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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Kelancaran dalam proses produksi sangat ditentukan oleh kondisi mesin 

atau peralatan pendukung lainnya. Agar suatu mesin dapat selalu berfungsi 

dengan baik diperlukan suatu pemeliharaan yang baik. Pemeliharaan mesin dan 

peralatan dalam sebuah perusahaan merupakan faktor penentu bahwa mesin 

handal tersebut layak atau tidak untuk dioperasikan dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan. 

Pemeliharaan mesin merupakan hal yang sering dipermasalahkan antara 

bagian pemeliharaan dan bagian produksi karena bagian pemeliharaan 

(maintenance) dianggap sebagai salah satu bagian yang cukup sering 

mengeluarkan biaya untuk perbaikkan atau pemeliharaan sedangkan bagian 

produksi dianggap sebagai bagian yang sering melakukan kerusakan tetapi juga 

sebagai bagian yang cukup penting dalam perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan. 

Pemeliharaan yang baik akan meningkatkan kinerja perusahaan, nilai 

investasi yang dialokasikan untuk peralatan dan mesin dapat diminimalisasi dan 

pemeliharaan yang baik juga dapat meningakatkan kualitas produk yang 

dihasilkan dan mengurangi Waste. 

 

2.1 Manajemen Operasional 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Dalam menjalankan operasionalnya perusahaan membutuhkan suatu 

sistem yang memiliki kemampuan untuk mendukung dan mempersatukan 

berbagai tujuan kedalam suatu tujuan bersama, yaitu kemampuan yang mampu 
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mengkoordinasikan setiap sub-sub sistem, sehingga tercipta keterpaduan antara 

subsistem yang satu dengan subsistem yang lain. 

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur atau 

mengelola atau mengurus. Pengertian manajemen dapat lebih jelas diketahui dari 

beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya menurut Andrew 

F. Sikula yang dikutip oleh Malayu S.P Hasibuan (2011:2) berpendapat bahwa 

pengertian manajemen adalah sebagai berikut : 

"Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas 

perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, 

pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk 

mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara 

efisien". 

Kemudian pengertian menurut Sofjan Assauri (2008:18) bahwa : 

"Manajemen adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan dengan menggunakan dan mengkoordinasikan 

kegiatan-kegiatan orang lain". 

Sedangkan menurut Herman Sofyandi S.E. (2010:7) menyatakan : 

"Manajemen sebagai ilmu dan seni untuk mencapai suatu tujuan 

dengan melibatkan kegiatan orang-orang, artinya tujuan dapat dicapai 

bila dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama". 

Berdasarkan semua definisi diatas dapat dijelaskan manajemen merupakan suatu 

proses bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara 

efektif dan efisien dengan menggunakan orang-orang melalui fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan dan pengendalian dengan 

menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia. 
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2.1.2 Pengertian Operasi 

Pengertian operasi diantaranya dikemukakan oleh V.Gaspersz (2008:3) 

mengemukakan bahwa : 

“Produksi (operasi) yaitu salah satu kegiatan perbaikan terus 

menerus (continuos improvment), yang dimulai  dari sederet siklus sejak 

adanya ide-ide untuk menghasilkan suatu produk, pengembangan produk, 

proses produksi, sampai distribusi kepada konsumen. “ 

Menurut Sofjan Assauri (2008:16) berpendapat bahwa : 

“ Pengertian produksi dan operasi dalam arti luas sebagai sesuatu 

kegiatan yang mentransformasikan masukan (input) menjadi hasil keluaran 

(output) tercakup semua kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa serta 

kegiatan lain yang menunjang dan mendukung usaha untuk mengasilkan 

produk tersebut. “ 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa operasi (produksi) 

adalah kegiatan yang mengelola masukan (input) menjadi output dalam 

menghasilkan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang dimaksudkan untuk 

menghasikan suatu nilai tambah pada suatu produk atau jasa, daripada bentuk 

asalnya. 

 

2.1.3 Pengertian Manajemen Operasi 

 Dalam melakukan kegiatan produksi membutuhkan usaha atau cara untuk 

merencanakan, mengatur, dan mengelola faktor-faktor produksi yaitu meliputi 

modal, mesin, material dan manusia dengan keahlian menajerialnya sehingga 

dapat menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai tujuan perusahaan. Kegiatan 

perencanaan, pengaturan dan pengelolaan disebut dengan manajemen produksi. 
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 Pengertian tentang manajemen produksi banyak ahli yang telah 

mendefinisikannya, diantaranya adalah menurut Stephen P. Robbins (2003:526) 

menyatakan bahwa manajemen operasi adalah : 

 “Manajemen Operasi berhubungan dengan desain, operasi dan 

pengawasan terhadap proses transformasi, yang merubah sumber daya 

seperti tenaga kerja, bahan mentah menjadi barang atau jasa yang dijual 

kepada konsumen.”  

Lalu menurut Manahan P. Tampubolon (2004:13) menyatakan bahwa : 

 “ Manajemen operasional didefinisikan sebagai manajemen proses 

konversi, dengan bantuan fasilitas seperti tanah, tenaga kerja, modal dan 

manajemen masukan (input) yang diubah menjadi keluaran (output) yang 

diinginkan berupa barang, jasa dan layanan.” 

Selain itu, menurut Sofjan Assauri (2008:11) adalah sebagai berikut : 

 “Manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengatur dan 

mengkoordinasikan penggunaan sumber daya, yang berupa sumber daya 

manusia, sumber daya alat dan sumber daya dana bahan secara efektif dan 

efisiensi untuk menciptakan dan menambah kegunaan (utility) suatu barang 

atau jasa.” 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

operasi merupakan suatu aktivitas yang berupa merencanakan, mendesain, 

memperbaiki sistem operasi dalam rangka mengubah input menjadi output dengan 

menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan 

efisien untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan dijual ke konsumen. 
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2.2 Mesin 

2.2.1 Pengertian Mesin  

 Mesin adalah alat mekanik atau elektrik yang mengirim atau mengubah 

energi untuk melakukan atau membantu pelaksanaan tugas manusia. Biasanya 

membutuhkan sebuah masukan sebagai pelatuk , mengirim energi yang telah 

diubah menjadi sebuah keluaran, yang melakukan tugas yang telah diatur 

sedemikian rupa. 

 Mesin telah mengembangkan kemampuan manusia sejak sebelum adanya 

catatan tertulis. Perbedaan utama dari alat sederhana dan mekanisme atau pesawat 

sederhana adalah sumber tenaga dan mungkin pengoprasian yang bebas. Istilah 

mesin biasanya menunjuk ke bagian yang bekerja bersama untuk melakukan 

kerja. Biasanya alat-alat ini mengurangi intensitas gaya yang dilakukan, 

mengubah arah gaya, atau mengubah suatu bentuk gerak atau energi ke bentuk 

lainnya. 

Pengertian mesin menurut Sofjan Assauri (2008:111) adalah : 

 “Mesin adalah suatu peralatan yang digerakkan oleh suatu kekuatan 

atau tenaga yang dipergunakan untuk membantu manusia dalam 

mengerjakan produk atau bagian-bagian tertentu.” 

 Sedangkan menurut pendapat Vincent Gaspersz (2000:45) dalam 

bukunya yang berjudul Manajemen Produktivitas Total mesin dapat diartikan 

sebagai berikut : 

 “Mesin adalah input dalam proses produksi yang membutuhkan 

energi untuk menjalankan aktivitas proses produksi, energi yang dimaksud 

adalah energi dalam bentuk bahan bakar, minyak pelumas, tenaga listrik, 

air untuk keperluan pabrik,dll.” 
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2.2.2 Jenis Jenis Mesin 

 Menurut Sofjan Assauri (2008:112), walaupun pada kenyataannya jenis-

jenis mesin yang ada banyak sekali variasinya tetapi pada prinsipnya mesin-mesin 

ini dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu : 

1. Mesin-mesin yang bersifat umum/serba guna (general purpose machines) 

Mesin yang serba guna merupakan mesin yang dibuat untuk mengerjakan 

pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk berbagai jenis barang/produk atau bagian 

dari produk (parts), ciri-ciri mesin yang serba guna yaitu : 

a. Mesin ini dibuat dengan bentuk standar dan selalu atas dasar pasar dan 

bukan atas dasar pesanan. 

b. Mesin ini memproduksi dengan jumlah yang cukup besar sehingga 

harga dari mesin tersebut juga relatif lebih murah. Maka dari itu tidak 

jarang beberapa investor tertarik untuk berinvestasi dibidang ini karena 

murah dan terjangkau. 

c. Penggunaan mesin tersebut sangat fleksibel dan memiliki banyak 

variasi atau jenis. 

d. Diperlukan kegiatan pemeriksaan atau inspeksi atas apa yang 

dikerjakan pada mesin serba guna ini. 

e. Biaya operasi produk tersebut lebih mahal. 

f. Biaya pemeliharaan mesin serba guna ini lebih murah, karena bentuk 

mesin serba guna ini yang standar. 

g. Mesin ini tidak mudah ketinggalan zaman. 

2. Mesin-mesin yang bersifat khusus (special purpose machines)  

Mesin tersebut direncanakan dan dibuat untuk mengerjakan satu atau beberapa 

jenis kegiatan yang sama. 

Adapun ciri-ciri dari mesin yang bersifat khusus yaitu : 

a. Mesin tersebut dibuat atas dasar pesanan dan dalam jumlah yang sedikit 

atau kecil. Oleh karena itu juga, harga mesin-mesin tersebut biasanya 

relatif lebih mahal, sehingga investasi dalam mesin ini menjadi mahal. 
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b. Mesin bersifat khusus ini biasanya otomatis, sehingga pekerjaannya 

lebih cepat dan biasanya dipergunakan dalam pabrik yang 

menghasilkan produknya dalam jumlah yang besar. 

c. Biaya pemeliharaan dari mesin ini lebih mahal dari pada mesin serba 

guna. 

d. Biaya produksi per unit relatif lebih rendah. 

e. Mesin ini mudah ketinggalan zaman. 

 

2.2.3 Mesin EDC (Electronic Data Capture) 

 Mesin Electronic Data Capture (EDC) adalah alat otorisasi transaksi 

pembayaran secara elektronik yang dilakukan dengan kartu kredit/debit/prepaid. 

Pengertian otorisasi adalah persetujuan atau jaminan yang diberikan oleh bank 

penerbit melalui bank pemproses, dimana suatu kartu diizinkan untuk digunakan 

dalam suatu transaksi. Mesin EDC juga merupakan mesin pembayaran, pembelian 

dan transfer, secara umum penggunaan mesin EDC dengan ATM sama hanya saja 

mesin EDC tidak dapat mengeluarkan uang layaknya mesin ATM. Mesin EDC 

banyak digunakan di outlet-outlet perdagangan yang berfungsi sebagai sarana 

untuk memudahkan transaksi. Mesin EDC (electronic data capture) tidak hanya 

dipakai untuk transaksi kartu kredit, tapi juga transaksi kartu debit dan top up.  

 

2.2.3.1 Jenis Jenis Mesin EDC (Electronic Data Capture) 

 Adapun jenis-jenis mesin EDC (electronic data capture) yaitu : 

1. Ingenico EFT 930 G 

2. Ingenico IWL 220 

3. Ingenico ICT 220 

4. Ingenico ICT 250 

5. Verifone VX 510 D 

6. Verifone VX 510 G 
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7. Verifone VX 520 G 

8. Verifone VX 520 D 

9. Verifone VX 520 CT 

10. Verifone VX 520 P 

 

Tabel 2.1 

Spesifikasi Mesin EDC 

 

Sumber : Bank X 

 

2.2.3.2 Jenis Jenis Komunikasi Dalam Mesin EDC (Electronic Data Capture) 

 Di dalam mesin EDC (electonic data capture) terdapat beberapa jenis 

komunikasi, antara lain : 

1. Fixed Line /Line Telepon 

Mesin  tipe ini komunikasi datanya menggunakan telepon line . Tipe ini adalah 

default dari jenis mesin EDC. Komunikasi data menggunakan fiber optik yang 

disediakan oleh perusahaan jaringan komunikasi. 
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2. Via GPRS 

Mesin yang menggunakan sinyal seperti handphone, sumber powernya 

menggunakan listrik. Tipe mesin ini dipergunakan di outlet-outlet yang tidak 

mempunyai line telepon /fixed line. 

3. Via GPRS Mobile 

Mesin tipe ini bisa di pakai dimana saja selama ada sinyal handphone, sumber 

powernya menggunakan baterai yang rechargable, sehingga bisa dibawa-bawa 

(portable). 

 

2.3 Pemeliharaan (Maintenance) 

 Sejak dahulu, ketika manusia menggunakan alat alat primitif untuk 

membuat mesin guna mengangkut barang, membajak tanah, dan menggunakan 

bahan bahan bangunan. Mereka telah dihadapkan pada kemungkinan memelihara 

barang tersebut sampai tiba waktunya barang atau alat tersebut tidak dapat dipakai 

lagi atau dipergunakan lagi. Begitu pula halnya dengan suatu perusahaan yang 

mempunyai peralatan atau fasilitas maka biasanya pimpinan perusahaan akan 

selalu berusaha agar fasilitas/peralatan dapat dipergunakan atau dapat 

diperpanjang usia kegunaannya. 

 Pemeliharaan (maintenance) merupakan fungsi di dalam suatu perusahaan 

yang sama pentingnya dengan fungsi produksi. Suatu perencanaan produksi dapat 

gagal apabila ada bagian mesin yang rusak atau tidak dapat beoperasi. Dengan 

adanya kegiatan maintenance yang baik, perusahaan dapat mengurangi kerusakan 

sehingga mendapat hasil yang optimal, karena proses produksi yang berjalan 

lancar. 

 Setiap perusahaan menginginkan agar dapat menggunakan peralatan atau 

fasilitas produksi setiap saat diperlukan, dalam usaha untuk dapat 

mempergunakan fasilitas atau peralatan tersebut, sehingga kontinuitas produksi 

terjamin, maka dibutuhkan kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang 

meliputi kegiatan perbaikan atas kerusakan mesin yang ada serta penyesuaian atau 
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penggantian sparepart atau komponen yang rusak. Ini dilakukan karena mesin-

mesin yang digunakan dalam proses produksi akan semakin memburuk dengan 

bertambahnya umur dan pemakaian mesin. Dalam masalah pemeliharaan ini perlu 

diperhatikan bidang pemeliharaan sehingga terjadi kegiatan pemeliharaan yang 

tidak teratur. Peranan yang penting dari kegiatan, baru diingat saat mesin-mesin 

yang dimiliki rusak dan tidak dapat berjalan sama sekali. Maka hendaknya 

kegiatan pemeliharaan harus sangat diperhatikan untuk dapat menjamin bahwa 

selama proses produksi berlangsung tidak terjadi shut-down yang tidak 

direncanakan yang diakibatkan oleh kerusakan mesin atau fasilitas. 

 

2.3.1 Pengertian Pemeliharaan (Maintenance) 

 Secara umum, pengertian pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari 

berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang/alat atau 

memperbaikinya sampai pada suatu kombinasi yang dapat diterima. Pemeliharan 

merupakan suatu fungsi dalam suatu proses operasi perusahaan yang sama 

pentingnya dengan fungsi-fungsi lain seperti produksi. Setiap perusahaan yang 

menggunakan mesin serta fasilitas lainnya dalam proses produksi tentunya tidak 

menginginkan adanya waktu yang terbuang karena adanya peralatan yang 

mengalami kerusakan, maka diperlukan kegiatan perbaikan pada mesin yang ada 

serta penyesuaian atau penggantian sparepart atau penggantian komponen yang 

mengalami kerusakan, hal ini dilakukan karena umur peralatan yang sudah tidak 

ekonomis atau bertambahnya tingkat pemakaian diluar kapasitas yang ada. 

 Berikut definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar tentang pengertian 

pemeliharaan , diantaranya : 

 Menurut JayHeyzer dan Barry Reinder (2001) dalam bukunya yang 

berjudul Operations Management  menyatakan bahwa : 

 “Maintenance is all activities involved in keeping a system equipment in 

working order.” 
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Artinya : “Pemeliharaan (maintenance) mencakup semua aktivitas yang 

berkaitan dalam mempertahankan peralatan sistem agar tetap dapat bekerja 

dengan baik.” 

 Sedangkan pengertian pemeliharaan menurut Sofjan Assauri (2008:134), 

yaitu : 

 “Maintenance dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memelihara 

atau menjaga fasilitas/peralatan dan mengadakan perbaikan atau 

penyesuaian/penggantian yang diperlukan supaya terdapat suatu keadaan 

operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan.” 

 Dan Manahan P.Tampubolon (2004:247), berpendapat bahwa : 

 “Pemeliharaan (maintenance) merupakan semua aktivitas, termasuk 

menjaga sistem peralatan dan mesin selalu dapat melaksanakan pesanan 

pekerjaan.” 

 Menurut Lindley R.Higgins & R.Keith Mobley (2002:24) : 

 “Pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara 

berulang-ulang dengan tujuan agar peralatan selalu memiliki kondisi yang 

sama dengan kondisi awalnya.” 

 Dari keterangan diatas kita ketahui bahwa pemeliharaan (maintenance) 

dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas produksi 

dan mengadakan perbaikan atau penggantian yang diperlukan agar proses 

produksi dapat berjalan sesuai dengan rencana.  

 

2.3.2 Fungsi Maintenance dalam Manajemen Operasi  

Pentingnya fungsi pemeliharaan dalam suatu perusahaan merupakan suatu 

hal yang tidak dapat dibantah. Meskipun fungsi ini sering terabaikan tetapi tidak 

dapat dipungkiri juga bahwa kegiatan operasional akan mengalami banyak kendala 
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jika fungsi pemeliharaan (maintenance) tidak dijalankan dengan baik, seperti 

kegiatan operasional yang tidak aman, kecelakaan kerja, kerugian daya dan lain 

sebagainya. 

 Selain itu, kebutuhan akan produktivitas akan lebih tinggi dan 

meningkatnya jenis keluaran mesin pada beberapa tahun ini membuat mesin-mesin 

operasional menjadi modern dan bersifat otomatis daripada sebelumnya. 

 Hal ini telah memperbesar kebutuhan dan fungsi pemeliharaan mesin pada 

bagian operasional. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kerja sama yang baik antara 

berbagai fungsi dalam perusahaan terutama pada bagian pemeliharaan 

(maintenance) untuk menciptakan sebuah pemeliharaan yang efektif dan efisien. 

Manahan P.Tampubolon (2004:250) menjelaskan beberapa sasaran 

utama fungsi pemeliharaan yaitu : 

1. Menjaga kemampuan dan stabilisasi produksi di dalam mendukung proses 

konversi. 

2. Mempertahankan kualitas produksi pada tingkat yang tepat. 

3. Menjaga modal yang diinvestasikan dalam peralatan dan mesin selama waktu 

tertentu dapat terjamin dan produktif. 

4. Mengusahakan tingkat biaya pemeliharaan yang rendah, dengan harapan 

kegiatan pemeliharaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 

5. Mengindari kegiatan pemeliharaan yang dapat membahayakan keselamatan 

karyawan. 

6. Mengadakan kerja sama terhadap semua fungsi utama dalam perusahaan agar 

dapat dicapai tujuan utama perusahaan (return on investment) yang sebaik 

mungkin dengan biaya yang rendah. 

 

2.3.3 Tujuan Pemeliharaan (Maintenance) 

  Dengan adanya kegiatan pemeliharaan ini maka fasilitas dan peralatan 

perusahaan dapat dipergunakan untuk kegiatan produksi sesuai dengan rencana, dan 
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tidak mengalami kerusakan selama fasilitas/peralatan perusahaan tersebut 

dipergunakan selama proses produksi. Oleh karena itu, suatu kalimat yang perlu 

diketahui oleh orang pemeliharaan dan bagian lainnya adalah pemeliharaan 

(maintenance) murah sedangkan perbaikan (repair) mahal. 

  Menurut Sofjan Assauri (2008:134), tujuan pemeliharaan yaitu : 

1. Kemampuan produksi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana 

produksi. 

2. Menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang 

dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan produksi yang tidak 

terganggu. 

3. Untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan yang diluar 

batas dan menjaga modal yang di investasikan tersebut. 

4. Untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin, dengan 

melaksanakan kegiatan pemeliharaan secara efektif dan efisien. 

5. Menghidari kegiatan pemeliharaan yang dapat membahayakan keselamatan 

para pekerja. 

6. Mengadakan suatu kerja sama yang erat dengan fungsi-fungsi utama lainnya 

dari suatu perusahaan dalam rangka untuk mecapai tujuan utama perusahaan 

yaitu tingkat keuntungan yang sebaik mungkin dan total biaya yang 

terendah. 

Sedangkan menurut R.Keith. Mobley (2002)  menjelaskan adapun tujuan 

dari dilakukannya pemeliharaan antara lain : 

1. Menjamin tersedianya peralatan atau mesin dalam kondisi yang mampu 

memberikan keuntungan 

2. Mejamin kesiapan peralatan cadangan dalam situasi darurat, misalnya 

sistem pemadam kebakaran, pembangkit listrik, dan sebagainya. 

3. Menjamin keselamatan manusia yang menggunakan peralatan. 
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4. Memperpanjang masa pakai peralatan atau paling tidak menjaga agar masa 

pakai peralatan tersebut tidak kurang dari masa pakai yang telah dijamin 

oleh pembuat peralatan tersebut. 

Kemudian yang terakhir, menurut Asyari (2007) tujuan pemeliharaan yang 

utama dapat didefinisikan sebagai berikut : 

1. Untuk memperpanjang kegunaan asset 

2. Untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk 

produksi dan mendapatkan laba investasi semaksimum mungkin. 

3. Untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang 

diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. 

4. Untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. 

 

2.3.4 Manfaat Pemeliharaan (Maintenance)   

 Manfaat pemeliharaan menurut M. SyamsulMa’arif dan Hendri 

Tanjung (2006:485) menyatakan bahwa ada enam manfaat pemeliharaan 

diantaranya adalah: 

1. Perbaikan terus menerus 

2. Meningkatkan kapasitas 

3. Mengurangi persediaan  

4. Biaya operasi lebih rendah  

5. Produktivitas lebih tinggi  

6. Meningkatkan kualitas 

 Filosofi dasar dari pemeliharaan ini sebenarnya adalah perbaikan terus 

menerus. Sesuatu yang tidak dipelihara, akan cepat sekali usang. Oleh karena itu, 

kegiatan pemeliharaan ini menjadi kajian yang penting dalam manajemen operasi 

baik manufaktur maupun jasa. 

 Dengan adanya perbaikan terus menerus, maka tidak akan ada pengerjaan 

ulang atau proses ulang, sehingga kapasitas akan meningkat. Aspek yang perlu 
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diperhatikan dalam masalah ini monitoring penyetelan (setup), penyetelan yang 

baik  akan menghasilkan output yang baik. 

 

2.3.5  Jenis Jenis Pemeliharaan 

Kegiatan pemeliharaan (maintenance) produksi pada perusahaan adalah 

untuk menunjang operasi produksi suatu perusahaan, baik perusahaan manufaktur 

maupun perusahaan jasa. Sofjan Assauri dalam buku Manajemen Produksi dan 

Operasi (2008 : 134) mengemukakan kriteria tersebut dalam dua macam dimensi 

pemeliharaan. Kedua dimensi tersebut adalah Planned Maintenance 

(pemeliharaan yang terencana), dan Unplanned Maintenance (pemeliharaan yang 

tidak terencana).  

a. Planned Maintenance (pemeliharaan yang terencana) 

 Kegiatan perawatan yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan ini 

mengacu pada rangkaian proses produksi. Planned Maintenance terdiri dari : 

1. (Preventive maintenance), pemeliharaan pencegahan adalah 

pemeliharaan yang dilaksanakan dalam periode waktu yang tetap atau 

dengan kriteria tertentu pada berbagai tahap proses produksi.  

2. (Corrective maintenance), pemeliharaan kerusakan adalah pemeliharaan 

yang dilaksanakan karena adanya hasil produksi (setengah jadi maupun 

barang jadi) tidak sesuai dengan rencana, baik mutu, biaya, maupun 

ketepatan waktunya. 

3. Breakdown maintenance adalah pekerjaan perawatan yang direncanakan 

untuk memperbaiki mesin setelah terjadi kerusakan atau kemacetan pada 

mesin dan untuk memperbaikinya harus disiapkan suku cadang, material, 

peralatan, dan tenaga kerja.  

4. Emergency maintenance adalah pekerjaan perbaikan yang dilaksanakan 

secara darurat untuk menanggulangi kemacetan proses produksi yang 

terjadi supaya tidak terlalu lama berhenti. Pekerjaan ini sifatnya sementara 
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sampai selesainya penggantian komponen yang menyebabkan kemacetan 

tersebut 

5. Predictive maintenance adalah pekerjaan perawatan yang dilakukan 

dengan memprediksikan kapan mesin tersebut harus segera dilaksanakan 

berdasarkan kebiasaan, ciri-ciri atau tanda-tanda mesin bila akan 

mengalami kerusakan sehingga kerusakan yang lebih fatal bisa dicegah.  

6. Overhaul maintenance adalah kegiatan perawatan berupa koreksi atau 

perbaikan besar, dan dilaksanakan secara terjadwal dalam interval waktu 

tertentu. Overhaul bertujuan mengembalikan performa peralatan produksi 

sehingga mendekati performa awal agar dapat diperoleh produk yang 

berkualitas baik. 

7. Productive maintenance adalah perawatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan pemeliharaan pada mesin. Sasaran Productive maintenance 

adalah profitable preventive maintenance dengan tidak hanya mencegah 

breakdown dan defect tetapi juga bekerja dengan efisien.  

8. Total Productive maintenance adalah perawatan yang dilakukan dengan 

melibatkan dukungan dari semua pihak untuk memperoleh nilai 

produktivitas yang optimal. 

b. Unplanned maintenance (pemeliharaan yang tidak terencana)  

Pemeliharaan yang dilakukan karena adanya indikasi atau petunjuk bahwa 

adanya tahap kegiatan proses produksi yang secara tiba-tiba memberikan hasil 

yang tidak layak. Dalam hal ini perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan atas mesin 

secara tidak terencana. 

 Secara umum kegiatan pemeliharaan terbagi menjadi 3 bagian yaitu 

dengan cara preventive, corrective atau gabungan dari kedua cara tersebut. Tetapi 

Sofjan Assauri (2008:134),membagi jenis pemeliharaan menjadi 2 bagian yaitu : 
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1. Preventive Maintenance 

Semua fasilitas operasional yang mendapat pemeliharaan prefentif akan 

terjamin kelancaran kerjanya dan selalu dipersiapkan untuk proses produksi 

setiap saat, sehingga dapat memungkinkan pembuatan suatu rencana dan 

jadwal pemeliharaan dan perawatan yang sangat cermat dan rencana 

produksi yang lebih tepat. 

Menurut Jay Heizer dan Barry Rander (2006:646) menyatakan bahwa : 

 “Preventive maintenance involved performing routine inspections and 

servicing and keeping facilities in good repair. These activities are intended to 

build a system that will find potential failure and make changes or repairs that 

will prevent failure.” 

 Artinya : Pemeliharaan pencegahan melibatkan pelaksanaan pemeriksaan 

rutin dan servis yang menjaga fasilitas-fasilitas dalam kondisi baik. Pemeliharaan 

pencegahan bertujuan untuk membangun sistem yang mengetahui kerusakan 

potensial dan membuat penggantian atau perbaikan yang akan mencegah 

kerusakan. 

Menurut Manahan P.Tampubolon (2004:250) definisi dari preventive 

maintenance yaitu : 

“Pemeliharaan preventive merupakan kegiatan pemeliharaan atau 

perawatan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang tidak terduga yang 

menyebabkan fasilitas produksi mengalami kerusakan pada waktu 

digunakan pada proses produksi.” 

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa kegiatan preventive maintenance 

dilakukan sebagai pencegahan dari kerusakan yang akan terjadi pada waktu proses 

produksi dan juga merupakan kebijakan perusahaan yang diwujudkan untuk 

menjaga kesiapan mesin atau peralatan dengan pemeliharaan secara rutin dan 

terencana untuk menghindari dari gangguan yang tidak diinginkan yang dapat 

mengganggu proses kegiatan dalam perusahaan. 
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Pemeliharaan preventive sangat penting untuk mendukung fasilitas produksi 

yang termasuk golongan critical unit sebagai berikut : 

1. Kerusakan fasilitas atau peralatan tersebut akan membahayakan 

kesehatan atau keselamatan para pekerja. 

2. Kerusakan fasilitas ini mempengaruhi kualitas produk yang 

dihasilkan. 

3. Kerusakan fasilitas tersebut akan menyebabkan kemacetan seluruh 

proses produksi  

4. Modal yang ditanamkan dalam fasilitas tersebut atau harga dari 

fasilitas ini adalah cukup besar dan mahal. 

Menurut Sofjan Assauri (2008:135), pada umumnya preventive 

maintenance dalam perusahaan terbagi menjadi 2 bagian yaitu : 

1. Routine Maintenance 

Kegiatan pemeliharaan dan perawatan dilakukan secara rutin. 

2. Periodic Maintenance  

Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan dengan memakai lamanya 

jam kerja mesin atau fasilitas produksi lain sehingga perlu dibuatkan 

jam kerja yang bersifat periodik dan berkala. Kegiatan ini jauh lebih 

berat dari kegiatan pemeliharaan rutin. Sebagai contoh 

pembongkaran mesin, penggantian sparepart, service. 

 Tujuan preventive maintenance menurut Suyadi Prawirosentono 

(2001:305), agar terjamin hal-hal sebagai berikut : 

1. Keamanan mesin dan tenaga maintenance 

Untuk setiap mesin sudah ada ketentuan mengenai karakteristik 

mesin tersebut. 

2. Kelancaran mesin 

Pemeriksaan mesin serta peralatanya secara berkala bertujuan agar 

dapat menjaga kelancaran mesin, sehingga proses produksi dapat 

berjalan lancar. 



25 
 

3. Mutu produk 

Menjaga mutu produk bertujuan untuk selalu dapat memenuhi 

standar mutu utama dengan menekan tingkat kerusakan produk 

serendah mungkin. Hal ini dilakukan dengan cara mempertahankan 

tingkat produktivitas kerja dan memenuhi spesifikasi kerja yang 

telah ditentukan serta ketelitian dan kecermatan yang didukung oleh 

tekad dan kemauan kerja yang tinggi. 

Untuk mencapai mutu produk tersebut, maka bagian maintenance 

akan menjaga agar mesin tetap dapat beroperasi secara efisien 

dengan mengindari (mengurangi) hambatan sekecil mungkin. 

4. Kebersihan mesin dan lingkungan sekitarnya 

Sekitar mesin harus bersih serta bebas dari sampah yang berserakan 

agar tercipta kenyamanan pada saat bekerja. 

 Adapun prosedur pelaksanaan kegiatan preventive maintenance yaitu : 

a. Feel 

Pada hal ini, biasanya teknisi yang telah berpengalaman dan jelas 

merasakan adanya kelainan pada mesin yang sedang berjalan adalah 

operator maintenance. Apabila gejala kerusakan timbul, maka 

maintenance mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan 

pencegahan. Selain dengan jalan meraskan, gejala-gejala kerusakan dapat 

juga diketahui dengan jalan melihat, mendengar, meraba dan mencium. 

Maintenance yang mendengarkan kelainan pada bunyi salah satu mesin, 

sering kali dapat menetukan bagian mana di dalam mesin tersebut yang 

mengalami kerusakan. 

b. Inspection 

Inspeksi dilakukan untuk mengetahui apakah semua bagian pekerjaan 

dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Tindakan itu dapat dilakukan 

secara visual atau menggunakan alat-alat ukur. Jadi seluruh kegiatan 

inspeksi perlu disusun dalam suatu program lengkap dengan penjadwalan 

kerjanya, sebagai alat untuk melaksanakan diadakan pencatatan yang 
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dilakukan melalui kartu pemeriksaan yaitu kartu yang berisi alat-alat atau 

bagian yang harus diperiksa sesuai dengan waktu pemeriksaan yang telah 

ditentukan. Pemeriksa harus memberikan penilaian, misalnya baik atau 

buruk dan beberapa keterangan lainnya yang diperlukan. 

c. Tight 

Pengencangan dilakukan terhadap bagian yang longgar sebagai akibat 

adanya getaran, gesekan pada saat mesin beroperasi. Kelonggaran-

kelonggaran tersebut dapat memperlambat kerja mesin. 

d. Clean 

Pekerjaan pembersihan tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam 

pelaksanaan maintenance karena pekerjaan membersihkan mesin dapat 

menghindari timbulnya kemacetan. 

e. Adjusment 

Penyetelan dilakukan terhadap bagian pada mesin. Biasanya hal ini terjadi 

setelah dilakukan pemasangan salah satu bagian yang baru diperbaiki, 

mesin EDC harus di install ulang agar pembaharuan koneksi dapat 

dilakukan. 

2. Breakdown Maintenance 

Kebijakan untuk melakukan pemeliharaan korektif saja tanpa pemeliharaan 

preventif akan menimbulkan akibat yang dapat menghambat aktivitas mesin 

apabila terjadi kerusakan yang tiba-tiba pada mesin yang sedang digunakan. 

Menurut Manahan P.Tampubolon (2004:251), bahwa : 

  “Breakdown maintenance merupakan kegiatan perbaikan atau 

reparasi. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadinya 

kerusakan atau terjadinya kelainan pada fasilitas atau peralatan 

sehingga tidak berfugsi dengan baik.” 

  Sedangkan menurut Ma’arif dan Henry Tanjung (2006:488), 

berpendapat bahwa : 

  “Breakdown maintenance adalah kegiatan pemeliharaan dan 

perawatan yang dilakukan setelah terjadinya suatu kerusakan atau 



27 
 

kelainan pada fasilitas atau peralatan, sehingga tidak berfungsi dengan 

baik.” 

  Jadi dalam breakdown maintenance sifatnya hanya menunggu 

sampai kerusakan terjadi dahulu, baru kemudian diadakan perbaikan. 

Maksud dari tindakan ini agar fasilitas atau peralatan tersebut dapat 

digunakan dalam kondisi seperti baru kembali. 

  Adapun tujuan dari penggunaan metode ini adalah agar fasilitas 

atau peralatan tersebut dapat dipergunakan kembali dalam proses 

produksi/operasional, sehingga proses operasional dapat berjalan dengan 

baik dan lancar. Dengan demikian apabila perusahaan hanya mengambil 

kebijaksanaan untuk melakukan breakdown maintenance saja maka terdapat 

ketidakpastian akan kelancaran bekerjanya fasilitas, atau peralatan proses 

produksi yang ada. Oleh karena itu, bila melakukan proses breakdown 

maintenance tanpa melakukan sistem preventive maintenance maka akan 

menimbulkan akibat-akibat yang menghambat kegiatan produksi apabila 

kerusakan yang tiba-tiba pada fasilitas/mesin yang digunakan. Biasanya 

biaya untuk breakdown maintenance ini lebih mahal maka sedapat mungkin 

harus dicegah dengan mengintensifkan kegiatan preventive maintenance. 

  Tujuan lain pemakaian metode ini adalah untuk mendapatkan 

penghematan waktu dan biaya dan perbaikan dilakukan pada keadaan yang 

benar-benar dibutuhkan. Pada pemeliharaan menggunakan sistem ini, 

teknisi hanya akan bekerja setelah terjadi kerusakan pada mesin.  

 

2.3.6 Tugas atau Kegiatan Pemeliharaan (Maintenance) Mesin 

 Menurut Sofjan Assauri (2008:140), terdapat beberapa tugas atau 

kegiatan pemeliharaan yang terdapat pada suatu perusahaan, yaitu : 

1. Kegiatan Inspeksi (Inspection) 

Kegiatan pemeriksaan meliputi pengecekan yang dilakukan secara rutin 

terhadap fasilitas atau peralatan mesin dan membuat laporan-laporan dari 
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hasil pengecekan tersebut. Maksud dari pengecekan tersebut adalah untuk 

menjamin kelancaran proses produksi. Laporan hasil inspeksi yang dibuat 

adalah bagian maintenance ini sangat penting bagi pimpinan perusahaan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

2. Kegiatan Teknik (Engineering) 

Kegiatan teknik merupakan kegiatan percobaan atas apa yang baru di beli, 

kegiatan pengembangan peralatan yang perlu diganti, dan penelitian 

terhadap kemungkinan pengembangan tersebut termasuk didalamnya 

penyelidikan terjadinya kerusakan pada peralatan tertentu dan cara untuk 

memperbaikinya. Oleh karena itu, kegiatan teknik sangat diperlukan 

dengan mengadakan perbaikan tertentu terhadap komponen dari mesin 

agar dapat berfungsi kembali. 

3. Kegiatan Produksi (Producting) 

Kegiatan produksi merupakan kegiatan memperbaiki dan mereparasi 

mesin dan peralatan. Kegiatan ini dimaksudkan agar kegiatan mesin dapat 

berjalan lancar, dan untuk itu diperlukan usaha-usaha perbaikan segera jika 

terdapat kerusakan dalam peralatan. 

4. Pekerjaan Administrasi (Crecial Work) 

Kegiatan administrasi merupakan kegiatan administrasi dari pekerjaan 

pemeliharaan yang menjamin adanya catatan-catatan mengenai kegiatan 

atau kejadian-kejadian penting dari bagian pemeliharaan. 

5. Pemeliharaan Bangunan (House Keeping) 

Kegiatan pemeliharaan bangunan merupakan kegiatan untuk menjaga agar 

bangunan tetap terpelihara dan terjamin kebersihannya. Jadi kegiatan ini 

meliputi pembersihan, kegiatan pemeliharaan peralatan lain yang tidak 

termasuk dalam kegiatan teknik dan produksi dari bagian maintenance. 
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2.4 Efisiensi 

Berikut definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar tentang pengertian 

efisiensi, diantaranya :  

Menurut Riki Satia Muharam dalam bukunya yang berjudul 

Administrasi Negara (2005:158) menyatakan bahwa : 

 “Efisiensi adalah tingkat perbandingan antara masukan (input) 

dengan hasil (output) yang dicerminkan dalam rasio atau perbandingan 

diantara keduanya. Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan 

efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dibandingkan output maka 

dikatakan tidak efisien.”  

 Dan menurut Drs. Ulbert Silalahi, M.A dalam bukunya yang berjudul 

Studi tentang Ilmu Administrasi (2007:128), menyatakan bahwa : 

 “Efisiensi adalah berhubungan dengan rasio output dengan input atau 

keuntungan biaya.” 

2.5 Biaya 

Dalam upaya mencapai tujuan perusahaan, biaya merupakan salah satu 

unsur penting yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan 

serta sasaran dari perusahaan. Dengan membahas serta mempelajari tentang 

elemen biaya ini. Maka pada akhirnya akan diketahui suatu dampak  dari 

pelaksanaan maintenance terhadap biaya tersebut. 

2.5.1 Pengertian Biaya 

Besarnya laba atau rugi perusahaan pada periode tertentu merupakan 

perbedaan antara penghasilan yang direalisasi yang timbul dari transaksi dengan 

biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut. Biaya dikenal sebagai 

besarnya pengorbanan ekonomis dalam menjalankan operasi perusahaan. 
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Dan menurut Harnanto dan Zulkifli (2003:14), bahwa : 

“Biaya adalah sesuatu yang berkonotasi sebagai pengurang yang 

harus dikorbankan untuk memperoleh tujuan akhir yaitu mendatangkan 

laba.” 

Menurut Mulyadi (2009:8), berpendapat bahwa : 

“Pengertian biaya yaitu pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur 

dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk 

tujuan tertentu.” 

Menurut OnyWidilestariningtyas, Sony W.F, Sri Dewi Anggadini 

(2010:10) pengertian biaya adalah : 

“Biaya sebagai nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk 

memperoleh manfaat.” 

Jadi menurut beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa biaya 

merupakan pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang 

akan terjadi dikemudian hari untuk tujuan tertentu dan sebagai nilai tukar 

pengeluaran, pengorbanan dan memperoleh suatu manfaat dikemudian hari. 

Terdapat dua hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan biaya, 

antara lain : 

1. Biaya merupakan ukuran penggunaan dari sumber ekonomi 

Elemen-elemen yang mewakili biaya dalam menghasilkan barang dan jasa 

adalah jumlah fisik dan material, jumlah ratusan waktu dan tenaga kerja, 

dan jumlah mutu dari sumber ekonomi lainnya. 

2. Ukuran biaya dijabarkan dalam satu moneter 

Satuan yang merupakan ukuran dalam skala standar yang menyatakan 

ukuran penggunaan sumber daya ekonomi yang ada, sehingga total sumber 

ekonomi dapat diukur. Pengukuran biaya selalu dikaitkan dengan tujuan 
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yang ada, termasuk produk, departemen, proyek khusus dan aktiva lainnya 

yang membutuhkan biaya sebagai alat ukurnya. 

 

2.5.2 Economic of Maintenance 

Dalam hal ini, semakin intensif kegiatan pemeliharaan dilakukan berarti 

biaya yang dikeluarkan semakin besar. Demikian pula semakin besar skala 

produksi, maka semakin banyak pula tenaga perawat mesin yang dibutuhkan, 

karena banyak juga kegiatan produksi yang perlu diawasi, maka biaya 

pemeliharaan berbanding lurus dengan frekuensi pemeliharaan dan skala usaha. 

Pengertian biaya pemeliharaan menurut Syahrul dan Muhammad AfdiNizar 

(2000:524), menyatakan bahwa : 

“Maintenance cost atau biaya perawatan adalah pengeluaran berkala 

yang diambil untuk preserve atau mempertahankan status operasional suatu 

aktiva berdasarkan tujuan penggunaan awal penggunaan tersebut tidak 

menambah atau memperbaiki umur aktiva. Perawatan atau pemeliharaan 

merupakan pengeluaran dan dibedakan dari perbaikan modal (capital 

improvements) yang di kapitalisasikan. 

Biaya pemeliharaan mesin merupakan arus kas keluar atau pengorbanan 

ekonomis yang dikeluarkan perusahaan untuk menjaga kondisi mesin perusahaan 

agar dapat berfungsi dengan baik dalam usahannya memperoleh pendapatan dan 

penggunaan aktiva tersebut dapat dipertahankan sehingga dapat memperlancar 

kegiatan operasi dan produksi perusahaan. Biaya pemeliharaan bisa terjadi karena 

adanya penggantian suku cadang untuk perbaikan alat-alat yang berkaitan dengan 

operasi perusahaan, pengeluaran untuk bahan habis pakai. 

Masalah yang sering dihadapi oleh manajer operasional terkait dengan 

kegiatan pemeliharaan ini adalah bagaimana total biaya organisasi produk. Jadi 

seorang manajer harus mengetahui bagaimana hubungan kebijakan pemeliharaan 

dengan biaya yang dikeluarkan. 
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Dalam suatu perusahaan dihadapkan pada dua masalah dalam 

melaksanakan kegiatan maintenance, yaitu persoalan teknis dan persoalan 

ekonomis. Persoalan teknis adalah persoalan yang menyangkut apakah bagian 

maintenance dapat menghindari dan menghilangkan timbulnya kerusakan atau 

kemacetan yang disebabkan oleh beberapa kondisi fasilitas produksi yang kurang 

baik. Dengan mengatasi persoalan teknis, diharapkan dapat menjaga atau 

menjamin agar produksi dapat berjalan sesuai dengan jadwal atau rencana. 

Menurut Sofjan Assauri (2008:137), dalam persoalan teknis perlu 

diperhatikan : 

1. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk memelihara peralatan yang ada 

dalam untuk memperbaiki mesin yang rusak. 

2. Alat atau komponen apa yang dibutuhkan dan harus di sediakan agar 

tindakan pada bagian pertama dapat dilakukan. 

Selain itu perusahaan harus mengusahakan beberapa tenaga maintenance 

yang dapat melakukan kegiatan maintenance, sehingga peralatan atau fasilitas 

produksi dapat terpelihara dan dapat dipergunakan untuk berproduksi dalam 

waktu relatif lebih lama. Persoalan ekonomis adalah persoalan bagaimana usaha 

yang harus dilakukan agar kegiatan maintenace secara teknis dapat dilakukan se-

efisien mungkin. Dengan kata lain, diantara beberapa alternatif yang mungkin 

timbul dan tentunya dapat menguntungkan perusahaan. 

Menurut Sofjan Assauri (2008:138), agar kegiatan maintenance dapat 

terlaksana maka diperlakukan kebijakan-kebijakan kegiatan pelaksanaan 

maintenance dan didasarkan menurut perbandingan-perbandingan biaya yang 

diperlukan untuk menentukan : 

1. Apakah sebaiknya dilakukan kegiatan preventive maintenance atau 

breakdown maintenance saja. 

2. Apakah peralatan yang rusak diperbaiki di dalam perusahaan atau diluar 

perusahaan. 

3. Apakah peralatan yang rusak perlu diperbaiki atau perlu diganti. 
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Dengan memperhatikan hal diatas, maka kita dapat menentukan mana 

yang terbaik secara ekonomis, apakah preventive maintenance atau breakdown 

maintenance yang paling baik digunakan dilihat dari faktor-faktor dan jumlah 

biaya yang akan timbul. Kemudian perlu dilihat apakah peralatan produksi itu 

termasuk kegiatan critical unit. Jika peralatan tersebut termasuk dalam golongan 

critical unit, maka sebaiknya diadakan preventive maintenance untuk mesin 

tersebut, karena apabila telah terjadi kerusakan yang tidak dapat diperkirakan 

maka akan menggangu seluruh  rencana produksi. 

Disini kita harus melihat faktor-faktor dan jumlag biaya yang akan 

dikeluarkan. Menurut T. Hani Handoko (2004:161), menghitung biaya-biaya 

dari maintenance dengan rumus sebagai berikut : 

1. Untuk menghitung preventive maintenance yaitu dengan rumus : 

 

Keterangan : 

Bn = Ekspektasi jumlah kerusakan dalam 1 bulan  

N = Jumlah mesin 

Pn = Probabilitas mesin rusak dalam periode n 

2. Untuk menghitung breakdown maintenance yaitu dengan rumus : 

 

 

Keterangan : 

TCr  = Biaya bulanan total kebijakan korektif 

NCr  = Biaya perbaikan semua mesin  

=Jumlah bulan yang diperkirakan antara kerusakan-

kerusakan 
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2.6 Kerangka Pemikiran 

Sebagai salah satu Bank terbesar di Indonesia, Bank x harus dapat 

menjaga kondisi perusahaan di tengah-tengah persaingan yang ketat diantara 

sesama Bank yang ada saat ini. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat 

mengelola kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengkoordinasian, 

penggerakan dan pengendalian aktivitas bisnis/jasa yang berhubungan dengan 

proses pengolahan input menjadi output dengan nilai tambah yang besar atau yang 

disebut dengan manajemen operasional. Pada tahap pengendalian aktivitas 

perusahaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pihak-pihak 

dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk itu, perusahaan perlu 

mengelola pemeliharaan terhadap sumber daya yang dimiliki dan digunakan 

dalam kegiatan perusahaan.  

Terdapat dua tipe pemeliharaan yaitu preventive maintenance dan 

breakdown maintenance. 

1. Preventive maintenance, merupakan kegiatan pemeliharaan yang 

dilakukan untuk mencegah kerusakan mesin dan peralatan. 

2. Breakdown maintenance, merupakan kegiatan pemeliharaan yang 

dilakukan setelah terjadinya kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi 

dengan baik. 

Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan selain sumber daya manusia 

adalah mesin-mesin. Mesin yang dimiliki oleh Bank X diantaranya adalah mesin 

ATM dan mesin EDC yang jumlahnya banyak. Dengan pemeliharaan 

(maintenance) yang efektif dari segi pelaksanaan, maka mutu dari produk atau 

jasa yang dihasilkan dapat terjaga kehandalannya, sedangkan efisiensi yang 

dihasilkan akan berpengaruh kepada meningkatnya laba/profit. Berikut adalah 

kerangka pemikiran dari kegiatan pemeliharaan (maintenance) yaitu: 

 

 



35 
 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan 

Manajemen Operasional 

Manajemen Pemeliharaan 

Preventive Maintenance Breakdown Maintenance 

Mesin ATM Mesin EDC 

Efisiensi Biaya Ingenico EFT 930 G 

Ingenico IWL 220 

Ingenico ICT 220 

Ingenico ICT 250 

Verifone VX 510 D 

Verifone VX 510 G 

Verifone VX 520 G 

Verifone VX 520 D 

Verifone VX 520 CT 

Verifone VX 520 P 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

 

Nama Judul Penelitian Variabel Kesimpulan 

Zulaihah, 

Lilik, 

Fajriah. Nur 

(2009) 

Program 

Perencanaan 

Kebijakan 

Penjadwalan 

Preventive 

Maintenance Unit 

Mesin Las 

Pemeliharaan 

(Maintenance) 

1. Dengan mengunakan 

kebijakan pemeliharaan 

preventive perusahaan 

dapat menghemat biaya 

sebesar Rp.1.669.582 

untuk mesin Las 

Transmig dan untuk 

mesin Las Trans ARC 

perusahaan dapat 

menghemat sebesar 

Rp.1.607.743. 

2. Pemeliharaan preventive 

lebih baik dilakukan dari 

pada pemeliharaan 

breakdown atau 

menunggu adanya 

kerusakan. 

Alfiansi 

Hamsi 

(2010) 

Study 

Pemeliharaan 

Turbin Air Pada 

Pembangkir 

Listrik Tenaga 

Air Dengan 

Kapasitas 73,2 

MW di 

PT.Inalum Power 

Pemeliharaan 

(Maintenance) 

1. Dengan menggunakan 

sistem preventive 

maintenance akan 

diperoleh alternatif 

biaya yang paling murah 

sehingga tidak terjadi 

pemborosan biaya dalam 

pemeliharaan 

2. Dengan menggunakan 
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Plant Paritohan sistem preventive 

maintenance akan 

diperoleh selang waktu 

yang paling tepat untuk 

melakukan 

pemeliharaan tanpa 

harus menunggu 

kerusakan yang parah. 

3. Dari sistem preventive 

maintenance dapat 

diperkirakan umur dari 

sebuah mesin 

4. Umur sebuah mesin 

dengan preventive 

maintenance lebih 

panjang dibandingkan 

dengan sistem 

breakdown 

maintenance. 

Fahrudin 

(2013) 

Analisis 

Pemeliharaan 

Main Booster 

Pump Dalam 

Meningkatkan 

Pemompaan 

BBM di Terminal 

BBM Balongan 

Pemeliharaan 

(Maintenance) 

1. Subsistem kebijakan 

pemeliharaan preventive 

setelah diolah dengan 

metode probabilitas 

pelaksanaan 

pemeliharaan tersebut 

dengan minimum cost 

dilaksanakan pada bulan 

ke 6. 

2. Presentase selisih biaya 

antara pemeliharaan 

preventive dan 
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pemeliharaan breakdown 

adalah 16% 

(Rp.20.235.096) untuk 

biaya preventive sebesar 

Rp.3.751.796 sedangkan 

biaya pemeliharaan 

breakdown sebesar 

Rp.23.986.982 

Novita 

(2012) 

Pelaksanaan 

Pemeliharaan 

Mesin Dalam 

Upaya 

Menunjang 

Kelancaran 

Proses Produksi 

Pada PT.X 

Pemeliharaan 

(Maintenance) 

1. Pelaksanaan 

maintenance yang 

dilakukan oleh PT.X 

khususnya pada mesin 

potong dan mesin tiup 

meliputi pemeliharaan 

preventive dan 

pemeliharaan korektif. 

2. Perusahaan sebaiknya 

melaksanakan kebijakan 

pemeliharaan korektif, 

karena berdasarkan 

analisa dan pembahasan 

mengenai biaya 

pemeliharaan yang 

paling ekonomis, 

diperoleh total biaya 

pemeliharaan korektif 

lebih rendah 

dibandingkan dengan 

total pemeliharaan 

pencegahan. 

 


