
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang dipengaruhi tidak stabilnya nilai 

tukar rupiah mendorong masyarakat terutama pembisnis untuk menciptakan 

inovasi-inovasi terbaru. Maraknya bisnis jual beli yang dilakukan secara online 

membuka peluang bagi wirausahawan baru untuk menciptakan bisnis baru dan 

membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Dengan adanya bisnis berbasis online 

konsumen tidak perlu repot untuk memilih barang yang akan dibeli, tidak perlu 

menghabiskan banyak waktu untuk datang ke outlet, dan tentunya cara 

pembayaran yang mudah tanpa harus mengunakan uang tunai (cashless) sesuai 

dengan himbauan dari Bank Indonesia untuk mengurangi peredaran uang tunai.  

Saat ini kebutuhan manusia semakin meningkat akan kecepatan, 

kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi yang dapat diakses dimana saja 

dan kapan saja sehingga mendorong dunia usaha terutama perbankan untuk dapat 

berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada konsumennya. Ada beberapa 

jenis transaksi (electronic channel) yang dibuat oleh perbankan yaitu ATM 

(Automatic Teller Machine), E-Cash, Internet Banking, E-Money dan EDC 

(Electronic Data Capture). Menurut data yang diperoleh dari Bank X data jumlah 

transaksi EDC pada tahun 2014 sebesar 9.027.026 dan mengalami peningkatan 

pada tahun 2015 sebesar 10.474.000. 

 Kecanggihan teknologi di bidang mesin-mesin juga semakin meningkat 

sesuai dengan kebutuhan, sehingga secara otomatis menuntut adanya suatu 

pemeliharaan (maintenance) yang dapat mengurangi tingkat kerusakan mesin dan 

memperpanjang umur suatu mesin. Sehingga diharapkan sistem pemeliharaan 

(maintenance) tersebut akan dapat memberikan keuntungan baik ditinjau dari segi 

biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan atau waktu yang dibutuhkan oleh 
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suatu mesin untuk menjalani suatu pemeliharaan. Sehingga pada akhirnya akan 

berpengaruh terhadap baik atau buruknya kinerja dari mesin tersebut. 

 Kinerja suatu mesin merupakan peranan vital dari aktivitas perusahaan. 

Mesin berfungsi untuk mengubah input menjadi output perusahaan tersebut. Maka 

mesin-mesin yang dimiliki oleh perusahaan sebagai salah satu sumber daya atau 

asset harus dijaga kesiapan serta keandalanya untuk selalu dapat dioperasikan dan 

digunakan dalam kondisi yang prima. 

 Melalui pelaksanaan sistem pemeliharaan yang baik pada mesin atau 

sumber daya lainnya, maka kerusakan yang terjadi dapat diminimalisasi sehingga 

kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar dan biaya operasional yang 

dikeluarkan dapat diminimalisasi. 

 Dalam pelaksanaannya sistem kebijakan pemeliharaan didasarkan kepada 

kondisi di dalam perusahaan tersebut yang mempertimbangkan dua sisi yaitu 

efektivitas dan efisiensi. Tuntutan peningkatan efektivitas dan efisiensi diperlukan 

baik dalam bidang operasi, pemasaran atau sumber daya manusia. Dengan adanya 

peningkatan efektivitas dan efisiensi ini dapat menghasilkan kinerja yang lebih 

baik dari perusahaan. 

 Seperti yang terjadi di Bank X, perusahaan ini merupakan perusahaan 

yang bergerak dalam bidang perbankan di Indonesia. Perusahaan ini berdiri sejak 

tahun 1998. Berdasarkan hasil pengamatan pada saat wawancara ditemukan 

bahwa terjadi penurunan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh Bank X yang 

semula mesin EDC menerapkan 100% kegiatan pemeliharaan setiap bulannya 

menjadi 30% dari populasi, dampak dari penurunan kegiatan pemeliharaan ini 

adalah banyaknya mesin-mesin EDC (Electronic Data Capture) yang hilang 

dikarenakan pihak Bank jarang melakukan pengecekan mesin yang ada di 

merchant, banyak mesin-mesin EDC (Electronic Data Capture) yang menjadi 

tidak berfungsi, menurut data yang diperoleh dari Bank X jumlah mesin EDC 

yang hilang selama tahun 2015 sebanyak 599 unit, dengan demikian Bank X 
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harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk membeli mesin-mesin baru dan 

memperbaiki mesin-mesin yang sudah tidak berfungsi. 

 Dengan memperhatikan pentingnya pelaksanaan maintenance yang baik 

pada suatu perusahaan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

mengenai “Analisis Sistem Pemeliharaan Mesin EDC (Electronic Data 

Capture) Dalam Efisiensi Biaya Operasional di Bank X” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang 

dapat di identifikasi dalam pernyataan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pemeliharaan mesin EDC (Electronic Data Capture) 

yang selama ini di terapkan oleh Bank X ? 

2. Bagaimana dampak dari pelaksanaan preventive maintenance dan breakdown 

maintenance terhadap efisiensi biaya yang harus dikeluarkan  oleh Bank X ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeliharaan mesin yang selama ini 

diterapkan oleh Bank X. 

2. Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan preventive maintenance dan 

breakdown maintenance terhadap efisiensi biaya yang harus dikeluarkan  oleh 

Bank X. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian diharapkan akan diperoleh informasi yang dapat digunakan 

oleh : 

1. Bagi penulis, sebagai wadah untuk melatih kemampuan analisis serta 

mengaplikasikan konsep-konsep ilmu selama perkuliahan dan memperoleh 

ilmu pengetahuan baik teori maupun praktek di bidang analisis Manajemen 

Operasional khususnya dalam pemeliharaan (maintenance) ini. 

2. Bagi perusahaan, untuk memberikan gambaran dan informasi tentang 

efektivitas kegiatan pemeliharaan yang dilakukan Bank X, serta sebagai 

bahan pertimbangan evaluasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan 

pemeliharaan (maintenance) ini. 

 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Metode Penelitian Data 

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis 

menggunakan metode deskriptif. Menurut Nazir (2011:54), metode deskriptif 

adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu 

objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. 

Adapun pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2010:29) adalah 

sebagai berikut : 

“Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. 

Menurut Mochammad Ali Sebliawan (2011:62) menyebutkan bahwa : 

 “Metode penelitian deskriptif digunakan untuk berupaya 

memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada 



5 
 

situasi sekarang. Dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan, 

klasifikasi, dan analisis/pengolahan data serta membuat penggambaran 

tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi situasi.” 

 

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, penulis  

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dianggap tepat guna sesuai 

dengan kemampuan yang ada untuk mengetahui suatu keadaan atau persoalan 

dalam usaha untuk membuat keputusan dalam rangka pemecahan masalah. Teknik 

pengumpulan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research)  

Merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung 

terhadap objek yang diteliti yaitu pada Bank X untuk memperoleh data dan 

informasi yang dibutuhkan. Melalui cara ini diperoleh data primer. Alat 

pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian 

lapangan adalah sebagai berikut : 

 Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia dan proses kerja. Dalam penelitian ini, 

peneliti memilih untuk melakukan observasi non partisipan. Dalam 

observasi non partisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai 

pengamat independen (Sugiyono 2011,145). Sedangkan menurut Sudjana 

(2011) “observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian banyak 

digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses 

terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang 

sebenarnya maupun dalam situasi buatan.” 
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 Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti (Sugiyono 2011,137). Sedangkan menurut Esterberg (2002) 

dalam buku Sugiono, mendefinisikan wawancara sebagai berikut : 

 “a meeting of two persons to exchange information and ide trough 

question and responses, resulting in communication and joint construction 

of meaning about a particular topic.” Wawancara adalah pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 

dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Adapun menurut A.Fathoni (2006:105), wawancara adalah teknik 

pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung 

satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai 

dan jawaban diberikan oleh yang di wawancara.  

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari 

berbagai literatur seperti buku-buku atau bentuk referensi lain yang 

berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti sehingga dapat mengetahui 

beberapa bahan yang berhubungan dengan pemeliharaan. Melalui cara ini 

akan diperoleh data sekunder. 

 

1.6 Lokasi dan waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada Bank X yang berlokasi di Jln.Soekarno 

Hatta No. 486 Bandung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam 

penulisan skripsi. Sedangkan waktu penelitian dilakukan mulai dari tanggal 15 

Febuari sampai dengan 29 April 2016. 

 


