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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penilitian dan pengamatan yang dilakukan serta 

didukung oleh data-data PT. Guna Mitra Prima, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan aktivitas pemeliharaan mesin weaving pada PT. Guna Mitra 

Prima menggunakan dua metode yaitu preventive maintenance dan 

breakdown maintenance. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga 

produktivitas terhadap produk yang dihasilkan perusahaan: 

a. Tujuan mengadakan maintenance terhadap mesin weaving diharapkan 

agar dapat menjaga keadaan mesin selalu dalam keadaan baik, 

mengurangi terjadinya gangguan, dan menjaga operasional 

perusahaan. 

b. Hubungan maintenance dalam proses produksi saling berkaitan satu 

dengan yang lain. 

c. Jenis-jenis maintenance yang dapat digunakan perusahaan antara lain: 

1) Preventive Maintenance 

Dalam kegiatan preventive maintenance ini setiap bulan perusahaan 

mengeluarkan biaya sebesar Rp 11.085.095,40. 

2) Breakdown Maintenance 

Dalam satu bulan, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk 

maintenance ini sebesar Rp 9.039.549,23. 

2. Pelaksanaan efektivitas maintenance mesin weaving yang dilakukan oleh 

PT. Guna Mitra Prima berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan 

belum efektif karena perusahaan belum menerapkan metode preventive 

yang harus dilaksanakan setiap tiga periode inspeksi.

3. Pelaksanaan efisiensi maintenance mesin weaving PT. Guna Mitra Prima 

belum efisien karena perusahaan belum menerapkan metode preventive 

maintenance setiap tiga periode inspeksi. Walaupun, dalam jangka waktu 
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pendek penerapan breakdown maintenance lebih efisien dibandingkan 

preventive maintenance dengan selisih Rp 2.045.546,17 (Rp 

11.085.095,40 – Rp. 9.039.549,23), namun dalam jangka panjang 

penerapan preventive maintenance setiap tiga periode inspeksi akan lebih 

efisien. 

 

5.2 Saran  

 Pada bagian akhir ini, beberapa saran yang diajukan dapat digunakan 

sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan. Adapun saran-saran 

yang diajukan antara lain: 

1. Perusahaan sebaiknya melaksanakan kebijakan preventive maintenance 

setiap tiga periode inspeksi, walaupun dalam jangka pendek kebijakan 

breakdown maintenance lebih efisien Rp 2.045.546,17. Namun, untuk 

jangka waktu ke depannya dengan memperhitungkan umur mesin, 

perusahaan harus menerapkan preventive maintenance. Hal tersebut 

dikarenakan kenaikan biaya breakdown maintenance pada tahun 2015 

sebesar 80% jika dibandingkan pada tahun 2014, sedangkan jumlah 

kenaikan biaya preventive maintenance pada tahun 2015 sebesar 12% jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2014.  

2. Pihak perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan umur ekonomis dari 

komponen atau mesin operasional yang digunakan dan mengantisipasi 

kerusakan dengan penggantian komponen sebelum terjadinya kerusakan.  
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