
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kegiatan perekonomian berkembang begitu pesatnya, sehingga tercipta 

lingkungan yang kompetitif dalam segala bidang usaha, persaingan di bidang 

industri semakin ketatnya dan hanya perusahaan yang memiliki keunggulan yang 

dapat bertahan dari arus globalisasi yaitu perusahaan yang dapat mengelola 

sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien.  Untuk itu perlu 

diimbangi dengan fasilitas-fasilitas produksi berupa mesin-mesin yang mampu 

menghasilkan output dengan kualitas dan kuantitas yang baik.  Pada perusahaan 

manufaktur, mesin mutlak digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen 

dengan kualitas yang terbaik dengan harga yang kompetitif, sedangkan di pihak 

intern perusahaan berusaha untuk menekan biaya produksi. 

Pemeliharaan (maintenace) mesin merupakan salah satu fungsi yang sangat 

penting dalam perusahaan manufaktur.  Pemeliharaan merupakan kegiatan untuk 

menjaga agar mesin dapat bekerja secara efektif dengan mengurangi kemacetan-

kemacetan sekecil apapun dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan 

dan umur ekonomis suatu mesin menjadi lebih panjang.  Sedangkan reparasi 

merupakan kegiatan mesin apabila terjadi kerusakan dengan tujuan untuk 

mengembalikan fungsi mesin semula dengan harapan dapat menghasilkan output 

secara optimal. 

Tidak adanya pemeliharaan mesin, dampaknya tidak dirasakan secara 

langsung oleh operator mesin atau perusahaan pada saat itu.  Jika pihak 

manajemen perusahaan kurang memperhatikan masalah pemeliharaan mesin 

dalam suatu perusahaan, dapat menimbulkan kerusakan pada mesin-mesin yang 

cukup fatal.  Karena dampak dari kerusakan mesin baru akan dirasakan di 

kemudian hari,  perusahaan pada umumnya baru akan mengetahui atau merasakan 

pada saat mesin-mesin tersebut benar-benar telah rusak atau tidak dapat 

digunakan secara normal. 



Akibat yang ditimbulkan oleh kurangnya kegiatan pemeliharaan mesin yang 

digunakan perusahaan, akan dirasakan dalam jangka panjang.  Oleh karena itu 

pihak manajemen selayaknya merencanakan program pemeliharaan agar mesin-

mesin yang digunakan dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik.  Hal ini 

dimaksudkan untuk mengantisipasi  kemungkinan timbulnya berbagai kesulitan 

pada waktu-waktu yang akan datang, keterlambatan perbaikan-perbaikan kecil, 

penyetelan mesin-mesin yang dibiarkan berlarut-larut akan dapat berakibat 

kerusakan pada mesin menjadi lebih parah. 

Dengan adanya kegiatan pemeliharaan mesin yang dilakukan perusahaan 

secara rutin diharapkan mesin tersebut dapat berjalan dengan baik, dengan 

demikian pengendalian proses produksi dan pengendalian kualitas dalam 

perusahaaan dapat dilaksanakan dengan baik.  Mesin-mesin yang selalu dalam 

keadaan baik diharapkan akan dapat menekan jumlah produk rusak dan kualitas 

produk akhir dari perusahaan akan dapat dipertahankan. 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis melakukan studi 

penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul 

“PENGARUH BIAYA PEMELIHARAAN MESIN TERHADAP NILAI 

PRODUK RUSAK. “  ( Studi kasus pada PT. Coca Cola Bottling Indonesia Unit 

Jawa Barat) 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah dari 
penelitian ini adalah; 

1.  Apakah biaya pemeliharaan mesin mempunyai pengaruh negatif 

secara signifikan terhadap nilai produk rusak 

2.  Berapa besar pengaruh biaya pemeliharaan mesin terhadap nilai  

produk rusak. 

 

 

 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh negatif biaya pemeliharaan mesin 

terhadap nilai produk rusak. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh biaya pemeliharaan mesin 

terhadap nilai produk rusak. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian yang dilakukan penulis 
ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat tidak saja bagi penulis sendiri, 
tapi juga bagi pihak perusahaan serta pihak-pihak lain yang berkepentingan : 

1. Penulis, dapat menambah pengetahuan sehingga diperoleh 

perbandingan antara teori yang diperoleh selama masa perkuliahan 

dengan pengaplikasiannya langsung di perusahaan. 

2. Perusahaan, dapat memberi informasi dan masukan bagi perbaikan 

dan pengembangan perusahaan. 

3. Pihak lain yang berkepentingan, dapat dijadikan referensi bagi 

penelitian yang sejenis dengan objek yang berbeda untuk di masa 

yang akan datang. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran  

Salah satu persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar 

memiliki keunggulan daya saing adalah kemampuan untuk meningkatkan 

penjualan dan mengendalikan biaya.  Bagi perusahaan industri, biaya produksi 

merupakan sumber biaya yang paling besar sehingga penekanan  biaya 

produksi diharapkan dapat meningkatkan penjualan.  Untuk mencapai 

efisiensi biaya produksi, dimana didalamnya terdapat beberapa aktivitas 

produksi yang mempunyai nilai ekonomi dan pada akhirnya dapat mencapai 

tingkat efisiensi biaya produksi. 

Untuk mampu bersaing dengan perusahaan sejenis, maka manajemen 

dituntut agar dapat mengendalikan biaya produksi tanpa mengabaikan kualitas 



produk.  Di dalam perusahaan industri, kegiatan produksi merupakan kegiatan 

utama, maka pengendalian biaya produksi memegang peranan penting dalam 

menentukan keberhasilan perusahaan mencapai tujuan dan pengendalian biaya 

produksi serta peningkatan penjualan perusahaan merupakan salah satu 

indikator untuk mengevaluasi kembali mengenai efisiensi dan efektivitas 

kegiatan produksi. 

Dalam perusahaan manufaktur, produksi adalah suatu kegiatan untuk 

menambah nilai guna suatu barang atau jasa.  Proses produksi menurut Sofyan 

Assaury  (2004;75): 

 

“Proses adalah cara, metode atau teknik bagaimana sesungguhnya 
sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, dana dan bahan baku) yang ada 
dirubah untuk memperoleh manfaat.  Sedangkan Produksi adalah 
kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang 
atau jasa.  Jadi proses produksi dapat diartikan sebagai cara, metode, 
dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu 
barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber (tenaga 
kerja, mesin, dana dan bahan baku) yang ada.”  

 

Proses produksi terdiri dari dua jenis yaitu proses produksi yang terus 

menerus (continous process manufacturing) dan proses produksi yang terputus 

putus (intermittent process manufacturing), perbedaan dari kedua proses 

produksi tersebut adalah terletak pada panjang atau tidaknya waktu persiapan 

peralatan produksi yang digunakan untuk memproduksi satu atau lebih produk 

tanpa mengalami suatu perubahan.  Proses produksi yang terus menerus, 

mempersiapkan (set-up) mesin untuk memproduksi suatu produk dalam waktu 

panjang tanpa mengalami perubahan.  Sedangkan proses produksi yang 

terputus-putus mempersiapkan (set-up) mesin dalam waktu jangka pendek dan 

kemudian dirubah untuk dipersiapkan kembali untuk memproduksi produk 

yang lain. 

Sebelum proses dilaksanakan maka manajemen membuat anggaran 

produksi yang terdiri dari banyaknya unit produk yang dihasilkan untuk 



mempertahankan persediaan barang jadi.  Seperti yang diuraikan oleh 

Gunawan Adi Saputro (2004;181), anggaran produksi adalah: 

“Anggaran produksi dalam arti luas adalah penjabaran dari rencana 
penjualan menjadi rencana produksi.  Anggaran produksi dalam arti 
sempit disebut anggaran jumlah yang harus diproduksi oleh suatu 
perencanaan tingkat atau volume barang yang harus diproduksi oleh 
perusahaan agar sesuai dengan volume atau tingkat penjualan yang 
telah direncanakan.” 

  

Proses produksi merupakan suatu langkah lebih lanjut setelah anggaran 

produksi ditentukan untuk mencapai target produksi yang telah ditetapkan 

dalam anggaran produksi.  Salah satu unsur yang paling penting untuk 

menjamin proses produksi adalah mesin yang digunakan.  Setiap mesin yang 

digunakan dalam proses produksi memiliki sifat dan ciri khusus, sesuai 

dengan mesin yang dibuat berdasarkan pesanan dalam jumlah dan volume 

yang lebih kecil, bersifat semi otomatis, investasi dalam mesin ini lebih mahal 

dari mesin yang bersifat serba guna.  Sedangkan sifat dan ciri-ciri mesin serba 

guna adalah dibuat dengan bentuk standard untuk memenuhi kebutuhan pasar 

bukan berdasarkan pesanan, investasi mesin ini lebih murah dibandingkan 

dengan mesin yang bersifat khusus. 

Setelah mengetahui jenis-jenis dan ciri-ciri mesin seperti yang telah 

diuraikan, selanjutnya bagaimana kondisi mesin dan kapasitas mesin yang 

akan digunakan agar mampu melakukan proses produksi pada tingkat volume 

kegiatan tertentu.  Volume kegiatan menurut Mulyadi  (2000;524): 

 

 “Volume kegiatan merupakan tingkat kegiatan pada suatu periode”  

 

Untuk menjamin kelancaran proses produksi, maka perlu perhatian khusus 

dari bagian pemeliharaan (maintenance) yaitu melakukan perawatan secara 

rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan untuk kegiatan 

pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin produksi tersebut, maka perusahaan 

harus mengeluarkan biaya yang disebut dengan biaya pemeliharaan dan 



perbaikan.  Pemeliharaan mesin-mesin produksi diperlukan agar mesin 

tersebut berfungsi dan berjalan dengan lancar, sehingga proses produksi pun 

dapat berjalan dengan lancar, stabil, dan tidak terjadi kemacetan.   

Seperti yang dikemukakan oleh Suyadi Prawiro Sentono (2001;315), 

bahwa : 

“Kegiatan pemeliharaan pada perusahaan adalah untuk menunjang 
operasi produksi suatu perusahaan, baik perusahaan manufaktur 
maupun perusahaan jasa / non manufaktur.  Kegagalan melakukan 
melakukan kegiatan pemeliharaan adalah macetnya salah satu 
rangkaian proses produksi sehingga dapat menghambat operasi 
perusahaan selanjutnya.“  

 

Sedangkan menurut Mulyadi (2000;208), biaya pemeliharaan diartikan 
sebagai berikut: 

 

“Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang 
(sparepart), biaya habis pakai (factory supplies) dan harga perolehan 
jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan 
pemeliharaan emplasemen, perumahan, bangunan pabrik, mesin-
mesin dan equipment, kendaraan, perkakas labolatorium, dan aktiva 
tetap lain yang digunakan untuk keperluan pabrik. “  

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperpanjang umur ekonomis 

dari mesin tersebut.  Semakin lama mesin digunakan, semakin tinggi resiko 

terjadinya kerusakan, pada akhirnya akan mengakibatkan besarnya biaya yang 

di keluarkan perusahaan untuk membeli suku cadang (sparepart) dan jasa 

perbaikan terhadap mesin tersebut.  Apabila mesin digunakan dalam proses 

produksi secara terus menerus,  cepat atau lambat akan mengakibatkan 

kemacetan, bahkan jika tidak dipelihara dengan baik akan terjadi kerusakan 

yang lebih parah, sehingga akan mengganggu kelancaran proses produksi, 

yang mengakibatkan kualitas produk tidak sesuai dengan standard mutu yang 

ditetapkan oleh perusahaan, nilai produk rusak pun akan meningkat. 

Pengertian produk rusak yang diuraikan oleh Bastian Bustami 

(2007;147): 



 

“Produk rusak yaitu produk yang dihasilkan dalam dalam proses 
produksi, dimana produk yang dihasilkan tersebut tidak sesuai 
dengan standar mutu yang ditetapkan, tetapi secara ekonomis 
produk tersebut dapat diperbaiki dengan mengeluarkan biaya 
tertentu, tetapi biaya yang dikeluarkan cenderung lebih besar dari 
nilai jual setelah produk tersebut diperbaiki.”  

 

 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya produk rusak sebagai berikut: 

a. Bahan baku tidak mempunyai kualitas yang baik 

b. Tenaga kerja langsung yang kurang memiliki keterampilan dalam 

pembuatan produk, sering melakukan kesalahan 

c. Bahan penolong tidak memiliki kualitas yang baik 

d. Biaya pemeliharaan mesin seperti: Pembelian sparepart, bahan 

pelumas, jasa perbaikan dari pihak luar yang kurang mendapat 

perhatian khusus dari perusahaan sehingga akan menyebabkan 

kerusakan mesin. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang 

menyebabkan terjadinya produk rusak yaitu kualitas bahan baku yang tidak 

baik, kurang terampilnya tenaga kerja langsung, kualitas bahan pembantu 

yang tidak baik, biaya pemeliharaan yang kurang diperhatikan perusahaan.   

Produk yang dihasilkan berawal dari perencanaan produksi, kemudian 

diproses dengan menggunakan mesin dalam volume kegiatan tertentu. Untuk 

menjaga kelancaran proses produksi maka diikuti dengan perencanaan 

pemeliharaan mesin, yaitu secara berkala atau rutin mengecek kondisi mesin 

secara keseluruhan dalam periode tertentu untuk meminimalisasi terjadinya 

kerusakan yang lebih parah.  Hal ini dibutuhkan biaya pemeliharaan mesin 

yang harus dianggarkan oleh perusahaan sebagai pengeluaran rutin yang 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan.  Dengan 

meningkatnya volume kegiatan mesin akan berdampak kepada meningkatnya 

biaya pemeliharaan mesin, produk yang dihasilkan sesuai dengan standard 

mutu, nilai produk rusak menjadi turun.  Apabila kondisi mesin yang tidak 



baik, walaupun dapat berjalan (dioperasikan) tetapi salah satu komponen 

rusak, mengakibatkan kualitas produk tidak sesuai dengan standar mutu, 

produk cepat rusak, sehingga nilai produk rusak akan meningkat. 

Penelitian sebelumnya mengenai topik yang sama untuk dijadikan bahan 

referensi bagi penulis yaitu “ PENGARUH BIAYA PEMELIHARAAN ALAT-

ALAT PRODUKSI TERHADAP KUANTITAS PRODUK RUSAK “  oleh 

sdr. Citra Setiawati pada tahun 2004 dari Universitas Padjadjaran Bandung.  Hasil 

penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan 

studi kasus. Menunjukan bahwa biaya pemeliharaan alat-alat produksi 

memberikan pengaruh sebesar 30,60% terhadap kuantitas produk rusak, 

sedangkan sisanya 69,40% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yaitu tenaga kerja 

yang tidak terampil. 

Penelitian tersebut oleh penulis masih dianggap relevan.  Adapun perbedaan 

penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek 

penelitian dan periode penelitian yang akan dilakukan 

Dari uraian di atas dapat digambarkan bagan kerangka pemikiran sebagai 
berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mengemukakan hipotesis  
sebagai berikut: 

Perencanaan Produksi Proses Produksi  Kegiatan Mesin 

Variabel X 
Biaya pemeliharaan mesin 

da 

Variabel Y 
Nilai produk rusak 



“Biaya pemeliharaan mesin berpengaruh terhadap besarnya nilai produk 
rusak.” 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berusaha mengumpulkan 
data serta informasi yang relevan dengan masalah yang menjadi bahasan 
dalam skripsi ini, adapun data serta informasi akan diperoleh dari perusahaan 
dimana penulis melakukan penelitian.  Dalam penelitian ini diterapkan studi 
kasus dengan memakai metode penelitian deskriptif dan verifikatif. 

 Seperti pendapat yang diungkapkan Moh. Nazir Ph. D (2003:;54), 
Metode deskiptif dan verifikatif dapat diartikan sebagai berikut: 

 

”Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti satus 
sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 
pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.  Tujuan 
dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 
gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 
fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.” 

 

“Metode veirifikatif adalah metode yang digunakan untuk menguji 
kebenaran suatu hipotesis melalui pengumpulan data di lapangan,  
yaitu berupa sample data sekunder.” 

 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah; 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung ke 
perusahaan untuk memperoleh data primer, dengan cara: 

a. Pengamatan (Observasi) 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara 
langsung objek yang diteliti. 

b. Wawancara (Interview) 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan 
pihak yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan langsung 
dengan objek yang penulis teliti, yaitu pejabat-pejabat pada divisi 
perusahaan. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 



Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data 
sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan.  Data 
sekunder dapat diperoleh dengan membaca literatur-literatur, catatan-
catatan kuliah dan sumber-sumber yang relevan dengan masalah yang 
diteliti. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada  PT. Cocacola Bottling Indonesia 
Unit Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Raya Bandung-Garut Km 26 kota 
Bandung dan penelitian dilakukan dari bulan Mei 2008 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


