk menguji perbedaan rata 

rata kelompok sample yang lebih dari dua kelompok. Dari analisa anova dapat 

dilanjutkan ke analisis post hoc (analisis setelah anova). Analisis post hoc 

digunakan untuk melihat signifikasi perbedaan rata rata kelompok yang telah diuji 

anova. 

4.4.1 Pengujian ANOVA 

Langkah-langkah dalam melakukan pengujian ANOVA adalah: 

a. Membuat hipotesis 

: Tidak ada perbedaan nilai rata rata volume pemakaian antara 

sampel A, B, C.D  

: Ada perbedaan nilai rata rat volume pemakaian antara sample 

A,B,C,D 

:    

:  
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b. Menentuakan kaidah pengujian 

Untuk α = 0,05 maka     =                  = 2,77 (tabel distribusi F) 

c. Hitung uji statistik F 

F hitung = KTK / KTG 

F hitung = 340.95 / 1.79 = 190.93 

 

Kesimpulan hasil pengujian 

Setelah dilakukan perhitungan nilai F hitung dan nilai F tabel, dapat 

diketahui bahwa  Maka  ditolak, Jadi masing-masing 

sampel titik didih thinner memberikan pengaruh yang berbeda terhadap 

volume pemakaian cat. Untuk melihat pengaruh signifikan antara pengaruh 

titik didih thinner terhadap volume pemakaian cat dilakukan pengujian 

Tukey. 

4.4.2 Pengujian Tukey 

 Pengujian tukey merupakan pengujian setelah ANOVA untuk mencari 

kelompok mana yang mempunyai perbedaan yang signifikan. Langkah-langkah 

melakukan pengujian tukey sebagai berikut: 

a. Menghitung Q hitung: 

i.  =  =                      = 4.38 

ii. =   =                      = 6.29 

iii. =   = 
                    

 = 30.29 

iv. =   = 
                     

= 1.90
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v. =   = 
                     

 = 25.90 

vi. =   =                       = 24.00 

b. Menghitung Q tabel (Qt) 

 

            

                         = 3,74     

c. Kesimpulan 

1. Hasil perhitungan volume pemakaian cat sampel thinner A lebih 

tinggi dibandingkan sampel thinner B (signifikan Q hitung > Q tabel) 

2. Hasil perhitungan volume pemakaian cat sampel thinner A lebih besar 

dibandingkan sampel thinner C (signifikan Q hitung > Q tabel) 

3. Hasil perhitungan volume pemakaian cat sampel thinner A lebih besar 

dibandingkan sampel thinner D (signifikan Q hitung > Q tabel) 

4. Hasil perhitungan volume pemakaian cat sampel thinner B dan sampel 

thinner C tidak ada perbedaan yang signifikan karena Q tabel lebih 

besar dari Q hitung.  

5. Hasil perhitungan volume pemakaian cat sampel thinner B lebih tinggi 

dibandingkan sampel thinner D (signifikan Q hitung > Q tabel) 

6. Hasil perhitungan volume pemakaian cat sampel thinner C lebih tinggi 

dibandingkan sampel thinner D (signifikan Q hitung > Q tabel) 

7. Hasil perhitungan volume pemakaian cat sampel thinner D 

mempunyai hasil yang lebih rendah dibandingkan sampel thinner 

A,B,C (sampel A>sampel B>sampel C>sampel D).
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BAB V 

HASIL DAN ANALISA  

5.1  Hasil  

 

Tabel 5.1 Data Destilasi dan Volume Pemakaian Cat Setiap Sample Thinner 

 

Berdasarkan hasil analisis ANOVA menunjukan bahwa terdapat pengaruh 

antara titik didih thinner terhadap volume pemakaian cat, hal ini ditunjukan dari 

besarnya nilai F hitung dibandingkan dengan F tabel. Dilengkapi dengan 

pengujian tukey dan didapatkan bahwa semakin tinggi titik didih maka semakin 

sedikit penggunaan volume cat saat diaplikasikan
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5.2  Analisa  

5.2.1 Dampak Terhadap Kualitas 

 Volume pemakaian cat yang digunakan untuk proses aplikasi pengecetan 

tidak 100% akan menempel pada part. Hasil penelitian bahwa kondisi aktual 

volume pemakaian cat saat diaplikasikan untuk mengecat hanya ±40% dari total 

volume yang benar-benar akan menempel pada part, sisanya ±70 akan terbuang 

menjadi dust spray. Oleh sebab itu semakin besar volume cat yang dipakai maka 

semakin besar pula dust spray yang dihasilkan. Besarnya dust spray yang 

dihasilkan membuat cepat kotornya tools disekitar ruang pengecetan dan jika 

dibiarkan terus menerus  berpotensi menjadi salah satu penyebab terjadinya defect 

bintik 

 

Gambar 5.1 Dust Spray 

Penulis juga melakukan analisa korelasi titik didih thinner terhadap 

defect bintik. Dengan cara melakukan trial aplikasi pengecatan 

menggunakan dua thinner yang memiliki titik didih berbeda yaitu thinner A 

(thinner kondisi sekarang) dan thinner D (thinner yang mempunyai titik 

didih lebih tinggi dari thinner A). Masing-masing dari thinner tersebut 

diaplikasikan selama 1 Minggu dengan menggunakan tools dan manpower 

yang sama. Dibawah ini adalah data trial aplikasi pengecatan menggunakan 

thinner tersebut. 

Visual Dust 

Spray 
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Tabel 5.1 Data Trial Aplikasi Pengecatan 

Jenis Thinner 

Jumlah Produksi 

(part) 

Jumlah defect 

bintik (part) 

% defect bintik 

Thinner A 74880 3370 4,5% 

Thinner D 75230 1580 2,1% 

  

Dari hasil trial dapat disimpulkan bahwa pemakaian thinner D dengan 

titik didih tinggi dapat memngurangi terjadinya dust spray sehingga juga 

dapat mengurangi defect bintik. 

 

5.2.2  Cost Reduction 

Perhitungan cost reduction dalam volume pemakaian cat dapat 

dilakukan dengan membandingkan volume pemakaian cat antara thinner 

kondisi sekarang (thinner A) dengan thinner hasil eksperimen yang 

mempunyai volume pemakaian cat yang paling rendah. Dari pengukuran 

volume pemakaian cat masing masing sampel hasil eksperimen didapatkan 

hasil bahwa sampel thinner D mempunyai volume pemakaian cat yang 

paling rendah. Perhitungan cost reduction pemakaian cat dilakukan dengan 

menghitung perbedaan cost pemakaian material penggunaan thinner A 

dengan thinner D. Pengukuran yang telah dilakukan merupakan pengukuran 

pemakaian cat mix antara cat original, thinner dan hardener. Untuk 

membandingkan pemakaian material dilakukan aplikasi masing-masing 

sample thinner selama 1 bulan, lalu didata total konsumsi pemakaian 

material cat original, thinner dan hardener. Total material tersebut akan 
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dihitung secara proposional sesuai dengan jumlah part dan melihat besaran 

luasan permukaan part. Berikut ini adalah perhitungan cost reduction . 

a.  Perhitungan Cost Material Aplikasi Thinner A 

- Total pemakian material selama sebulan 

Tabel 5.2 Total Pemakaian Material Aplikasi Thinner A (dalam satuan cc) 

 

- Menghitung proposional kebutuhan material setiap part 

berdasarkan persentase luas permukaan part 

Tabel 5.3 Persentase Kebutuhan Material Tiap Part Aplikasi Thinner A 

 

 

 

 

 

Tabel 5.4 Total Kebutuhan Material Tiap Part Berdasarkan Persentase 

Proposional Aplikasi Thinner A (Dalam Satuan cc) 

 

- Menghitung kebutuhan material setiap 1 part dari masing-masing 

jenis part dengan cara membagi kebutuhan material dengan jumlah 
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produksi dari tiap part, maka didapatkan hasil perhitungan seperti 

pada tabel 5.5 

Tabel 5.5 Kebutuhan Material Tiap Part Aplikasi Thinner A (satuan cc) 

 

 

- Menghitung harga material part dengan cara mengkalikan harga 

material dengan volume pemakaian tiap part, maka didapatkan 

hasil perhitungan seperti tabel 5.6  

Tabel 5.6 Cost Material Tiap Part Aplikasi Thinner A 

 

 

 

 

 

 

b.  Perhitungan Cost Aplikasi Thinner D 

- Total pemakian material selama sebulan 

Tabel 5.7 Total Pemakaian Material Aplikasi Thinner D (Dalam Satuan cc) 
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- Menghitung proposional kebutuhan material setiap part 

berdasarkan persentase luas area permukaan part 

Tabel 5.8 Persentase Kebutuhan Material Tiap Part Aplikasi Thinner D 

 

Tabel 5.9 Total Kebutuhan Material Tiap Part Berdasarkan Persentase 

Proposional Aplikasi Thinner D (Dalam Satuan cc) 

 

 

- Menghitung kebutuhan material setiap 1 part dari masing-masing 

jenis part dengan cara membagi kebutuhan material dengan jumlah 

produksi dari tiap part, maka didapatkan hasil perhitungan seperti 

pada tabel 5.10 

Tabel 5.10 Kebutuhan Material Tiap Part Aplikasi Thinner D (Satuan cc) 
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- Menghitung harga material part dengan cara mengkalikan harga 

material dengan volume pemakaian tiap part, maka didapatkan 

hasil perhitungan seperti tabel 5.11 

Tabel 5.11 Cost Material Tiap Part Aplikasi Thinner D 

 

 

 

 

 

 

c.  Perhitungan Cost Reduction Antara Thinner A dan D 

Setelah menghitung kebutuhan dan cost material per part pada setiap 

aplikasi thinner A dan D  maka dapat dianalisa cost reduction seperti 

perhitungan pada tabel 5.12 

Tabel 5.12 Perhitungan Cost Reduction Antara Thinner A dan D 
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Dari perhitungan diatas penggunaan thinner D mampu menurunkan biaya 

penggunaan material sebesar 73% cat / part 

 

Gambar 5.2 Perbandingan Cost Penggunaan Thinner A dan D 

73 % 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN  

6.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ada beberapa hal yang telah 

dicapai antara lain: 

a. Berdasarkan hasil analisis ANOVA menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh antara titik didih thinner terhadap volume pemakaian cat, hal ini 

ditunjukan dari besarnya nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel. 

b. Perbaikan material thinner merujuk pada komposisi solvent sampel 

thinner yang mempunyai volume pemakaian cat terendah. Komposisi 

solvent thinner tersebut adalah sebagai berikut solvent titik rendah 0%, 

solvent titik didih sedang 40 % dan solvent titik didih rendah 60%.  

c. Perbandingan biaya konsumsi pemakaian material antara sebelum dan 

sesudah perbaikan dapat dilakukan penghematan (cost reduction) 

pemakaian material sebesar Rp 1.086.719.663,- 
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6.2  Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menyadari banyaknya 

keterbatasan yang dialami selama melakukan penelitian. Berikut ini saran yang 

penulis harapkan: 

Karena keterbatasan waktu yang dialami penulis penelitian ini hanya menggunakan 4 

variasi titik didih thinner. Untuk penelitian selanjutnya dapat : 

a. Menambah variasi titik didih thinner untuk memperkuat analisa tentang 

penelitian diatas.  

b. Dari dasar penelitian diatas PT AHM dapat melakukan perbaikan material 

thinner untuk warna-warna yang lain, dengan perbaikan yang menyeluruh 

akan menghasilkan cost reduction yang cukup besar.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1  

Tabel Distribusi F 
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Lampiran 2 

Tabel Uji Kritis Q 
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