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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Industri- industri mesin sangat berperan penting terhadap perkembangan 

perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, saat ini banyak perusahaan yang 

bergerak di industri mesin yang meningkatkan kualitas produk, pelayanan dan 

teknologi-teknologi di perusahaannya, sehingga dapat bersaing dengan industri 

mesin dari luar negeri. Salah satu industri mesin yang sedang berkembang di kota 

Bandung adalah PT.GEC (General Engineering Center).  

PT.GEC merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri mesin. 

PT.GEC terus mencoba untuk mengembangkan inovasi dan kualitas pelayanan di 

bidang mechanical and electrical engineering, installasi, maintenance dan 

trading. Untuk itu, PT.GEC tidak hanya memesan dan menggunakan bahan-

bahan/mesin lokal tapi juga memesan dan menggunakan bahan-bahan/mesin 

impor. PT.GEC mengimpor mesin dari Negara Jepang atau biasa disebut Negara 

Matahari Terbit. 

Oleh karena PT.GEC  melakukan kerjasama dengan perusahaan dari 

Negara Jepang, terkadang orang-orang dari perusahaan Negara Jepang suka 

melakukan kunjungan terhadap PT.GEC. Untuk memberikan kesan yang baik 

terhadap mereka, karyawan di PT.GEC diwajibkan mengetahui dan mempelajari 

pengantar bahasa Jepang sehingga pada saat ada kunjungan dapat memberikan 

sapaan/sambutan terhadap mereka. Oleh karena itu para karyawan menjadikan 

beberapa pengantar bahasa Jepang sebagai kebiasaan sehari-hari. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengangkat tema 

”PENGGUNAAN BAHASA JEPANG DALAM LINGKUNGAN KERJA 

DAN ISTILAH-ISTILAH PADA MESIN INDUSTRI DI PT. GEC” dengan 

bertujuan untuk mengetahui peranan bahasa Jepang dalam bidang industri mesin 

serta memperlancar kegiatan yang dilakukan para karyawan di PT.GEC.  

1.2. Ruang Lingkup masalah 

1. Penggunaan bahasa Jepang sederhana dalam komunikasi di PT.GEC. 
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2. Penggunaan bahasa Jepang pada mesin industri di PT.GEC. 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

1. Guna memenuhi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan 

kuliah program Diploma III Jurusan Bahasa Jepang Fakultas Bahasa 

Universitas Widyatama. 

2. Menambah pengetahuan mengenai bahasa-bahasa yang digunakan 

dalam dunia industri. 

3. Agar dapat mempraktikan dan menambah kemampuan bahasa Jepang. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Berdasarkan pada latar belakang dan pembahasan masalah, maka 

laporan ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui penggunaan bahasa Jepang di PT.GEC. 

2. Untuk mengetahui bahasa Jepang serapan yang digunakan dalam 

mesin industri. 

1.4. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di PT.GEC (General 

Engineering Center) yang bertempat di Jl. Parakan Saat no.48 Bandung. Praktik 

kerja lapangan dilaksanakan selama kurang lebih 100 jam yang dilaksanakan 

terhitung dari tanggal 11 Februari s/d 11 Maret 2013. Dalam satu minggu PKL 

dilaksanakan dari hari Senin s/d Sabtu. 

1.5. Metode Penyusunan Laporan 

Penulis menjelaskan segala kegiatan praktik kerja dengan mendetail 

berdasarkan pengalaman penulis selama melaksanakan praktik kerja baik 

berdasarkan observasi langsung maupun studi pustaka untuk mendapatkan 

informasi yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat.  
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1.6. Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan laporan praktik kerja lapangan ini adalah sebagai 

berikut : 

Bab satu pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penyusunan laporan, sistematika 

penulisan laporan. 

Bab dua profil  perusahaan, membahas tentang sejarah singkat PT.GEC, 

visi, misi, nilai-nilai, struktur organisasi dan tugas pokok. 

Bab tiga pelaksanaan praktik kerja lapangan, penulis menjelaskan 

semua kegiatan yang penulis lakukan dan uraian-uraian tugas pelaksanaan praktik 

kerja. 

Bab empat pembahasan, dalam bab ini penulis menjelaskan tentang 

pengantar bahasa Jepang yang digunakan dalam dunia kerja di PT.GEC dan 

bahasa Jepang serapan yang digunakan pada mesin industri di PT.GEC. 

 Bab lima kesimpulan dan saran, dalam bab terakhir ini penulis 

menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan bab yang ada dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini. Penulis juga memberikan saran untuk PT.GEC, 

Fakultas dan Jurusan. 


