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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Perkembangan zaman yang terus meningkat hingga sekarang ini, teknologi
berkembang dengan sangat

pesat dapat kita jumpai hampir dalam segala aspek

kehidupan manusia.Pemanfaatan teknologi serba otomatis guna membantu pekerjaan
manusia agar lebih efektif dan efisien dapat kita temui dalam berbagai kegiatan
manusia baik bidang industry, kedokteran, peralatan rumah tangga, dan lain-lain.
Dalam bidang rumah tangga hampir semua peralatan elektronik rumah tangga serba
otomatis,contohnya seperti Mesin Cuci, AC, Oven, Vacum Cleaner,dll.
Berbagai brand elektronik yang ada saat ini akan dan terus berlomba-lomba
melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas dari produknya agar dapat terus
bersaing dalam dunia elektronik.Tak terkecuali Samsung Elektronik Indonesia (SEIN)
yang menjadi salah satu brand saat ini yang akan selalu berusaha berkomitmen untuk
menghasilkan produk-produk elektronik yang berkualitas.Produk yang di hasilkan
khusunya alat rumah tangga seperti HP,TV,AC,Kulkas,Mesin Cuci,dll.Mesin cuci
adalah salah satu perangkat elektronik rumah tangga yang hampir tidak dapat
dipisahkan dalam kehidupan manusia.Mesin cuci pun menjadi salah satu peralatan
rumah tangga yang berkembang dengan begitu cepatnya.Dimuali dari mesin cuci
manual menjadi yang masih semi otomatis sampai sekarang yang full otomatis.
Samsung sebagai salah satu brand elektronik ternama saat ini mempunyai visi
dan misi untuk selalu memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya.Baik dari
kualitas produk yang diproduksinya ataupun layanan purna jualnya yg akan selalu siap
memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggannya.Sebagai bentuk realisasianya
Samsung bermitra dengan perusahaan pelayanan jasa PT.Graha Service Indonesia
(GSI) sebagai perwakilan resmi untuk layanan purna jual produk samsung diseluruh
Indonesia.
Mesin cuci Samsung WA70V4PEC adalah salah satu model mesin cuci full
otomatis produk Samsung yang banyak dijual di Indonesia.Karena mesin cuci adalah
sebuah peralatan elektronika yang terdiri dari komponen elektrik dan mekanik maka
seiring berjalannya pemakaian,maka unit akan mengalami masalah atau gangguan
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baik karena faktor eksternal ataupun faktor internal unit itu sendiri.Sehingga layanan
purna jual mutlak dibutuhkan untuk perawatan bahkan perbaikan agar dapat berfungsi
secara maksimal.
Dengan dukungan karyawan yang memiliki skill dan berkualitas dibidangnya,
baik secara teknik maupun non teknik,maka penulispun tertarik untuk kerja praktek di
PT.Graha Service Indonesia sebagai perusahaan perwakilan resmi Samsung
Elektronik Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang,masalah yang akan dibahas pada penelitian ini ialah;


Prinsip kerja mesin cuci Samsung WA70V4PEC.



Komponen apa saja yang dipakai pada mesin cuci Samsung
WA70V4PEC beserta fungsinya.



Troubleshooting atas masalah atau kerusakan pada mesin cuci
Samsung WA70V4PEC.

1.3 Pembatasan Masalah
Untuk menghindari terjadinya pembahasan diluar dan judul kerja praktek,maka
penulis menetapkan batasan masalah yang dibahas sebagai berikut:
Dalam laporan kerja praktek ini yang dibahas adalah prinsip kerja,komponen
dan masalah yang terjadi serta penyelesaianya pada mesin cuci WA70V4PEC.

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksana
Kerja Praktek di lakukan di PT Graha Service Indonesia yang berada di Jalan Tampak
Siring Raya Blok KJA No.15 Ruko Daan Mogot Baru,Kalideres, Jakarta Barat.
Pelaksanaan kerja Praktek pada bulan Oktober 2017. Durasi kerja Praktek ini adalah
satu bulan yaitu pada akhir bulan September sampai akhir bulan Oktober 2017.
Selama proses kerja praktek, diharuskan masuk setiap hari kerja dari hari
Senin sampai dengan Jumat seperti normalnya kerja di Perusahaan. Jam kerja mulai
jam 8.30 sampai dengan 17.00 WIB, istirahat siang diberi waktu 1 (satu) jam mulai
jam 12.00 sampai 13.00 WIB.
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1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan adalah sebagai berikut :


Mengetahui cara kerja mesin cuci otomatis WA70V4PEC.



Mengetahui

bagian-bagian

komponen

pada

mesin

cuci

otomatis

WA70V4PEC.


Mengetahui masalah-masalah dan penanganannya pada mesin cuci otomatis
WA70V4PEC.

1.6 Metode Penulisan
Metode penulisan dan pengumpulan data kerja praktek terdiri dari:
 Pengumpulan Data kepustakaan
Yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis mengumpulkan data-data
dari buku panduan,buku-buku bacaan,modul-modul training dan Standar
Operation Prosedure (SOP).
 Pengumpulan Data Pengamatan Lapangan
Yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis mengumpulkan data dari
pengamatan kerja kegiatan operasional di lapangan.
 Pengumpulan data dari Wawancara
Yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada
pihak lain.

1.7 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan laporan yang disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:
-

BAB I :

Pendahuluan
Pada BAB ini penulis menguraikan tentang latar belakang,
rumusan masalah, batasan masalah, waktu dan tempat
pelaksana, tujuan dan manfaat penelitian, metode penulisan
yang digunakan dan juga membahas tentang sistematika
penulisan masing-masing bab pada laporan kerja praktek ini.
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-

BAB II :

Uraian Umum
Pada BAB ini penulis menguraikan informasi perusahaan
mengenai sejarah berdirinya perusahaan, produk dan layanan
yang diberikan perusahaan dan struktur organisasi PT Graha
Service Indonesia.

-

BAB III :

Teori Dasar
Pada bab ini akan membahas tentang teori dasar berkaitan
dengan system prinsip cara kerja dan komponen mesin cuci
otomatis Top Load secara umum.

-

BAB IV :

Analisa dan Pembahasan
Pada bab ini akan membahas tentang perinsip kerja mesin cuci
otomatis Samsung WA70V4PEC,komponen atau bagian yang
ada pada mesin cuci,serta masalah atau kerusakan yang sering
terjadi dan cara penanganannya.

-

BAB V :

Kesimpulan
Sebagai akhir laporan ini, yaitu dengan membuat kesimpulan
dari laporan kerja praktek serta memberikan saran-saran yang
bisa membangun untuk masa yang akan datang.
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