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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Proses pengefektifan sumber daya manusia melalui pendidikan nasional 

yang  berdayaguna dan  berhasil guna  perlu  didukung  oleh  seluruh  lapisan 

masyarakat.  Salah  satunya  usaha yang telah dilakukan oleh PT. TRIAS 

INDRA SAPUTRA melalui penerimaan mahasiswa praktek/magang sebagai 

wujud sumbangsih dalam rangka memasyarakatkan tehnologi industry di 

Indonesia. 

Seperti pada umumnya kebutuhan akan listrik sangat di butuhkan oleh 

para kosumen pada saat ini, baik konsumen rumah tangga maupun konsumen 

Industri. PT TRIAS INDRA SAPUTRA adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang manufacture pembuatan panel listrik akan ikut berperan serta dalam 

memenuhi kebutuhan konsumen akan listrik, Dengan adanya pembuatan 

pembutan Panel LVMDP tersebut untuk mendistribusikan daya listrik yang 

ada di PLN ke konsumen rumah tangga maupun konsumen Industri baik 

sebagai penerangan maupun sebagai sebagai untuk pengoperasian mesi-mesin 

produksi. 

Kebutuhan tenaga listrik di suplai dari PLN melalui gardu induk yang 

berfungsi untuk mensuplai dari panel induk yaitu Panel LVMDP (Low 
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Voltage Main Distribution Panel ) ke Panel distribusi yang berada di 

sekitarnya. Panel LVMDP tersebut yang akan berfugsi mensuplai pemakaian 

listrik ke beban –beban yang ada di pabrik, mall, apartement dan perumahan. 

Bila terjadi gangguan listrik maka digunakan alat yang berfungsi untuk 

mem back-up atau mngganti kebutuhan listrik bila supplai tenaga listrik PLN 

dalam keadaan padam. dengan uraian hal tersebut diatas maka dalam 

pelaksanaan kerja praktek kali ini mahasiswa akan membuat laporan  dengan 

judul” Sistem Pembuatan Panel LVMDP Proyek Saumata Apartement 

Alam Sutera”.  

1.2 Tujuan Kerja Prkatek 

Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kerja praktek ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa tentang hal 

pembuatan Panel LVMDP secara lengkap. 

2. Untuk mengetahui struktur organisasi mulai dari peran dan tanggung 

jawab masing-masing antar divisi yang ada pada PT Trias Indra Saputra.. 

3. Untuk mengetahui system pembuatan  serta kegunaan dari Panel LVMDP 

tersebut.  

4. Mengaplikasikan ilmu yang telah di pelajari untuk di terapkan di industri 

pada saat pelaksanaan kerja praktek tersebut.. 
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1.3 Lokasi Kerja Praktek 

Pelaksanaan kerja paraktek ini dilakukan di PT Trias Indra Saputra, Sentra 

Industri Terpadu Pantai Indah Kapuk, Jl. Dokter Kamal Muara VII Bolk A 

No.6 Jakarta 14470. 

 

1.4 Jadwal Kerja Paktek 

Waktu pelaksanaan kerja praktek ini yaitu selama 3 bulan yaitu di mulai 

dari tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal  20 Nopember 2016 di 

PT. Trias Indra Saputra. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Uraian singkat mengenai struktur penulisan pada masing-masing bab 

adalah sebagai berikut: 

 

 BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi Latar Belakang, Tujuan Kerja Praktek, Lokasi 

Kerja Praktek, Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek dan Sistematika 

Penulisan. 

 

 BAB II Gambaran Umum Perusahaan 

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat perusahaan seperti 

sejarah singkat organisasi, struktur organisasi, serta tanggung 

jawab dan kewenangan, kemudian struktur yang berjalan . 
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 BAB III Tinjauan Pustaka 

Memaparkan teori-teori yang didapat dari sumber-sumber yang 

relevan untuk digunakan sebagai panduan dalam melakukan 

penyusunan laporan kerja praktek yang dilakukan 

 

 BAB IV Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Pada Bab ini berisikan proses sistem pembuatan Panel LVMDP 

dgn cara melakukan wawancara langsung dengan pimpinan 

karyawan Staf maupun karyawan lapangan serta megumpulkan 

informasi dari katalog-katalog yang terlah di sediakan oleh PT 

Trias. 

 

 BAB V Kesimpulan dan Saran 

Mengemukakan kesimpulan yang diambil dari hasil kerja praktek 

dan perancangan system yang akan di capai pada proses produksi 

Panel, serta saran-saran untuk pengembangan selanjutnya, agar 

dapat dilakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1  Analisa Organisasi 

Dalam bab ini akan mengemukakan tentang gambaran umum PT. Trias 

Indra Saputra, sejarah singkat PT. Trias Indra Saputra, visi, misi, dan tujuan PT. 

Trias Indra Saputra, lokasi PT. Trias Indra Saputra, struktur organisasi, wewenang 

dan tanggung jawab.  

 

1. Gambaran Umum PT. Trias Indra Saputra 

PT. Trias Indra Saputra Sebagai Perusahaan Nasional Yang Berdiri 

Sejak Tahun 1987 Bergerak Dibidang Design, Manufacture Cable Support 

System ( Cable Tray, Cable Ladder And Multitray) , Instalasi Mekanikal dan 

Elektrikal ,Strut System ( Unistrut Channel) , Electrical Switchboard / Panel 

Listrik ( Panel Box, Panel Listrik Tegangan Rendah, Panel Listrik Tegangan 

Menengah). Kami Telah Ikut Serta Berperan Dalam Kegiatan Pembangunan 

Di Indonesia Melalui Berbagai Macam Perusahaan, Kontraktor Dan Industri 

Baik Dari Dalam Negri Maupun Luar Negri. Dengan Didukung Sumber Daya 

Manusia Yang Berkualitas Dan Kemajuan Teknologi, Kami Mampu 

Memproduksi Dan Menyediakan Produk-Produk Yang Sesuai Dengan 
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International Standard Iso 9001, Iso 14001 And Ohsas 18001 Which Refer To 

Nema, Iec And Certified By Lloyd' S Registe. 

 

2. Sejarah Singkat PT. Trias Indra Saputra 

Perusahaan ini didirikan pada tahun 1987 oleh Bapak Usman Arifin 

sebagai pendiri dan kini beliau menjabat sebagai Komisaris di perusahaan ini. 

Dengan hanya di bekali pengalaman, tekad bulat dan modal sendiri, Bapak 

Usman berhasil mendirikan PT. Trias Indra Saputra. Pada waktu itu, 

perusahaan hanya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang serba minim 

dan manual. Bahkan Bapak Usman Arifin membuat sendiri mesin tekuk 

dengan oven pengecatan yang masih memakai minyak tanah. 

Namun kondisi ini tidak pernah menyurutkan semangatnya untuk terus 

berkembang, justru menjadi pemicu untuk terus melangkah maju. Rangkaian 

produk yang di produksi pada saat itu adalah rak besi untuk keperluan 

perkantoran kemudian hydrant box. Denganmeningkatnya permintaan pasar 

yang melihat adanya peluang bisnis yang menjanjikan, PT. Trias Indra 

Saputra memutuskan untuk memproduksi Cable Tray, Cable Ladder dan 

Panel yang hingga saat ini menjadi produk andalan dan core buisiness 

perusahaan. 

Dengan bangga kami sampaikan bahwa saat ini kami berhasil 

melakukan ekspansi dalam fasilitas produksi. Luas pabrik yang kami miliki 

semulanya hanya 1.625 m
2
 dan sekarang telah mencapai lebih dari 7.000m

2
, 
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ditambah gedung perkantoran 4 lantai, 4 line produksi yang sepenuhnya 

terotomatisasi dan 5 mesin baru yang terspesialisasi dan terkomputerisasi. 

Kami akan berusaha untuk terus mengembangkan fasilitas produksi dan 

sumber daya manusia yang kompeten, demi mencapai efesiensi yang di 

perlukan dalam bersaing di era globalisasi. Perkembangan ini juga dapat 

terjadi karena di mata pelanggan, kami adalah partner kerja yang handal dan 

terpecaya. 

Bila di tinjau kembali, PT Trias Indra Saputra telah dibangun atas dasar 

filosifi yang kuat untuk menciptakan kemajuan yang berkesinambungan pada 

setiap jalur bisnis serta lingkup perusahaan secara keseluruhaan. Rahasia 

keberhasilan PT. Trias Indra Saputra hingga detik ini dapat terus bertahan di 

dunia bisnis tanah air, khususnya di industri manufacturing & enginering 

adalah tanggung jawab penuh kepada masyarakat termasuk karyawan 

perusahaan beserta keluarga mereka. 

Landasan ini juga mrnjadi sarana pembuktian bagi Bapak Usman Arifin, 

bahwa setiap manusia layakmendapatkan kesempatan yang sama 

mengembangkan dirinya, menambah pengetahuan dan keahlian, serta 

menikmati kehidupan yang lebih layak. 

 

2.2  Visi, Misi dan Filosofi PT. Trias Indra Saputra 

Visi ( Menjadi Pelita Bagi Anak Bangsa ) 
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PT. Trias Indra Saputra sangat memahami dan memegang teguh 

visi ini. Salah satu tindakan nyata dalam mewujudkannya adalah dengan 

membuka lapangan pekerjaan dan melaksanakan program-program 

pendidikan bagi keluarga besar PT. Trias Indra Saputra dan masyarakat 

yang tidak mampu. Kami menyadari pentingnya program pendidikan 

bagi generasi muda bangsa, yang mutlak dilaksanakan untuk kesuksesan 

Nega Indonesia. Kami memahami bahwa pendidikan yang benar dan 

bermutu akan berdampak langsung kepada pemberantasan kemiskinan. 

 

a. Misi ( Memberikan nilai yang lebih baik kepada pelanggan melalui 

produk dan pelayanan yang berkualitas) 

PT. Trias Indra Saputra akan terus berusahan untuk memberikan 

mutu dan pelayanan yang berkualitas sabagai sumbangsih terbesar kami 

kepada pelanggan. Selain itu, kamipun selalu berusaha untuk 

meningkatkan peran serta kami dalam dunia perindustrian, khususnya 

dalam bidang manufacture, sehingga kelak kami dapat bersaing dalam 

angsa pasar international. Kami m enyadari bahwa untuk mewujudkan 

hal tersebut, membutuhkan proses komitmen yang cuup tinggi. Oleh 

karena itu, Kami akan terus melakukan perbaikan yang 

berkesinambungan pada setiap langkah kami dan memperkuat serta 

memprihatikan pembangunan landasan fundamental perusahaan kami. 
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b. Filosofi 

Kami menciptakan budaya perusahaan yang berorientasi kepada: 

 Menghormati kebutuhan pelanggan. 

 Integrasi yang tidak berkompromi 

 Kepercayaan 

 Kredibilitas 

 Perkembangan yang berkesinambungan 

Bagi kami, tanpa integritas yang tinggi perusahaan tidak dak dapat 

berjalan bahkan berdiri hingga saat ini. Integritas yang terus menerus 

dibangun ke dalam maupun luar. 

 

2.3 Lokasi PT. Trias Indra Saputra 

PT. Trias Indra Saputra beralamat di Sentra Industri Terpadu Pantai Indah 

Kapuk, Jl Dokter Kamal Muara VII Blok A No. 6, Jakarta Utara 14470. 
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Gambar 2.3.1 Tampak Satelit (Lokasi PT. Trias Indra Saputra) 

Sumber : Geogle Map  

 

   

Gambar 2.3.2 Tampak Perspektif (Lokasi PT. Trias Indra Saputra) 
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2.4   Stuktur Organisasi 

Sebuah organisasi atau perusahaan harus mempunyai suatu struktur 

organisasi yang digunakan untuk memudahkan peng-koordinasian dan penyatuan 

usaha, untuk menunjukkan kerangka-kerangka hubungan diantara fungsi, bagian-

bagian maupun tugas dan wewenang serta tanggung jawab. Serta untuk 

menunjukan rantai (garis) perintah dan perangkapan fungsi yang diperlukan 

dalam suatu organisasi. Sama halnya dengan PT. Trias Indra Saputra yang 

mempunyai struktur organisasi manajemen sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4.1 Struktur Organisasi PT. Trias Indra Sputra 
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2.4.1 Direktur Utama 

Fungsi dari Direktur Utama adalah merencanakan, 

mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Direksi 

dalam pengelolaan perusahaan baik yang bersifat strategis, agar misi 

perusahaan dapat diemban dengan baik dan tujuan perusahaan dapat 

dicapai sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar. 

Direktur  Utama  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  

sebagai berikut : 

-   Mengesahkan perumusan pokok-pokok kebijakan dan strategi 

umum perusahaan yang akan  menjadi acuan dalam penyusunan 

kebijakan operasional dan strategi fungsi-fungsi organisasi 

perusahaan. 

-   Mengkoordinasikan anggota Direksi yang lain sebagai suatu 

keterkaitan fungsional serta semangat yang kuat untuk memimpin 

unit-unit bawahan yang berada dibawah. 

 

2.4.2 Wakil Direktur (Vice Director) 

Tugas pokok Wakil Direktur adalah melaksanakan sebagian tugas 

pokok Direktur Utama. Wakil Direktur bertanggung jawab kepada 

Direktur Utama. Wewenang dan tanggung jawab Wakil Direktur adalah : 

-   Memimpin Direktorat  dibawahnya,  pengembangan,  pelaksanaan  

dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 
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-   Berwenang untuk  menetapkan  kebijaksanaan  yang  hendak  

diberikan pada langganan, menetapkan harga jual dan sistem 

penjualan, serta alat promosi. 

-   Berwenang untuk memutuskan bagaimana membantu mitra bisnis 

dalam mengelola sistem informasi. 

 

2.4.3 Sales dan Marketing 

2.4.3.1 Sales 

Sales secara sederhana adalah penjualan, Dalam buku yang sama 

juga dijabarkan mengenai Salesmanship yaitu kecakapan seorang Sales 

dalam menjual yang meliputi proses dalam penjualan yang dimulai dari 

langkah pertama sampai dengan terlaksananya suatu penjualan. Jadi 

pengertian Sales Person atau Salesman di sini adalah individu yang 

menawarkan suatu produk dalam suatu proses penjualan. Tugas dan 

tanggung jawab sebagai berikut : 

- Untuk memotivasi calon pelanggan agar ia bertindak dengan suatu 

cara yang dikehendaki olehnya yaitu membeli. 

- Dapat mengarahkan sasaran mana dan kepada siapa produk akan 

ditawarkan dan dijual. 

- Dapat meyakinkan atas manfaat dan kelebihan produk yang 

ditawarkan. 
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- Dapat meyakinkan calon pelanggan yang diketahui ragu-ragu dalam 

mengambil keputusan atau menentukan pilihan. 

        2.4.3.2 Marketing 

Marketing adalah ujung tombak yang menjadikan suatu perusahaan 

akan meraih kesuksesan atau kemunduran. Marketing mempunyai tugas 

utama, yaitu menjual produk atau jasa dari suatu perusahaan yang 

mempunyai target pasar sesuai dengan yang telah ditentukan oleh 

perusahaan tersebut. 

 

1 Accounting 

Fungsi Accounting adalah proses identifikasi, pengukuran, 

pengumpulan, analisis, penyiapan, dan komunikasi informasi financial 

yang digunakan untuk perencanaan, evaluasi, pengendalian dalam suatu 

organisasi, serta untuk menjamin ketepatan penggunaan sumber-sumber 

dan pertanggung jawaban sumber-sumber tersebut. Tanggung jawab 

akunting antara lain yaitu : 

-  Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi 

keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan 

perusahaan secara akurat dan tepat waktu. 

-  Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan dan 

pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat 

waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. 
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-  Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol arus kas 

perusahaan (cashflow), terutama pengelolaan piutang dan hutang, 

sehingga memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan 

dan kesehatan kondisi keuangan. 

-  Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran 

perusahaan, dan mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk 

memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam 

menunjang kegiatan operasional perusahaan. 

-  Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem dan 

prosedur keuangan dan akuntansi, serta mengontrol pelaksanaannya 

untuk memastikan semua proses dan transaksi keuangan berjalan 

dengan tertib dan teratur, serta mengurangi risiko keuangan. 

-  Mengkoordinasikan dan melakukan perencanaan dan analisa 

keuangan untuk dapat memberikan masukan dari sisi keuangan bagi 

pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis, baik untuk 

kebutuhan investasi, ekspansi, operasional maupun kondisi keuangan 

lainnya. 

-  Merencanakan dan mengkonsolidasikan perpajakan seluruh 

perusahaan untuk memastikan efisiensi biaya dan kepatuhan terhadap 

peraturan perpajakan. 
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2 Operational Departement 

Tugas pokok manajer operasional adalah beranggung jawab untuk 

memastikan organisasi berjalan sebaik mungkin dalam memberikan 

pelayanan dan memenuhi harapan para pelanggan dan klien dengan cara 

yang efektif dan efisien. inti tugas manajer operasi ini adalah bagaimana 

membuat perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak 

dengan biaya yang lebih rendah. Tugas manajer operasional antara lain 

yaitu : 

-  Mengelola dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi 

perusahaan. 

-  Memangkas habis biaya-biaya operasi yang sama sekali tidak 

menguntungkan perusahaan. 

-  Meneliti teknologi baru dan metode alternatif efisiensi. 

-  Mengawasi produksi barang atau penyediaan jasa (perusahaan jasa). 

-  Mengawasi persediaan, distribusi barang dan tata letak fasilitas 

operasional. 

-  Membuat pengembangan operasi dalam jangka pendek dan panjang. 

-  Meningkatkan sistem operasional, proses dan kebijakan dalam 

mendukung visi dan misi perusahaan. 

-  Melakukan pertemuan rutin dengan Direktur Eksekutif secara berkala. 

-  Melakukan pencarian cek untuk biaya agen. 

-  Mengatur anggaran dan mengelola biaya. 
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-  Mengelola program jaminan kualitas/ quality control. 

 

3 HRD (Human Resource Departement) 

Human Resource Departemen biasa disebut sebagai “Personalia” 

atau “Kepegawaian”.  Human Resource Departemen dalam manajemen 

juga biasa disebut dengan “Human Capitol” atau “Human Resources 

Management”. 

Arti lain dari Human Resources Departemen  (Sumber Daya 

Manusia/SDM) adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada 

ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja 

lainnya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Bagian atau unit yang biasanya mengurusi sdm adalah departemen 

sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia juga dapat 

diartikan sebagai suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk 

memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang 

tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat 

organisasi memerlukannya. 

 Tugas, Tanggung Jawab dan Peran HRD dalam perusahaan antara 

lain : 

1. Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja (Preparation and 

Selection). 
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 Persiapan  

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam hal melakukan 

persiapan, antara lain factor internal dan factor eksternal. Faktor 

internal dalam persiapan meliputi jumlah kebutuhan karyawan 

baru, struktur organisasi, departemen terkait, dan sebagainya. 

Sedangkan factor eksternal dalam hal persiapan meliputi hokum 

ketenagakerjaan, kondisi pangsa tenaga kerja, dan lain 

sebagainya. 

 Rekruitmen Tenaga Kerja 

Recruitment adalah sebuah proses untuk mencari calon 

pegawai atau karyawan yang dapat memenuhi kebutuhan SDM 

organisasi atau perusahaan. Dalam tahapan ini HRD perlu 

melakukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi 

pekerjaan (job description) dan juga spesifikasi pekerjaan (job 

specification). 

 Seleksi Tenaga Kerja 

Pengertian dari seleksi tenaga kerja adalah sebuah proses 

yang dilakukan untuk menemukan tenaga kerja yang tepat dari 

sekian banyak kandidat. Tahapan yang dilakukan dalam proses 

seleksi tenaga kerja, yaitu melihat daftar riwayat hidup/ CV, 

melakukan seleksi awal berdasarkan CV pelamar, pemanggilan 

pelamar untuk tes interview, menguji calon karyawan dengan 
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test tertulis, proses interview/ wawancara kerja, dan proses 

selanjutnya. 

2. Pengembangan dan Evaluasi Karyawan 

Agar tenaga kerja atau karyawan dapat berkontribusi secara 

maksimal terhadap perusahaan atau organisasi, maka ia harus 

menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. 

Proses pengembangan dan evaluasi karyawan dilakukan sebagai 

sebuah pembekalan agar tenaga kerja dapat lebih menguasai dan ahli 

di bidangnya, serta meningkatkan kinerja yang ada. 

3. Pemberian Kompensasi dan Proteksi pada Pegawai 

Kompensasi adalah imbalan atau upah atas kontribusi kerja 

pegawai secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Pemberian 

kompensasi harus tepat dan sesuai dengan kondisi pasar tenaga kerja 

yang ada pada lingkungan eksternal agar tidak menimbulkan masalah 

ketenagakerjaan atau kerugian pada organisasi atau perusahaan. 

4.  Logistik ( Warehouse ) 

Fungsi utama departemen logistik adalah melaksanakan tugas 

yang berhubungan dengan penjualan jasa yang ditawarkan, memastikan 

arus keluar dan masuk barang customer sesuai dengan ketentuan dan 

prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Tugasnya sebagai berikut: 
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-  Melaksanakan tata administrasi penerimaan dan pengeluaran barang 

dari dan ke gudang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 

ditetapkan. 

-  Memberikan pengarahan kepada kepala bagian gudang, seperti 

melaksanakan tata penyimpanan barang di gudang, menjaga 

keamanan, kebersihan dan ketertiban gudang serta melakukan stock 

opname secara berkala sesuai yang telah ditetapkan. 

-  Memeriksa dan memonitor terus menerus hasil pelaksanaan tugas 

bawahannya dan memberikan pengarahan kepada bawahannya. 

-  Mencocokkan tingkat stock yng tertera dalam kartu meja dengan yang 

ada pada kartu gudang. 

-  Mengajukan permintaan penambahan stock kepada direktur utama. 

-  Menjamin kerjasama yang konstruktif dengan bawahan, atasan, rekan 

kerja dan pihak luar yang relevan. 

5.  Engineering 

Tugas Engineering yaitu meliputi membuat rencana, gambar-

gambar dan rincian tentang kebutuhan material dan memberikan 

persetujuan atas surat-surat sehubungan dengan pembelian material. 

Tanggung jawab engineering yaitu: 

-  Bertanggung jawab kepada Direktur Perusahaan terhadap 

pelaksanaan tugasnya. 
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6.  Project Manager 

Seorang Proyek Manager harus orang yang memiliki keahlian 

khusus atau yang sudah berpengalaman dibidang kontruksi dan 

mengetahui apa tugas dari seorang project manager itu sendiri. paling 

tidak dapat berkontribusi bagi pekerjaannya. dalam hal ini, project 

manager harus dipegang oleh orang-orang yang memiliki kedisplinan 

yang tinggi dan bekerja secara maksimal. 

Tanggung Jawab Project Manager, yaitu : 

-  Membuat rencana kerja dan anggaran konstruksi 

-  Mengendalikan seluruh kegiatan konstruksi 

-  Melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait 

-  Membangun komunikasi internal dan eksternal 

-  Menetapkan kebutuhan sumber daya 

-  Menentukan alternatif mencapai target 

-  Menyetujui rencana dan metode kerja 

-  Menunjuk pemasok dan subkontraktor 

-  Tercapainya sasaran biaya, mutu,waktu, k3 dan lingkungan 

-  Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya 
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-  Terkoordinasinya semua pihak terkaita 

-  Kepuasan pelanggan 

7. Admin 

Sebuah proyek konstruksi akan berjalan dengan baik jika didukung 

oleh seorang administrasi dan keuangan proyek dengan berbagai macam 

tugasnya. Peran administrasi proyek dimulai dari masa persiapan 

pelaksanaan pembangunan sampai dengan pemeliharaan dan penutupan 

kontrak kerja. Tugas administrasi dan keuangan proyek bangunan adalah 

sebagai berikut : 

-  Melakukan seleksi atau perekrutan pekerja diproyek untuk pegawai 

bulanan sampai dengan pekerja harian dengan spesialisai keahlian 

masing-masing sesuai posisi organisasi proyek yang dibutuhkan. 

-  Pembuatan laporan keuangan atau laporan kas bank proyek, laporan 

pergudangan, laporan. 

-  Membuat dan melakukan verifikasi bukti-bukti pekerjaan yang akan 

dibayar oleh owner sebagai pemilik proyek. 

-  Melayani tamu – tamu  intern perusahaan maupun ekstern dan 

melakukan tugas umum. 

-  Mengisi data-data kepegawaian, pelaksanaan, asuransi tenaga kerja, 

menyimpan data-data kepegawaian karyawan dan pembayaran gaji 

serta tunjangan karyawan. 
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-  Membuat laporan akutansi proyek dan menyelesaikan perpajakan 

serta retribusi. 

-  Mengurus tagihan kepada pemilik proyek atau jika kontraktor 

nasional dengan banyak proyek maka bertugas juga membuat laporan 

ke kantor pusat serta menyiapkan dokumen untuk permintaan dana ke 

bagian keuangan pusat. 

-  Membantu project manager terutama dalam hal keuangan dan sumber 

daya manusia sehingga kegiatan pelaksanaan proyek dapat berjalan 

dengan baik. 

-  Membuat laporan ke pemerintah daerah setempat, lurah atau 

kepolisian mengenai keberadaan proyek dan karyawan dalam 

pelaksanaan pekerjaan pembangunan. 

- Mencatat aktiva proyek meliputi inventaris, kendaraan dinas, alat-alat 

proyek dan sejenisnya. 

- Menerima dan memproses tagihan dari sub kontraktor  jika proyek 

yang dikerjakan berskala besar sehingga melakukan pemborongan 

kembali kepada kontraktor spesialis sesuai dengan item pekerjaan 

yang dikerjakan. 

-  Memelihara bukti-bukti kerja sub bagian administrasi proyek serta 

data-data proyek. 
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8. Supervisor (Pengawas Lapangan) 

Supervisor adalah Pekerja yang berhubungan langsung dengan 

manajer. Namun dalam konteks tanggung jawab, Supervisor mempunyai 

tugas yang tidak mudah.  

Dalam banyak kasus, Supervisor memiliki tugas strategis karena 

langsung terjun di lapangan melaksanakan semua rencana yang telah 

ditetapkan Manajer Proyek. 

Dalam beberapa industri Supervisor tidak memiliki Staf Bawahan. 

Hal ini menyebabkan Supervisor mempunyai kedudukan istimewa di 

dalam perusahaan.  

Supervisor bersama Staf bawahannya, menentukan selesai 

tidaknya pekerjaan (proyek) yang telah direncan sesuai strategi pada 

perusahaan. Tugas Seorang Supervisor sebagai berikut : 

- Mengatur kerjanya para bawahannya (staf) 

- Membuat Job Deskriptions untuk Staf Bawahanya 

- Bertanggung jawab atas hasil kerja Staf 

- Memberi motivasi kerja kepada Staf Bawahanya 

- Membuat Jadwal Kegiatan Kerja untuk karyawan 

- Memberikan Breafing bersama Staf 

- Membuat Planing Pekerjaan Harian, Mingguan, Bulanan, dan 

Tahunan. 
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9.  Security (Keamanan) 

Security bertugas melaksanakan pengamanan perusahaan baik 

dari dalam ataupun luar lingkungan perusahaan dan Mengambil tindakan 

untuk keselamatan lingkungan perusahaan. Tanggung jawab security 

yaitu : 

- Bertanggung jawab kepada Menejer Proyek terhadap 

pelaksanaan tugasnya. 

   

10.  Drafter 

Drafter pada sebuah proyek konstruksi bangunan baik gedung 

maupun infrastruktur mempunyai berbagai macam tugas dalam 

pekerjaanya diantaranya sebagai berikut: 

- Membuat gambar pelaksanaan / gambar shop drawing. 

Gambar shop drawing adalah gambar detail yang disertai ukuran dan 

bentuk detail sebagai acuan pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan 

pembangunan dilapangan sesuai dengan gambar perencanaan yang 

sudah dibuat sebelumnya. 

- Menyesuaikan gambar perencana dengan kondisi nyata dilapangan. 

Seringkali apa yang sudah direncanakan oleh perencana tidak 

memungkinkan untuk dilaksanakan dilapangan karena kondisi 

kenyatanya ternyata berbeda atau bisa jadi telah ada perubahan bentuk 

struktur pekerjaan sebelumnya yang menyebabkan pekerjaan 
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selanjutnya harus berubah, disinilah tugas seorang drafter untuk 

membuat gambar kerja yang dapat dilaksanakan. 

- Menjelaskan kepada pelaksana lapangan/ surveyor. 

Gambar shop drawing yang sudah dibuat adakalanya kurang dipahami 

oleh pelaksana lapangan baik dari segi bentuk detail struktur maupun 

ukuran bangunan sehingga diperlukan koordinasi yang baik dengan 

pihak lapangan agar struktur bangunan yang dibuat sesuai dengan apa 

yang sudah direncanakan sebelumnya. 

- Membuat gambar akhir pekerjaan / asbuilt drawing. 

Gambar asbuilt drawing adalah gambar laporan hasil pelaksanaan yang 

sudah dibuat dilapangan untuk dijadikan pertanggung jawaban kepada 

pemilik proyek/owner, gambar asbuilt drawing dibuat setelah pekerjaan 

selesai dan tidak ada perubahan dilapangan. 

- Tugas drafter pada perusahaan konsultan. 

Bersama-sama arsitek membuat gambar pra rencana bangunan, gambar 

perencanaan bangunan, serta gambar for construction yang diserahkan 

kepada owner/pemilik proyek untuk dijadikan pedoman dalam 

menghitung rencana anggaran biaya bangunan serta pelaksanaan 

pembangunan. 

 

11.  K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 
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Keselamatan dan Kesehatan kerja adalah tanggungjawab bersama 

antara karyawan dan manajemen perusahaan. Manajemen 

bertanggungjawab terhadap konsekuensi dari kesesuaian dan kepatuhan 

perusahaan kepada peraturan K3 yang berlaku. 

Semua aktifitas K3 minimumnya harus didasarkan pada tanggung 

jawab pribadi secara khusus sesuai dengan peranannya dan resiko yang 

mungkin ada dari pekerjaannya di perusahaan tersebut. Tanggung jawab 

pengawas sebagai berikut : 

- memerintahkan pekerja untuk mengikuti tatacara kerja yang aman. 

- menegakkan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. 

- mengoreksi tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. 

- memastikan  hanya pekerja yang berwenang dan  terlatih yang 

mengoperasikan peralatan. 

- pelaporan dan menyelidiki semua kecelakaan / insiden. 

- memeriksa daerah sendiri dan mengambil tindakan perbaikan untuk 

mengurangi atau menghilangkan bahaya. 

- memastikan peralatan dipelihara dengan benar. 

- mempromosikan kesadaran keselamatan pekerja. 
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BAB III 

                                      TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1 Pengertian Proses Produksi 

Dewasa ini banyak dijumpai perusahaan yang memproduksi barang 

dan jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat. Untuk 

memproduksi barang dan jasa tersebut diperlukan adanya proses produksi. 

Sebelum membahas mengenai proses produksi, terlebih dahulu akan dibahas 

arti dari proses yaitu : “Proses adalah suatu cara, metode maupun teknik untuk 

penyelenggaraan atau pelaksanaan dari suatu hal tertentu” (Ahyari, 2002) 

Sedangkan produksi adalah: “Kegiatan untuk mengetahui penambahan 

manfaat atau penciptaan faedah, bentuk, waktu dan tempat atas faktor-faktor 

produksi yang bermanfaatbagi pemenuhan konsumen” (Reksohadiprodjo, 

2000)   

Dari  uraian  di  atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai 

proses produksi, yang dimaksud dengan proses produksi adalah: “Suatu cara, 

metode maupun teknik bagaimana penambahan manfaat atau penciptaan 

faedah, bentuk, waktu dan tempat atas faktor-faktor produksi sehingga dapat 

bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan konsumen. 
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Dari pengertian di atas, dapat kita lihat proses produksi merupakan 

kegiatan atau rangkaian yang saling berkaitan untuk memberikan nilai atau 

menambah nilai kegunaan terhadap suatu barang. Suatu proses produksi 

yang  bertujuan  memberi  nilai  suatu  barang  dapat  dilihat  pada  proses 

produksi yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau 

barang jadi. Sedangkan proses produksi yang bertujuan untuk menambah nilai 

atau kegunaan suatu barang atau jasa dapat dilihat pada proses produksi yang 

merubah barang setengah jadi menjadi barang jadi. 

Adapun produksi disini adalah transformasi dari faktor-faktor produksi 

(bahan mentah, tenaga kerja, modal, serta teknologi) menjadi hasil 

produksi atau produk. Agar tujuan berproduksi yaitu memperoleh jumlah 

barang atau produk (termasuk jenis produk), dengan harga dalam waktu  serta  

kualitas  yang  diharapkan  oleh  konsumen,  maka  proses produksi perlu 

diatur dengan baik. 

3.2  Jenis-jenis Proses Produksi 

Untuk   menghasilkan   suatu   produk   dapat   dilakukan   melalui 

beberapa cara, metode dan teknik yang berbeda-beda. Walaupun proses 

produksi sangat banyak, tetapi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua 

jenis yaitu: 

1. Proses produksi terus menerus (Contiunuous process) 
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Adalah suatu proses produksi dimana terdapat pola urutan yang pasti 

dan tidak berubah-ubah dalam pelaksanaan produksi yang dilakukan dari 

perusahaan yang bersangkutan sejak dari bahan baku sampai menjadi bahan 

jadi. (Subagyo, 2000) 

a.   Sifat-sifat atau ciri-ciri 

1) Produksiyangdihasilkandalam jumlahyang besar(produktivitas massa). 

2)  Biasanya menggunakan sistem atau cara penyusunan peralatan berdasarkan 

urutan pengerjaan dari produk yang dihasilkan. 

3)  Mesin-mesin yang dipakai dalam proses produksi adalah mesin- mesin 

yang bersifat khusus (special purpose machines). 

4)  Karyawan tidak perlu mempunyai keahlian atau skill yang tinggi karena 

mesin-mesinnya bersifat khusus dan otomatis. 

5)  Apabila  terjadi  salah  satu  mesin  rusak  atau  berhenti  maka seluruh 

proses produksi terhenti. 

6)  Jumlah tenaga kerja tidak perlu banyak karena mesin-mesinnya bersifat 

khusus. 

7)  Persediaan bahan mentah dan bahan dalam proses lebih sedikit dari 

proses produksi terputus-putus. 

8) Biasanya  bahan-bahan  dipindahkan  dengan  menggunakan tenaga mesin. 

b.   Kebaikan atau kelebihan proses produksi terus menerus adalah: 
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1)  Dapat diperoleh tingkat biaya produksi per unit yang rendah. 

2)  Dapat dihasilkan produk atau volume yang cukup besar. 

3)  Produk yang dihasilkan distandarisir. 

4) Dapat  dikuranginya  pemborosan  dari  pemakaian  tenaga manusia, 

karena sistem pemindahan bahan baku menggunakan tenaga kerja listrik atau 

mesin. 

5)  Biaya tenaga kerja rendah, karena jumlah tenaga kerja sedikit dan tidak 

memerlukan tenaga ahli. 

6)  Biaya pemindahan bahan baku lebih rendah, karena jarak antara mesin 

yang satu dengan yang lain lebih pendek dan pemindahan tersebut degerakkan 

tenaga mesin. 

c.   Kekurangan  atau  kelemahan  dari  proses  produksi  terus-menerus adalah: 

1)  Terdapat kesukaran dalam menghadapi perubahan produk yang diminta 

oleh konsumen atau pelanggan. 

2)  Proses  produksi  mudah  terhenti  apabila  terjadi  kemacetan  di suatu 

tempat atau tingkat proses. 

3) Terdapat kesalahan dalam menghadapi perubahan tingkat permintaan. 

2. Proses produksi terputus-putus (Intermitten process) 

Adalah proses produksi dimana terdapat beberapa pola atau urutan 

pelaksanaan produksi dalam perusahaan yang bersangkutan sejak bahan baku 
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sampai menjadi produk akhir (Subagyo, 2000) 

a.   Sifat atau ciri-ciri 

1)  Produk yang dihasilkan dalam jumlah yang sangat kecil didasar atas 

pesanan. 

2) Mesinnya bersifat umum dan dapat digunakan mengolah bermacam-

macam produk. 

3)  Biasanya menggunakan sistem atau cara penyusunan peralatan 

berdasarkan atas fungsi dalam proses produksi atau peralatan yang sama, 

dikelompokkan pada temapat yang sama. 

4)  Karyawan mempunyai keahlian khusus. 

5) Proses  produksi  tidak  mudah  terhenti  walaupun  terjadi kerusakan salah 

satu mesin atau peralatan. 

6)  Persediaan bahan mentah banyak. 

7)  Bahan-bahan yang dipindahkan dengan tenaga manusia. 

b.   Kebaikan atau kelebihan proses produksi terputus-putus adalah: 

1) Mempunyai  fleksibelitas  yang  tinggi  dalam  menghadapi perubahan  

produk  dengan  variasi  yang  cukup  besar. Fleksibelitas ini diperoleh dari : 

a)  Sistem penyusunan peralatan. 

b)  Jenis  atau  type  mesin  yang  digunakan  bersifat  umum 

(general purpose machine). 
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c)  Sistem pemindahan yabg tidak menggunakan tenaga mesin tetapi tenaga 

manusia. 

2)  Mesin-mesin  yang  digunakan  dalam  proses  bersifat  umum, maka 

biasanya dapat diperoleh penghematan uang dalam investasi mesin-mesinnya, 

karena harga mesin-mesinnya lebih murah. 

3) Proses  produksi  tidak  mudah  terhenti  akibat  terjadinya kerusakan atau 

kemacetan di suatu tempat atau tingkat proses. 

c.   Kekurangan atau kelemahan proses produksi terputus-putus adalah : 

1) Scheduling dan routing untuk pengerjaan produk yang akan dihasilkan 

sangat sukar karena kombinasi urut-urutan pekerjaan yang banyak dalam 

memproduksi satu macam produk dan dibutuhkan scheduling dan routing 

yang banyak karena produksinya berbeda, tergantung pada pemesanannya. 

2) Karena pekerjaan scheduling dan routing banyak dan sukar dilakukan,  

maka  pengawasan  produksi  dalam  proses  sangat sukar dilakukan. 

3)  Dibutuhkan investasi yang sangat besar dalam persediaan bahan 

mentah dan bahan dalam proses, karena prosesnya terputus- putus dan produk 

yan dihasilkan tergantung pesanan. 

4)  Biaya tenaga kerja dan biaya pemindahan sangat tinggi, karena 

banyak menggunakan tenaga manusia dan tenaga yang dibutuhkan adalah 

tenaga ahli dalam pengerjaan produk tersebut .(Gitosudarmo, 2000) 

Untuk dapat menentukan jenis proses produksi dari suatu perusahaan, 
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maka perlu mengetahui sifat-sifat atau ciri-ciri proses produk. Baik itu proses 

produksi terus-menerus atau proses produksi terputus- putus. 

3.3.  Pengertian Pengendalian Proses Produksi 

Dalam perusahaan semua kegiatan perlu adanya pengendalian. 

Pengendalian  adalah  salah  satu  fungsi  manajemen  yang  mengadakan 

penilaian bila perlu mengadakan koreksi, sehingga apa yang dilakukan 

bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapainya 

tujuan yang sudah digariskan semula. Sebelum membahas mengenai 

pengendalian proses produksi, terlebih dahulu akan dibahas arti dari 

pengendalian yaitu : “Pengendalian adalah penemuan dan penerapan cara dan 

peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan 

apa yang ditetapkan “. (Handoko, 2001) 

Sedangkan yang dimaksud dengan proses produksi adalah kegiatan 

dalam suatu perusahaan yang di arahkan untuk menjamin kontinuitas dan 

aktifitas untuk menyelesaikan produk sesuai dengan bentuk dan waktu 

yang diinginkan dalam batas-batas yang direncanakan. Dengan adanya 

pengendalian dalam pelaksanaan produksi dari perusahaan dapat membuahkan 

hasil yang baik. 

3.4.  Arti Penting Pengendalian Proses Produksi 

Proses produksi merupakan suatu bentuk kegiatan yang paling penting 

dalam pelaksanaan produksi disuatu perusahaan. Hal ini karena proses 

produksi merupakan cara, metode maupun teknik bagaimana kegiatan  

penambahan  faedah  atau  penciptaan  faedah  tersebut dilaksanakan. 
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Kelancaran proses produksi sangat dipengaruhi sistem produksi  yang  telah  

dipersiapkan  sebelum  perusahaan  melaksanakan proses produksi. Selain 

itu demi kelancaran proses produksi diperlukan pula pengendalian proses 

produksi yang akan mengendalikan seluruh komponen penting dalam suatu 

perusahaan. 

3.5.   Sistem pengendalian proses produksi 

Sesuai dengan kegiatan dalam suatu perusahaan maka perusahaan 

harus diarahkan untuk menjamin kontinuitas dan aktivitas kegiatan untuk 

menyelesaikan produk sesuai dengan bentuk dan waktu yang diinginkan 

dalam batas-batas yang direncanakan. Untuk memperlancar kegiatan produksi 

dibutuhkan  pengendalian proses produksi, yaitu : 

1.   Pengendalian proses produksi 

Agar proses produksi dapat berjalan dengan baik dan lancar diperlukan 

pengendalian yang baik. Pengendalian proses produksi meliputi kapan 

produksi dimulai dan kapan produksi diakhiri sehingga harus direncanakan. 

2.   Pengendalian bahan baku 

Bahan baku merupakan masalah yang cukup dominan dibidang 

produksi.  Perusahaan  menghendaki  jumlah  persediaan  yang  cukup agar 

jalannya produksi tidak terganngu, maka dengan adanya pengendalian bahan 

baku diharapkan kegiatan produksi dapat berjalan lancar   serta   dapat   

menentukanstandart   bahan   baku   yang   baik, mengenai apa yang harus 

dipesan, berapa banyaknya pesanannya da kapan pemesanan dilakukan. 
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3.   Pengendalian tenaga kerja 

Pengendalian tenaga kerja merupakan salah satu unsur yang penting  

di  dalam  pengendalian  produksi.  Berhasil  tidaknya  suatu proses  

produksi  akan   tergantung  kepada  kemampuan  kerja  dan kesungguhan 

kerja dari para karyawan perusahaan. Sehingga pengelolaan tenaga kerja atau 

sumber daya manusia merupakan bidang keputusan yang penting dalam 

hubungannya dengan kuantitas dan kualitas produk. 

4.   Pengendalian biaya produksi dan perbaikan 

Para pengawas bagian produksi setiap saat harus melakukan 

pengawasan serta membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan 

keseimbangan antara pekerja, bahan baku dan biaya serta tindakan perbaikan. 

5.   Pengendalian kualitas 

Ada  beberapa  pengertian  pengendalian  kualitas  menurut  para  ahli, yaitu : 

“Pengendalian kualitas adalah aktivitas untuk menjaga dan 

mengarahkan agar kualitas produk perusahaan dapat dipertahankan 

sebagaimana yang telah direncanakan” (Ahyar, 2002) 

“Pengendalian kualitas merupakan suatu kebutuhan bagi perusahaan 

yang menginginkan adanya kemajuan dalam perusahaan dengan standart yang 

ada” (Subagyo, 2000) 

“Pengendalian kualitas merupakan alat bagi manajemen untuk 

memperbaiki produk bila diperlukan, mempertahankan kualitas yang sudah 
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tinggi dan mengurangi jumlah barang yang rusak” (Gitosudarmo, 2000) 

Hal  yang  bisa  dilakukan  sejak  bahan  baku,  barang  dalam proses, 

maupun sampai barang jadi. Sehingga dapat diambil langkah- langkah untuk 

menentukan tindakan apa yang harus diambil di dalam proses produksi serta 

usaha untuk memelihara dan mempertahankan mutu yang telah ditetapkan 

standart kualitasnya. 

3.6.  Fungsi pengendalian proses produksi 

“Fungsi pengendalian proses produksi adalah perencanaan, penentuan 

urutan kerja, penentuan waktu kerja, pemberian perintah kerja, dan tindal 

lanjut dalam pelaksanaan” (Ahyari, 2002) 

Macam-macam dari fungsi pengendalian proses produksi  

a.  Perencanaan produksi 

Untuk merencanakan tentang apa dan berapa produk yang akan diproduksi 

oleh perusahaan yang bersangkutan dalam suatu periode yang akan datang. 

Hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan produksi adalah adanya 

optimalisasi produk sehingga akan dapat dicapai tingkat biaya yang paling 

rendah untuk pelaksanaan suatu proses produksi itu sendiri. 

b.   Penentuan urutan kerja 

Suatu fungsi yang menetukan urutan suatu proses produksi yang akan 

dilaksanakan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan dapat menetukan urutan 

kegiatan kerja yang logis, sistematis, dan ekonomis melalui urutan mana 
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bahan baku yang dipersiapkan untuk diproses menjadi produk akhir atau 

barang jadi. 
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c.   Penentuan waktu kerja 

Suatu fungsi yang mentukan waktu kerja kapan pekerjaan proses 

produksi akan dilaksanakan. Penentuan waktu kerja yang tepat dan jelas 

akan dapat membantu tercapainya tingkat produktivitas kerja yang 

tinggi dalam perusahaan. 

d.   Pemberian perintah kerja 

Yang memiliki fungsi untuk menyampaikan perintah kepada bagian 

pengelolaan yang akan dilakukan sesuai dengan urutan pekerjaan yang 

telah ditentukan. Pemberian perintah kerja merupakan awal dari 

pelaksanaan suatu pekerjaan untuk menyelesaikan produk yang ada 

dalam perusahaan. 

e.   Tindak lanjut dalam pelaksanaan proses produksi 

Fungsi  yang  menindaklanjuti  dalam  kegiatan  proses  produksi. 

Sebab walaupun urutan kerja dan waktu kerja sudah disusun dengan 

baik, kemudian diberikan perintah untuk memulai suatu pekerjaan, 

bukan berarti semua proses produksi dapat berjalan dengan yang 

diharapkan. Bisa saja terjadi penyimpangan-penyimpangan proses 

produksi sehingga masih perlu adanya tindak lanjut dalam proses 

produksi. Diharapkan dengan adanya tindak lanjut ini penyimpangan-

penyimpangan proses produksi, keterlambatan dan berbagai macam hal 

yang mengganggu kelancaran dalam proses produksi sehingga sebisa 

mungkin akan dapat diatasi ataupun dihindari. 
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3.7. Pengertian kualitas produk 

Produk  adalah  salah  satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi 

keunggulan bersaing, disamping harga dan jangkauan distribusinya. Jadi 

setiap perusahaan berupaya untuk mengembangkan produknya, agar 

mampu bersaing dengan produk-produk pesaingnya di pasar. Unsur 

yang terpenting  dalam  produk  adalah  kualitas.  Yang  dimaksud  

kualitas  itu sendiri adalah : “ Kualitas adalah faktor-faktor yang 

terdapat dalam suatu barang atau hasil yang menyebabkan barang atau 

hasil tersebut sesuai dengan tujuan untuk apa barang atau hasil 

dimaksudkan atau dibutuhkan” (Yamit, 2003)   

Yang  dimaksud  faktor-faktor  disini  adalah sifat-sifat  yang  

dimiliki  oleh  barang  tersebut.  Seperti  wujudnya, komposisi, kekuatan 

dan sebagainya. Jadi kualitas suatu barang tergantung pada sifat-sifat 

yang dimiliki oleh barang yang bersangkutan. Sedangkan produk yaitu 

: “Produk adalah suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen secara memuaskan “ ( Ahyari , 2002) 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas produk yang 

ditetapkan oleh perusahaan adalah suatu keadaan produk  yang 

terbaik, yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari 

konsumen. Kepuasan konsumen merupakan salah satu tujuan dari 

perusahaan dalam memproduksi suatu produk atau barang. Jadi 

apabila suatu perusahaan ingin menetapkan kualitas suatu produk, 

maka perlu memperhatikan faktor dan sifat produk yang bersangkutan. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk adalah sebagai 

berikut : 

a.Fungsi suatu barang 

Suatu barang yang dihasilkan memerlukan perhatian fungsi barang 

tersebut, sehingga barang yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan 

dan  fungsinya.  Karena  kualitas  barang  tidak  hanya  menyangkut 

tentang  barangnya  saja  akan  tetapi  menyangkut  pula  kebijakan 

kualitas sesuai dengan tuntutan pasar dan kebutuhan investasi, maka 

tingkat kualitas barang tergantung pada tingkat pemenuhan fungsi 

kepuasan penggunaan barang tersebut. 

b. Wujud luar 

Salah satu faktor yang penting dan seringkali digunakan oleh 

tingkat konsumen dalam memilih suatu barang, pertama-tama adalah 

menentukan kualitas barang tersebut yang ada di luar atau wujud 

luarnya. Karena masih sering terjadi walaupun barang yang dihasilkan 

secara teknis telah maju tetapi apabila wujud luarnya kurang dapat 

diterima konsumen, maka barang tersebut kurang pula disenangi oleh 

para konsumen. 

c. Biaya barang tersebut 

Biaya dan harga suatu barang akan menentukan kualitas sautu barang 

tersebut. Hal ini akan terlihat pada barang yang mempunyai biaya  yang  

mahal  dapat  memberikan  kualitas  yang  tinggi  sesuai dengan  
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tingkat  tingginya  biaya  suatu  barang.  Dapat  terjadi  karena biasanya  

untuk  mendapatkan  kualitas  yang  baik  dibutuhkan  biaya yang lebih 

tinggi. Perlu kiranya kita sadari mengenai biaya pembuatan barang ini 

bahwa tidak selamanya biaya suatu barang dapat menentukan kualitas 

karena biaya yag diperkirakan tidak selamanya biaya yang sebenarnya, 

sehingga sering terjadi inefisiensi. Jadi tidak selamanya biaya atau 

harga itu lebih murah dari pada nilai barang yang bersangkutan. Tapi 

kadang-kadang terjadi biaya atau harga suatu barang lebih tinggi dari 

nilai sebenarnya, karena adanya in efisiensi dalam menghasilkan suatu 

barang dan keuntungan yang diambil. 

Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut diatas, agar kualitas 

produk dapat dicapai secara efektif dan efisien maka harus ditentukan 

standar   kualitas yang baik. Adapun langkah-langkah yang perlu 

diambil adalah sebagai berikut : 

 1.Mempertimbangkan persaingan dan kualitas pesaing. 

2.Mempertimbangkan  kegunaan  akhir  dari  pada  produk  yang 

dihasilkan. 

3 Kualitas harus sesuai dengan harga jual. 

4. Perlu  team  yang  terdiri  dari  mereka  yang  berkecimpung  dalam 

bidang-bidang sebagai berikut : 

a. Penjualan yang memiliki konsumen. 
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b.Teknik yang mengatur desain dan kualitas produk.  

c.Pembelian yang menentukan kualitas bahan 

 d.Produksi  yang  menentukan  biaya  mempromosikan  berbagai 

kualitas alternatif. 

5. Setelah ditentukan, disesuaikan dengan keinginan konsumen dengan 

kendala teknis produksi, tersedianya bahan baku dan sebagainya maka  

kualitas  produk  perlu  dipelihara . (Reksohadiprojo, 2000) 

3.8. Hubungan Pengendalian Proses produksi dengan Kualitas 

produksi 

Proses produksi adalah kegiatan yang penting dalam pelaksanaan 

produksi suatu perusahaan, sehingga kelancaran dalam pelaksanaan 

proses produksi menjadi suatu hal yang sangat diharapkan oleh setiap 

perusahaan. Kelancaran dalam proses produksi sangat ditentukan oleh 

pengendalian proses produksi yang dijalankan oleh perusahaan yang 

bersangkutan. Dengan pelaksanaan pengendalian proses produksi yang 

baik akan mendukung terpeliharanya kualitas produk yang sesuai 

dengan standar kualitas, sehingga kualitas produk dapat dicapai secara 

efektif dan efisien. Dimana  kualitas  produk  ini  sangat  diutamakan  

oleh  perusahaan- perusahaan dalam rangka menunjang program jangka 

panjang perusahaan yaitu mempertahankan pasar atau bahkan pasar. 

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa setiap aktivitas 

pengendalian proses produksi sangat menentukan kualitas produk yang 
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dihasilkan oleh semua perusahaan. Jadi pengendalian proses produksi 

mempunyai hubungan yang erat dengan kualitas produk dan tidak 

adanya pengendalian dalam proses produksi akan mengakibatkan 

perusahaan berjalan tidak efisien yang pada akhirnya produksi tidak 

akan berjalan sebagaiman mestinya, sehingga kualitas produk yang 

dihasilkan tidak sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan. 



46 
 

 

 

 

BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1 Pengertian Panel LVMDP ( Low Voltage Main Distribution Panel ) 

Panel yang bekerja pada tegangan rendah, dan panel LVMDP ini 

berfungsi sebagai pembagi utama dan pembagi daya instalasi dari seluruh 

gedung atau apartement dan sekitarnya. 

 

       4.2 Fungsi Panel LVMDP ( Low Voltage Main Distribution Panel ) 

Fungsi Panel LVMDP adalah seperti panel-panel lain, secara 

umum panel LVMDP berfungsi untuk menyalurkan energi atau daya ke 

panel-panel distribusi lainnya. Dan dari panel-panel SDP (sub distribusi 

panel) ini daya atau power atau energi di suplay atau di alirkan ke barang 

electronik atau ke lampu-lampu penerangan. 

Akan tetapi ada kebiasaan yang kami lakukan, panel LVMDP 

adalah main panel untuk menerima atau menampung daya yang besar dari 

PLN dan daya tersebut tiga phase, lalu di salurkan ke panel-panel LVSDP 

lainnya. Biasanya kamimembuat panel LVMD dan LVSDP adalah untuk 

mensuply energi barang-barang electronik atau mesin yang memiliki 

karakteristik beban tiga phase.sementara untuk beban satu phase biasa 

kami gunakan panel-panel MDP dan SDP biasa. Jadi secara fungsingnya 

LVMDP adalah sama dengan MDP biasa akan tetapi LVMDP lebih 
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kepada panel penampung daya tiga phase besar dari PLN untuk di 

salurkan ke mesin-mesin tiga phase. 

Untuk pembutan dan perakitannya juga hampir sama dengan panel-

panel MDP biasa akan tetapi komponen akan lebih banyak dan kapasitas 

komponen akan lebih besar dengan panel MDP biasa. LVMDP singkatan 

dari Low Volt Main Distribution Panel. 

Panel seperti LVMDP ini juga biasanya hanya di miliki oleh pabrik 

atau industri-industri besar, atau hotel-hotel berbintang, yang memiliki 

daya dan power besar dari PLN. Panel seperti ini paling sering ditemukan 

di bengkel-bengkel kendaraan bermotor besar, yang banyak menggunakan 

daya yang sangat besar. 

 

           Gambar 4.2.1  Panel LVMDP 
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4.3 Komponen-Komponen Panel LVMDP  

a. Box Panel adalah  

Box Panel adalah bagian luar dari panel yang berfungsi 

sebagai tempat dari rangkain-rangakaian panel itu sendiri. Box 

Panel ini terbuat dari bahan logam, oleh karena itu dalam 

rangkaian panel diberi ground agar aman bagi pengguna. 

 

 

                  Gambar 4.3.1  Box Panel LVMDP 

 

b. Pilot Lamp/ Lampu Indikator 

Lampu indikator sebagai penanda untuk mengetahui apakah 

rangkaian bekerja dengan normal ,bisa juga sebagai tanda 

peringatan bahwa terjadi sesuatu pada rangkaian panel tenaga 

listrik. 
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                                        Gambar 4.3.2  Pilot Lamp 

 

c. Fuse RT-18 

Fuse adalah alat pengaman listrik yang paling familiar dan 

sering kita jumpai. Fuse terpasang dalam rangkaiaan listrik 

tersusun secara seri, sehingga jika terlewati arus yang melebihi 

kapasitas kerja dari fuse tersebut, maka fuse akan terbakar dan 

memutus arus yang ada dalam rangkaian tersebut. Element 

penghantar yang terdapat dalam fuse tersebut akan meleleh, dan 

memutus rangkaian listrik tersebut sebagai pengaman terhadap 

komponen-komponen lain dalam rangkaian listrik tersebut dari 

bahaya arus besar 
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                   Gambar 4.3.3  Fuse RT -18 

 

c. Current Transformator (CT) 

Current transformer (CT) atau Trafo Arus adalah peralatan 

pada sistem tenaga listrik yang berupa trafo yang digunakan untuk 

pengukuran arus yang besarnya hingga ratusan ampere dan arus 

yang mengalir pada jaringan tegangan tinggi. Di samping untuk 

pengukuran arus, trafo arus juga digunakan untuk pengukuran daya 

dan energi, pengukuran jarak jauh, dan rele proteksi. Kumparan 

primer trafo dihubungkan seri dengan rangkaian atau jaringan yang 

akan dikur arusnya sedangkan kumparan sekunder dihubungkan 

dengan meter atau dengan rele proteksi. 
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                   Gambar 4.3.4  Current Transformer 

 

d. ACB (Air Circuit Breaker) 

ACB (Air Circuit Breaker) merupakan jenis circuit 

breaker dengan sarana pemadam busur api berupa 

udara. ACB dapat digunakan pada tegangan rendah dan tegangan 

menengah. Udara pada tekanan ruang atmosfer digunakan sebagai 

peredam busur api yang timbul akibat proses switching maupun 

gangguan 

 

                   Gambar 4.3.5  ACB 
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e. MCCB 3P 

MCCB merupakan salah satu alat pengaman yang dalam 

proses operasinya mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pengaman 

dan sebagai alat untuk penghubung. Jika dilihat dari segi 

pengaman, maka MCCB dapat berfungsi sebagai pengaman 

gangguan arus hubung singkat dan arus beban lebih. Pada jenis 

tertentu pengaman ini, mempunyai kemampuan pemutusan yang 

dapat diatur sesuai dengan yang diinginkan. 

 

 

                           Gambar 4.3.6  MCCB 

 

f. MCB 1P 

adalah singkatan dari Miniature Circuit Breaker, Fungsi 

MCB adalah sebagai peralatan pengaman terhadap gangguan 

hubung singkat dan beban lebih yang mana akan memutuskan 

secara otomatis. 
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                           Gambar 4.3 7  MCB 1P 

g. Contactor AX 40-30 

Suatu komponen listrik yang berfungsi untuk 

menghubungkan dan memutuskan aliran listri 3 Phasa secara 

otomatis. 

 

 

                          Gambar 4.3. 8  Contactor 3P 
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h. Capasitor Bank 

Suatu komponen listrik yang berfungsi untuk memperbaiki 

Coshphi yang jelek agar tidak terkena denda dari PLN. 

 

 

                          Gambar 4.3.9  Capasitor Bank 

 

i. Relay LY 4 

Relay adalah suatu komponen elektro mekanikal yang 

berfungsi saklar atau swicht Listrik. 

 

 

                   Gambar 4.3.10  Relay 
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J.  Cu Busbar 

Busbar adalah salah satu komponen inti kedua setelah 

breaker.Busbar merupakan komponen penghantar listrik yang dapat 

memadai arus dan tegangan listrik kaoasitas besar.Busbar yang 

sangat umum an memang sudah lazim dipakai untuk perakitan 

panel terbuat dari tembaga.Karena tembaga memiliki tingkat korosi 

yang sangat kecil atau bahkan 0% korosi akan tetapi ada yang lebih 

baik dari tembaga yakni emas.Emas merupakan penghantar yang 

paling bagus karena memiliki tingkat karat yang lebih rendah atau 

sama sekali tidak memiliki tingkatan karat. 

 

 

 

                   Gambar 4.3.11  Cu Busbar 
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                     Flow Chart Pelaksanaan Kerja Paktek 
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                                           Jadwal Pelaksanaan Kerja Paktek 

1 2 3 4 1 2 3

1 Pemilihan tempat Kerja Paktek

2 Persiapan Kerja Paktek

3 Pengajuan Judul Kerja Paktek

4 Penulisan Judul Laporan Kerja Praktek

5 Acc Judul Kerja Praktek oleh dosen Pembimbing

6 Pelaksanaan Kerja Praktek

7 Pengumpulan data perusahaan

8 Penyusunan Laporan Kerja Praktek

9 Kesimpulan dan saran

10 Sidang KP

Oktober Nopember

2016

NO Tahapan Kegiatan

 

 

4.4  Mesin-Mesin yang di gunakan untuk Pembuatan Panel LVMDP 

Mesin CNC Punch 

Mesin CNC Puch Prima Power ESX, dengan operator 2 manpower 

Kapasitas Produksi Mesin CNC Puch Prima Power ESX adalah : 

Material box panel adalah Hot Rolled Mild Steel ( SPHC ) Thickness # 2.0 

Ukuran Sheet Metal adalah  1200 mm x 2400 mm x 2 mm 

Kebutuhan material untuk memproduksi Panel LVMDP tersebut adalah 

sebanyak  30 Lembar ,  total tonase 30 lembar tersebut adalah =(23.33 x 2 

x 30 ) = 1400 Kg. 

Untuk total 1400 Kg  tersebut mesin CNC Puch Prima Power ESX dapat 

mengerjakan selama 2 hari,.jadi kapasitas produksi Mesin CNC tersebut 

adalah ; 1400 kg / 2 hari  = 700 Kg sehari 
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Mesin Bending CNC  

Mesin bending CNC memerlukan operator 2 man power, dan untuk 

pengerjaan dengan material 30 lembar dan total tonasenya adala = 1400 kg 

adalah di kerjakan selam 4 hari kerja , jadi  total 1400 kg / 4 hari = 350 kg 

perhari. 

Mesin Bor untuk proses Assembly box panel LVMDP 

Mesin Gerinda untuk proses finishing box Panel LVMDP 

Untuk proses di bagian wiring panel di kerjakan selama 3 minggu di mulai 

dari proses Assembly Box sampai akhir pengeesan panel. 

 

4.5  Proses Pengumpulan Data Panel LVMDP 

PT. Trias Indra Saputra menerima gambar Forcon (Gambar 

Kontrak) dari Owner berupa Single Line diagram yang telah di 

buat sebelumnya oleh konsultan proyek. 

 

                   Gambar 4..5.1  Single Line Diagram 
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BREAKDOWN KOMPONEN No. Dok. : FR-PR-PP-02.04 

  
No. Rev. : 0 

 

    RF.NO : 1460J/Q/SEP/02/2014 Engineering : AP, AR 

CUST   : PT. TRIAS INDRA SAPUTRA Checked By          : DT 

DATE   : 12 Desember 2015 

Komp. 

Utama : ABB 

    NO. DESCRIPTION BRAND QTY 

1,000  PANEL PUTR Trias 1 Unit 

  IP 54, Form 1, Top Incoming     

1,100  H.2100 x W.800 x D.1000 mm, Indoor  Trias 7 

1,101  H.2100 x W.600 x D.1000 mm, Indoor  Trias 2 

1,102  H.2100 x W.300 x D.1000 mm, Indoor  Trias 1 

  METERING INCOMING TRAFO     

1,200  Pilot Lamp "R" (Red) Trias / Eq 1 

1,201  Pilot Lamp "Y" (Yellow) Trias / Eq 1 

1,202  Pilot Lamp "G" (Green) Trias / Eq 1 

1,203  Fuse RT-18-1PL ref. 3OZFHR8L PM / Eq 3 

1,204  Miniatute Fuse Link 10x38 2A ref. 3OZM3802 PM / Eq 6 

1,205  CT 4000/5 30VA Cls.1 GO-185/135 SEG 3 

1,206  Terminal Block 4 Pole, 25A Type TB-2504 T & T 1 

1,207  Fuse RT-18-1PL ref. 3OZFHR8L PM / Eq 3 

1,208  Miniatute Fuse Link 10x38 2A ref. 3OZM3802 PM / Eq 6 

1,209  Power Monitoring 5560, ref METSEPM5560 # Schneider / 

Eq  

1 

  KOMPONEN PROTEKSI TRAFO     

1,210  Definite Time Earth Fault Relay 50Hz 198-265VAC, 

MK202A-240A (*) 

Mikro 1 

1,211  CT 4000/5 30VA 10P4 GO-185/135 SEG 4 

1,212  Terminal Block 6 Pole, 25A Type TB-2506L T & T 1 

1,213  Fuse RT-18-1PL ref. 3OZFHR8L PM / Eq 1 

1,214  Miniatute Fuse Link 10x38 2A ref. 3OZM3802 PM / Eq 2 

  METERING INCOMING GENSET     

1,215  Pilot Lamp "R" (Red) Trias / Eq 1 

1,216  Pilot Lamp "Y" (Yellow) Trias / Eq 1 

1,217  Pilot Lamp "G" (Green) Trias / Eq 1 

1,218  Fuse RT-18-1PL ref. 3OZFHR8L PM / Eq 3 

1,219  Miniatute Fuse Link 10x38 2A ref. 3OZM3802 PM / Eq 6 

1,220  CT 2500/5A, Type PM100-2500 Cl.0.5, ref 1PMCT125 PM / Eq 3 

1,221  Terminal Block 4 Pole, 25A Type TB-2504 T & T 1 

1,222  Fuse RT-18-1PL ref. 3OZFHR8L PM / Eq 3 

1,223  Miniatute Fuse Link 10x38 2A ref. 3OZM3802 PM / Eq 6 

1,224  Power Monitoring 5560, ref METSEPM5560 # Schneider / 

Eq  

1 

  ACC. PANEL     

1,225  Lampu TL T5 8 Watt, 220 VAC + Fitting Lokal /Eq 9 

1,226  Operetor Steel End Plunger, type 1 C/O Ref XCJ110  # Schneider / 

Eq  

5 

1,227  Power Socket 2P+N 10/16A, ref A9A15307 Schneider / 

Eq  

1 

1,228  Fuse RT-18-1PL ref. 3OZFHR8L PM / Eq 3 

1,229  Miniatute Fuse Link 10x38 2A ref. 3OZM3802 PM / Eq 6 

1,230  MCB 1P 16A, 6 KA S 201-C16,  ref 2CDS251001R0164 ABB / Eq 1 
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1,231  Operetor Steel End Plunger, type 1 C/O Ref XCJ110  # Schneider / 

Eq  

4 

1,232  Fuse RT-18-1PL ref. 3OZFHR8L  PM / Eq 6 

1,233  Miniatute Fuse Link 10x38 2A ref. 3OZM3802  PM / Eq 12 

  INTERLOCK     

1,234  Kabel Interlock, E1.2-6.2, Type A horizontal, ref 

1SDA073881R1 

ABB / Eq 1 

1,235  Komponen Dalam Interlock for E4.2 3P, ref 1SDA073890R1 ABB / Eq 1 

1,236  Komponen Dalam Interlock for E2.2 3P, ref 1SDA073889R1 ABB / Eq 1 

1,237  Komponen Luar Interlock F/T for E2.2-E6.2, type A/B/D, ref 

1SDA073895R1 

ABB / Eq 2 

  KOMPONEN PROTEKSI GENSET     

1,238  Definite Time Earth Fault Relay 50Hz 198-265VAC, 

MK202A-240A (*) 

Mikro 1 

1,239  CT 2500/5A, Type PM100-2500 Cl.0.5, ref 1PMCT125 PM / Eq 4 

1,240  Terminal Block 6 Pole, 25A Type TB-2506L T & T 1 

1,241  Fuse RT-18-1PL ref. 3OZFHR8L PM / Eq 1 

1,242  Miniatute Fuse Link 10x38 2A ref. 3OZM3802 PM / Eq 2 

  INCOMING TRAFO     

1,243  ACB  4P 66KA 4000 A E4.2N40 F/T, ref 1SDA071821R1 ABB / Eq 1 

1,244  GEAR MOTOR  (E2.2-E6.2), 220..250 VAC/VDC, 

1SDA073725R1 

ABB / Eq 1 

1,245  YC, 220..240 VAC/DC, ref 1SDA073687R1 ABB / Eq 1 

1,246  YO, 220..240 VAC/DC, ref 1SDA073674R1 ABB / Eq 1 

1,247  YU, 220..240 VAC/DC, ref 1SDA073700R1 ABB / Eq 1 

1,248  Push Button (Green) 1 N/O, ref YW1B-M1E10G IP 65 IDEC 1 

1,249  Push Button (Red) 1 N/C, ref YW1B-M1E01R IP 65 IDEC 1 

1,250  Pilot Lamp "G" (Green) Trias / Eq 1 

1,251  Pilot Lamp "R" (Red) Trias / Eq 1 

1,252  Emergency Stop latching turn to reset 2 N/C (Red), ref 

YW1B-V4E02R IP 65 

IDEC 1 

1,253  Timer H3CR-A8 220 VAC + Socket Omron 1 

1,254  Fuse RT-18-1PL ref. 3OZFHR8L PM / Eq 1 

1,255  Miniatute Fuse Link 10x38 2A ref. 3OZM3802 PM / Eq 2 

1,256  Selector Switch (M-O-A) 2P 20A, CA10-A211 EF K & N 1 

  INCOMING GENSET     

1,257  ACB  4P 66KA 2500 A E2.2N25 F/T, ref 1SDA071691R1 ABB / Eq 1 

1,258  GEAR MOTOR  (E2.2-E6.2), 220..250 VAC/VDC, 

1SDA073725R1 

ABB / Eq 1 

1,259  YC, 220..240 VAC/DC, ref 1SDA073687R1 ABB / Eq 1 

1,260  YO, 220..240 VAC/DC, ref 1SDA073674R1 ABB / Eq 1 

1,261  YU, 220..240 VAC/DC, ref 1SDA073700R1 ABB / Eq 1 

1,262  Push Button (Green) 1 N/O, ref YW1B-M1E10G IP 65 IDEC 1 

1,263  Push Button (Red) 1 N/C, ref YW1B-M1E01R IP 65 IDEC 1 

1,264  Pilot Lamp "G" (Green) Trias / Eq 1 

1,265  Pilot Lamp "R" (Red) Trias / Eq 1 

1,266  Emergency Stop latching turn to reset 2 N/C (Red), ref 

YW1B-V4E02R IP 65 

IDEC 1 

1,267  Timer H3CR-A8 220 VAC + Socket Omron 1 

1,268  Fuse RT-18-1PL ref. 3OZFHR8L PM / Eq 1 

1,269  Miniatute Fuse Link 10x38 2A ref. 3OZM3802 PM / Eq 2 

1,270  Selector Switch (M-O-A) 2P 20A, CA10-A211 EF K & N 1 

  OUTGOING 1     

1,271  ACB  3P 50KA 1600 A E1.2C16 F/T, ref 1SDA070871R1 ABB / Eq 1 

1,272  MCCB 3P 160A, 36 KA, Tmax XT2N,TMA-160, ref ABB / Eq 2 
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1SDA067020R1 

1,273  MCCB 3P 40A, 36 KA, Tmax XT1N, TMD-40, ref 

1SDA067412R1 

ABB / Eq 2 

  SPARE OUTGOING 1     

1,274  MCCB 3P 125A, 36 KA, Tmax XT2N,TMA-125, ref 

1SDA067019R1 

ABB / Eq 1 

1,275  MCCB 3P 50A, 36 KA, Tmax XT1N, TMD-50, ref 

1SDA067413R1 

ABB / Eq 1 

  BUSTIE     

1,276  ACB  4P 66KA 4000 A E4.2N40 F/T, ref 1SDA071821R1 ABB / Eq 1 

1,277  GEAR MOTOR  (E2.2-E6.2), 220..250 VAC/VDC, 

1SDA073725R1 

ABB / Eq 1 

1,278  YC, 220..240 VAC/DC, ref 1SDA073687R1 ABB / Eq 1 

1,279  YO, 220..240 VAC/DC, ref 1SDA073674R1 ABB / Eq 1 

1,280  YU, 220..240 VAC/DC, ref 1SDA073700R1 ABB / Eq 1 

1,281  Push Button (Green) 1 N/O, ref YW1B-M1E10G IP 65 IDEC 1 

1,282  Push Button (Red) 1 N/C, ref YW1B-M1E01R IP 65 IDEC 1 

1,283  Pilot Lamp "G" (Green) Trias / Eq 1 

1,284  Pilot Lamp "R" (Red) Trias / Eq 1 

1,285  Emergency Stop latching turn to reset 2 N/C (Red), ref 

YW1B-V4E02R IP 65 

IDEC 1 

1,286  Timer H3CR-A8 220 VAC + Socket Omron 1 

1,287  Fuse RT-18-1PL ref. 3OZFHR8L PM / Eq 1 

1,288  Miniatute Fuse Link 10x38 2A ref. 3OZM3802 PM / Eq 2 

1,289  Selector Switch (M-O-A) 2P 20A, CA10-A211 EF K & N 1 

  OUTGOING 2     

1,290  MCCB 3P 320-800A, 36 KA, T6N 800, PR221DS-LS/I, ref 

1SDA060268R1 

ABB / Eq 1 

1,291  MCCB 3P 252-630A, 36 KA, T5N, PR221DS-LS/I-630, ref 

1SDA054396R1 

ABB / Eq 6 

1,292  MCCB 3P 160-400A, 36 KA, T5N, PR221DS-LS/I-400, ref 

1SDA054317R1 

ABB / Eq 1 

1,293  MCCB 3P 160A, 36 KA, Tmax XT2N,TMA-160, ref 

1SDA067020R1 

ABB / Eq 1 

1,294  MCCB 3P 125A, 36 KA, Tmax XT2N,TMA-125, ref 

1SDA067019R1 

ABB / Eq 1 

1,295  MCCB 3P 80A, 36 KA, Tmax XT1N, TMD-80, ref 

1SDA067415R1 

ABB / Eq 2 

1,296  MCCB 3P 63A, 36 KA, Tmax XT1N, TMD-63, ref 

1SDA067414R1 

ABB / Eq 1 

1,297  MCCB 3P 40A, 36 KA, Tmax XT1N, TMD-40, ref 

1SDA067412R1 

ABB / Eq 1 

  SPARE OUTGOING 2     

1,298  MCCB 3P 125A, 36 KA, Tmax XT2N,TMA-125, ref 

1SDA067019R1 

ABB / Eq 1 

1,299  MCCB 3P 50A, 36 KA, Tmax XT1N, TMD-50, ref 

1SDA067413R1 

ABB / Eq 1 

  FEEDER     

1,300  Contactor 3P 18.5KW, AX 40-30-10 220..230,  ref 

1SBL321074R8010 (1NO) 

ABB / Eq 1 

1,301  MCB 1P 20A, 10 KA S 201 M-C20,  ref 2CDS271001R0204 ABB / Eq 1 

1,302  Fuse RT-18-1PL ref. 3OZFHR8L PM / Eq 1 

1,303  Miniatute Fuse Link 10x38 2A ref. 3OZM3802 PM / Eq 2 

  OUTGOING FEEDER     

1,304  MCB 1P 10A, 10 KA S 201 M-C10,  ref 2CDS271001R0104 ABB / Eq 8 

  CAPASITOR BANK 1200KVAR FULL AUTO     
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1,305  Pilot Lamp "R" (Red) Trias / Eq 1 

1,306  Pilot Lamp "Y" (Yellow) Trias / Eq 1 

1,307  Pilot Lamp "G" (Green) Trias / Eq 1 

1,308  Fuse RT-18-1PL ref. 3OZFHR8L PM / Eq 6 

1,309  Miniatute Fuse Link 10x38 2A ref. 3OZM3802 PM / Eq 12 

1,310  Fuse RT-18-1PL ref. 3OZFHR8L PM / Eq 1 

1,311  Miniatute Fuse Link 10x38 10A ref. 3OZM3810 PM / Eq 2 

1,312  Load Break Switch 3P 2500A Tipe Sirco, ref 

26003250+27997012 

Socomec 1 

1,313  Power Factor Controller 3P, 12 STEPS, 400V, 50 Hz, 

ALPTEC 12 (144x144x62) 

Alptec 1 

1,314  CT 4000/5 30VA Cls.1 GO-185/135 SEG 1 

1,315  Terminal Block 3 Pole, 25A Type TB-2503 T & T 1 

1,316  Capasitor H Type 50/86 KVAR, 400/525V, 50 Hz, Standard 

Class + Detuned Reactor, 6 Terminals 

Alpivar 24 

1,317  MCCB 3P 100A, 36 KA, Tmax XT1N, TMD-100, ref 

1SDA067416R1 

ABB / Eq 24 

1,318  Contactor 3P, 33 KVAR, UA 50-30-11 220..230, ref 

1SBL351022R8011 (1 NO + 1 NC) 

ABB / Eq 24 

1,319  Pilot Lamp "G" (Green) Trias / Eq 12 

1,320  Relay MY-4 220 VAC + Socket Omron 2 

1,321  Exhaust Fan c/w filter Dyna Ace 8 

1,322  Terminal Block 4 Pole, 25A Type TB-2504 T & T 1 

1,300  Cu-Busbar  Ex. Import 1 

1,400  Internal Wiring + Acc. Trias 1 

        

- 

Material 

:   

Galvanized Steel (Pre Galvanis), Thickness 1.5mm  for Frame, support, & mounting plate (Wall 

Mounting) 

 

Hot Rolled Steel (SPHC), Thickness 1.5mm  for Door & 

Cover (Wall Mounting)     

 

Galvanized Steel (Pre Galvanis), Thickness 2mm  for Frame, support, & 

mounting plate (Free Standing)   

 

Hot Rolled Steel (SPHC), Thickness 2mm  for Door & Cover 

(Free Standing)     

- 

Finishing 

: -Natural (Panel LV)     

 

-Powder Coating RAL 7032 (Panel LV)     
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4.6  Diagram Aliran Proses Panel LVMDP  

        Proses Pembuatan Panel LVMDP 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan kerja praktek  yang telah dilakukan di PT. Trias Indra 

Saputra, dan pembahasan yang sudah di uraikan maka mencoba membuat 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. PT. Trias Indra Saputra dalam hal ini baru dapat memproduksi Box 

Panelnya berserta perakitan atau wiring dari panel saja ,dan untuk 

komponen-komponenya PT. Trias Indra Saputra masih bekerja sama 

pada perushaaan yang memproduksi dari komponen-komponen 

tersebut seperti Scheneider Electrik, Legrand dan ABB.dalam hal ini 

terkadang terkendala adanya komponen yang indent sehingga 

mengakibatkan untuk pembuatan Panel tersebut menjadi terlambat dari 

schedule yang telah di tentukan. 

2. Untuk membuat design Panel LVMDP tersebut harus mengikuti sistem 

atau tatakerja yang telah di tetapkan oleh  owner sebagai pemberi tugas 

pada kontraktor pada suatu proyek. 

3. Panel LVMDP tersebut berfungsi untuk mendistribusikan beban-beban 

yang ada disekitarnya melaluai Panel Distribusi yang ada pada setiap 

lantai, agar distribusi listrik pada gedung tersebut berjalan dengan 

sempurna tanpa ada kendala yang berarti. 



65 
 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pengamatan selama melakukan kerja praktek dalam 

proses pembuatan Panel LVMDP di PT. Trias Indra Saputra, maka 

mahasiswa dapat memberikan saran – saran sebagai berikut : 

1. Review Produk standart Box Panel sebaiknya dilakukan secara berkala 

setiap 3 bulan oleh tim khusus yang di tunjuk oleh managemen agar 

masalah yang timbul dapat cepat diketahui dan diselesaikan dengan 

cepat.. 

2. Untuk proses pembuatan Box Panel dan proses wiring sebaiknya 

dilakukan di satu tempat saja untuk mempercepat proses produksi, 

karena saat ini proses pembuatan panel tersebut dilakukan pada tempat 

terpisah.sehingga butuh waktu dan biaya 

3. Terkait dengan komponen yang indent maka untuk pemilihan 

komponen harus banyak alternative pilihan sehingga dalam proses 

Pembuatan Panel tidak mengalami keterlambatan dalam 

penyelesainya. 
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Lampiran 1 

 

 

 

 

Gambar  Design Box  Panel LVMDP 



 
 
 

 
 

Lampiran 2 

 

Gambar  Box yang telah Approval dari Owner 

 

 

Gambar  Technical Specification yang telah Approval 

 

 



 
 
 

 
 

Lampiran 3 

 

 

 

 

 

Gambar  Design Single Line Diagram 

 



 
 
 

 
 

 Lampiran 4 

    SOP PRODUKSI 

     

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

                Lampiran 5 

 

                            Gambar  Proses Cuttting & Punching Box Panel LVMDP 

 

                   

 

                  Gambar  Proses Bending Material Box Panel LVMDP 

 

 



 
 
 

 
 

               

        

Gambar   Proses Assembly Box Panel LVMDP 

                  

         Gambar  Proses Wiring Panel LVMDP 

 



 
 
 

 
 

                    

 

    Gambar  Proses Pengetesan Panel LVMDP 

 

    Gambar Proses Pengecekan  Panel LVMDP 



 
 
 

 
 

 

 

    Gambar  Proses Pengiriman  Panel LVMDP 


