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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan mengenai maintenance 

mesin EDC (Electronic Data Capture) pada Bank X, penulis menarik kesimpulan 

dan memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan serta 

didukung oleh data-data yang diperoleh dari Bank X, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kebijakan dalam melaksanakan maintenance mesin EDC yang dilakukan 

oleh perusahaan menggunakan metode preventive maintenance dan 

breakdown maintenance. Perusahaan telah melakukan preventive 

maintenance namun maintenance ini belum berjalan dengan optimal, 

efektivitas maintenance mesin EDC yang dilakukan oleh Bank X sejauh 

ini belum efektif karena perusahaan belum menerapkan kebijakan 

maintenance yang ilmiah secara umum, khususnya perusahaan belum 

menerapkan metode preventive maintenance setiap 11 periode inspeksi, 

sehingga mengakibatkan biaya pemeliharaan yang tinggi dan tidak 

terprediksi. 

2. Dampak dari pelaksanaan efisiensi maintenance mesin EDC pada Bank X 

belum efektif dan efisien, sehingga menyebabkan perusahaan harus 

mengeluarkan biaya maintenance mesin yang cukup tinggi. Hal ini dapat 

dilihat berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dimana hasilnya 

menunjukan bahwa total biaya kebijakan preventive maintenance sebesar 

Rp. 122.102.273,- lebih ekonomis dibandingkan dengan total biaya 

breakdown maintenance sebesar Rp. 232.103.030,- dengan begitu 

perusahaan dapat menghemat biaya sebesar (Rp. 232.103.030 – Rp. 

122.102.273) = Rp. 110.000.757,- 
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 5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran 

yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mencapai biaya 

yang paling ekonomis (efisien) dalam melaksanakan pemeliharaan mesin EDC 

oleh Bank X. Bank X sebaiknya menggunakan metode probabilitas untuk masalah 

pemeliharaan mesin EDC dengan periode 11 bulan sekali. Berdasarkan hasil 

pembahasan mengenai biaya pemeliharaan, di dapat bahwa kebijakan preventif 

mesin EDC setiap 11 bulan sekali akan lebih murah dibandingkan dengan 

menggunakan kebijakan pemeliharaan breakdown yaitu preventive maintenance 

sebesar Rp. 122.102.273,- per tahun, dan breakdown maintenace sebesar Rp. 

232.103.030,- per tahun, maka Bank X dapat meminimalkan biaya sebesar  Rp. 

Rp. 110.000.757,- apabila melakukan kebijakan preventive maintenance yang 

dianjurkan oleh penulis. 

 


