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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan serta didukung 

oleh data-data yang diperoleh dari Konveksi Dextrick Jeans, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Maintenance yang diterapkan pada Konveksi Dextrick Jeans telah 

menerapkan sistem preventive maintenance dan breakdown maintenance, 

namun dalam pelaksanaannya perusahaan lebih menitikberatkan kepada 

pelaksanaan breakdown maintenance, hal ini dibuktikan dengan 

dilakukannya maintenance hanya ketika mesin sudah mengalami 

kerusakan, sehingga kerusakan yang akan terjadi terhadap mesin tidak 

pernah dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan untuk pelaksanaan 

sistem preventive maintenance hanya dilaksanakan sebatas pembersihan, 

pemanasan mesin sebelum mesin dipakai, pemberian pelumas, dan 

pengasahan pisau potong setiap kali mesin potong akan dipakai, untuk 

pengontrolan dan pemeriksaan secara terjadwal tidak pernah dilakukan 

selama mesin dapat digunakan. 

2. Untuk mencapai sinergitas yang baik antara pelaksanaan preventive 

maintenance dan breakdown maintenace selain itu supaya dapat 

meminimalisir biaya maintenance, menurut perhitungan yang telah 

dibuat sebelumnya, maka dianjurkan kepada Konveksi Dextrick Jeans 
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untuk melakukan preventive maintenance setiap 5 bulan sekali hal ini 

disebabkan karena biaya preventive maintenance akan lebih ekonomis, 

disamping itu biaya breakdown maintenance yang harus dikeluarkan 

suatu saat nanti tidak akan terlalu besar. 

3. Terdapat suatu hubungan yang erat antara maintenance dengan 

kelancaran proses produksi. Karena maintenance merupakan suatu 

jaminan dalam kelancaran proses produksi khususnya pada kelancaran 

jalannya mesin produksi. Dapat diperkirakan jika pemeliharaan kurang 

baik maka kemungkinan terhambatnya efektifitas dan kelancaran proses 

produksi menjadi lebih tinggi dan lebih buruknya adalah rusaknya mesin 

produksi yang mengakibatkan timbulnya biaya yang harus dikeluarkan 

oleh perusahaan. Jika pemeliharaan dilakukan pada setiap mesin secara 

benar dan teratur, maka hal-hal buruk yang akan terjadi pada jalannya 

proses produksi akan lebih kecil sehingga perusahaan dapat memenuhi 

permintaan konsumen secara tepat dan dapat memuaskan keinginan 

konsumen dengan kualitas yang dihasilkan dari produk perusahaan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas ada beberapa saran yang diajukan untuk 

dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan kebijaksanaan 

pemeliharaan mesin, diantaranya : 

1. Sebaiknya Konveksi Dextrick Jeans mulai mengoptimalkan sistem 

preventive maintenance, seperti membuat jadwal pengecekan, perbaikan, 
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dan penggantian komponen mesin secara periodik, hal ini agar kerusakan 

yang akan terjadi pada mesin dapat diprediksi sebelum mesin mengalami 

kerusakan yang serius. 

2. Konveksi Dextrick Jeans dianjurkan untuk melaksanakan kebijakan 

preventive maintenance setiap 5 bulan sekali, karena jumlah biaya 

maintenance yang dikeluarkan akan lebih ekonomis dibandingkan 

dengan biaya breakdown maintenance, yaitu dapat menghemat sebesar 

Rp. 2.003.953,58. 

3. Agar dapat meminimalisir kerusakan yang dapat terjadi dikemudian hari 

maka alangkah baiknya jika Konveksi Dextrick Jeans menetapkan jam 

operasional mesin dalam satu harinya, agar penggunaan mesin tidak 

melebihi batas normal setiap harinya. 

 

 


