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BAB II

LANDASAN TEORI 

2.1 Manajemen

2.1.1 Definisi Manajemen

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, peraturan 

tersebut dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi 

manajemen. Secara umum manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses yang 

meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

Menurut Stoner dalam Fahmi (2011:2) mengemukakan bahwa 

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan 

pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya 

organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Proses manajerial menurut beberapa pakar dapat dikemukakan sebagai 

berikut:

Tabel 2.1

Proses Fungsi Manajerial

GR.TERRY SCHERMERHORN HENRY FAYOL

Planning Planning Planning

Organizing Organizing Organizing

Actuating Leading Directing

Controling Controling Coordinating

Controling
(Sumber : Sofyandi, 2008:11)

Efektif adalah kemampuan untuk menetapkan tujuan yang tepat atau 

kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang benar (doing the things right). 

Efektivitas dapat dinilai dari pemenuhan atau realisasi tujuan atau dari output 

suatu tugas.
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Pengertian Perencanaan menurut Cunningham dalam Usman (2008:60), 

adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, imajinasi, fakta dan asumsi 

untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi 

hasil yang diinginkan tersebut, urutan kegiatan yang diperlukan dan perilaku 

dalam batas-batas yang dapat diterima dan digunakan dalam penyelesaian. 

Perencanaan dalam hal ini menekankan pada usaha menyeleksi dan 

menghubungkan sesuatu dengan kepentingan masa yang akan datang serta usaha 

untuk mencapainya. Apakah wujud yang akan datang itu dan bagaimana usaha 

untuk mencapainya merupakan perencanaan.

Menurut Steller dalam Hamzah (2007:43), Pengertian Perencanaan ialah 

hubungan antara apa yang ada sekarang dengan bagaimana yang seharusnya, 

dimana bertalian dengan kebutuhan, prioritas, penentuan tujuan, program dan 

alokasi sumber. Bagaimana seharusnya yaitu mengacu pada masa yang akan 

datang. Perencanaan dalam hal ini menekankan kepada usaha datang disesuaikan 

dengan apa yang dicita-citakan, menghilangkan jarak antara keadaan sekarang 

dengan keadaan mendatang yang diinginkan.

Sedangkan menurut Robbins dalam Hamzah (2007:56) mengemukakan 

bahwa Pengertian Perencanaan yaitu suatu cara untuk mengantisipasi dan 

menyeimbangkan perubahan. Dalam pengertian perencanaan ini ada pendapat 

bahwa perubahan selalu saja terjadi. Perubahan dalam lingkungan ini selalu 

diantisipasi dan hasil antisipasi ini dipakai agar perubahan itu dapat berimbang. 

Artinya bahwa perubahan yang terjadi di luar organisasi pengajaran tidak jauh 

berbeda dengan perubahan yang terjadi pada organisasi tersebut, dengan harapan 

agar suatu organisasi tidak mengalami keguncangan. Jadi, makna perencanaan di 

sini ialah usaha mengubah organisasi agar sejalan dengan perubahan 

lingkungannya.

Dari ketiga pengertian perencanaan di atas, memperlihatkan rumusan dan 

tekanan yang berbeda. Yang pertama mencari wujud yang akan datang serta usaha 

untuk mencapainya, yang kedua menghilangkan kesenjangan antara keadaan 

sekarang dengan keadaan masa mendatang dan yang ketiga mengubah keadaan 

agar sejalan dengan keadaan lingkungan yang juga berubah-ubah. Namun pada 
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dasarnya ketiganya bermakna sama, yaitu ingin mencari dan mencapai wujud 

yang akan datang, akan tetapi yang pertama dan kedua tidak dinyatakan secara 

eksplisit bahwa wujud yang dicari itu akibat terjadinya perubahan, termasuk juga 

perubahan dalam cita-cita.

Bentuk-bentuk perencanaan yang ada dalam perusahaan yaitu :

1. Tujuan (Objective)

Tujuan merupakan suatu sasaran kegiatan yang sedapat mungkin dicapai 

dalam jangka waktu tertentu.

2. Kebijakan (Policy)

Suatu pernyataan atau pengertian yang digunakan untuk mengambil 

keputusan terhadapan tindakan-tindakan yang dijalani untuk mencapai tujuan.

3. Strategi (Stretegy)

Program yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu 

bagaimana perusahaan akan melaksanakan misinya.

4. Prosedur (Procedur)

Serangkaian tindakan yang akan dijalankan untuk mempermudah pelaksanaan 

kegiatan perusahaan.

5. Aturan (Role)

Bagian dari prosedur dan merupakan tindakan yang spesifik.

6. Program

Merupakan kombinasi dari kebijakan, prosedur, aturan dan pemberian tugas 

disertai dengan anggaran.

2.2 Manajemen Operasional

2.2.1 Definisi Manajemen Operasi 

Manajemen operasional menurut Heizer dan Render (2011:4) yang 

mengatakan bahwa definisi manajemen operasi (Operations Management) adalah 

serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa 

dengan mengubah input menjadi output. Maka dari itulah, mengapa rata-rata 

perusahaan besar yang ada di seluruh dunia ini banyak menerapkan teknik MO 
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(Manajemen Operasional) karena kesadaran akan pentingnya perhatian dalam 

proses produksi guna meningkatkan nilai produksi dan mendapatkan laba.

Manajemen operasional menurut Haming dan Nurnajamuddin (2007:17) 

dalam bukunya “Manajemen produksi modern” diartikan sebagai: “Kegiatan yang 

berhubungan dengan perencanaan, pengkoordinasian, penggerakan, dan 

pengendalian aktivitas organisasi atau perusahaan bisnis atau jasa yang 

berhubungan dengan proses pengolahan masukan menjadi dengan nilai 

tambahan yang lebih besar”.

Sedangkan menurut J. Stevenson (2009:4), manajemen operasional adalah 

sistem manajemen atau serangkaian proses dalam pembuatan produk atau 

penyediaan jasa.

Maka berdasarkan definisi para ahli diatas dapat ditujukan bahwa 

manajemen operasional adalah ilmu yang mempelajari serangkaian proses 

pengubahan input menjadi output yang bernilai untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen.

2.2.2 Strategi Manajemen Operasional

Menurut Heizer dan Render (2011:51), perusahaan mencapai misi mereka 

melalui tiga cara yakni:

1. Bersaing dalam diferensiasi.

Diferensiasi berhubungan dengan penyajian sesuatu keunikan. Diferensiasi 

harus diartikan melampaui ciri fisik dan atribut jasa yang mencakup segala 

sesuatu mengenai produk atau jasa yang mempengaruhi nilai dimana 

konsumen dapatkan darinya.

2. Bersaing dalam biaya.

Kepemimpinan biaya rendah berarti mencapai nilai maksimum 

sebagaimana yang diinginkan pelanggan. Hal ini membutuhkan pengujian 

sepuluh keputusan manajemen operasi dengan usaha yang keras untuk 

menurunkan biaya dan tetap memenuhi nilai harapan pelanggan. Strategi 

biaya rendah tidak berarti nilai atau kualitas barang menjadi rendah.
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3. Bersaing dalam respons.

Keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran 

barang yang tepat waktu, penjadwalan yang dapat diandalkan dan kinerja 

yang fleksibel.

Respons yang fleksibel dapat dianggap sebagai kemampuan memenuhi 

perubahan yang terjadi di pasar dimana terjadi pembaruan rancangan dan fluktuasi 

volume. Tiga strategi yang ada masing-masing memberikan peluang bagi para 

manajer operasi untuk meraih keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing berarti 

menciptakan sistem yang mempunyai keunggulan unik atas pesaing lain. Idenya 

adalah menciptakan nilai pelanggan (customer value) dengan cara efisien dan 

efektif.

Peramalan (Forecasting) atau metode peramalan akan membantu dalam 

mengadakan pendekatan analisa terhadap tingkah laku atau pola dari data yang 

lalu, sehingga dapat memberikan cara pemikiran, pengerjaan dan pemecahan yang 

sistematis dan pragmatis, serta memberikan tingkat keyakinan yang lebih besar 

atas ketepatan hasil ramalan yang dibuat. Ada beberapa pengertian peramalan 

(forecasting) menurut para ahli, antara lain:

Menurut Jay Heizer dan Barry Render (2011:162), peramalan adalah seni 

atau ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan dan melibatkan 

pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan 

suatu bentuk model matematis.

Menurut Singgih Santoso (2009:8), peramalan adalah kegiatan yang 

bersifat teratur, berupaya memprediksi masa depan dengan menggunakan tidak 

hanya metode ilmiah, namun juga mempertimbangkan hal-hal yang bersifat 

kualitatif.

Berdasarkan definisi para ahli diatas maka dapat dijelaskan bahwa 

peramalan adalah teknik untuk meramalkan kejadian di masa depan yang 

menggunakan model matematis dan melibatkan data masa lalu.
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2.2.3 Meramalkan Horizon Waktu

Menurut Heizer dan Render (2011:163), peramalan biasanya 

diklasifikasikan berdasarkan horizon waktu masa depan yang dilingkupinya. 

Horizon waktu terbagi menjadi beberapa kategori:

a. Peramalan jangka pendek

Peramalan ini meliputi jangka waktu hingga satu tahun, tetapi umumnya 

kurang dari 3 bulan. Peramalan ini digunakan untuk merencanakan pembelian, 

penjadwalan kerja, jumlah tenaga kerja, penugasan kerja, dan tingkat produksi.

b. Peramalan jangka menengah

Peramalan jangka menengah atau intermediate, umumnya mencakup hitungan 

bulanan hingga 3 tahun. Peramalan ini berguna untuk merencanakan penjualan, 

perencanaan dan anggaran produksi, anggaran kas, serta menganalisis 

bermacam-macam rencana operasi.

c. Peramalan jangka panjang

Umumnya untuk perencanaan masa 3 tahun atau lebih. Peramalan jangka 

panjang digunakan untuk merencanakan produk baru, pembelanjaan, modal, 

lokasi atau pembangunan fasilitas, serta penelitian dan pengembangan 

(litbang).

2.2.4 Jenis-Jenis Peramalan

Menurut Heizer dan Render (2011:164), pada umumnya berbagai 

organisasi menggunakan tiga jenis peramalan yang utama dalam perencanaan 

operasi di masa depan:

a. Peramalan ekonomi (economic forecast) menjelaskan siklus bisnis 

dengan memprediksikan tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang 

dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan 

lainnya.

b. Peramalan teknologi (technological forecast) memperhatikan tingkat 

kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang 

menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru.
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c. Peramalan permintaan (demand forecast) adalah proyeksi permintaan 

untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Peramalan ini disebut 

peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta 

sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, 

pemasaran, dan sumber daya manusia.

2.3 Definisi Perencanaan

Istilah Perencanaan memiliki pengertian yang berbeda-beda dari para ahli. 

Banyak dokumen perencanaan nasional atau pernyataan dari para pemimpin 

politik yang memperkenalkan pengertian mereka sendiri. Para pakar ekonomi pun 

belum ada kesepakatan tentang pengertian istilah perencanaan pembangunan 

ekonomi tersebut. Menurut Conyers dan Hills (1994), Perencanaan sebagai suatu 

proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-

pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu pada masa yang akan datang. Sedangkan Arsyad (2002), menyatakan ada 

4 elemen dasar perencanaan yakni:

1. Merencanakan berarti memilih

2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya

3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan

4. Perencanaan untuk masa depan.

2.3.1 Syarat-syarat Perencanaan

Menurut Jhinghan (1983) syarat-syarat keberhasilan suatu perencanaan 

memerlukan adanya hal-hal berikut ini :

1. Komisi Perencanaan

Pembentukan suatu komisi (badan atau lembaga) perencanaan yang 

harus diorganisir secara tepat yang dibagi dalam bagian-bagian dan 

subbagian yang dikoordinir oleh para pakar, seperti pakar ekonomi, 

statistik, teknik serta pakar lain yang berkenaan dengan masalah 

perekonomian.
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2. Data Statistik

Adanya analisis yang menyeluruh tentang potensi sumber daya yang 

dimiliki suatu negara beserta segala kekurangannya. Analisis seperti ini 

penting untuk mengumpulkan informasi dan data statistik serta 

sumberdaya-sumberdaya potensial lain seperti sumber daya alam, 

sumber daya manusia dan modal yang tersedia di negara tersebut.

3. Tujuan

Suatu perencanaan dapat menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai. Berbagai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai tersebut 

hendaknya realistis dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian 

negara yang bersangkutan.

4. Penetapan Sasaran dan Prioritas

Penetapan sasaran dan prioritas perencanaan dibuat secara makro dan 

sektoral. Sasaran secara makro dirumuskan secara tegas serta mencakup 

setiap aspek perekonomian dan dapat dikuantifikasikan. Untuk sasaran 

sektoral harus disesuaikan dengan sasaran makronya, sehingga ada 

keserasian dalam pencapaian tujuan.

5. Mobilisasi Sumberdaya

Dalam perencanaan ditetapkan adanya pembiayaan oleh pemerintah 

sebagai dasar mobilisasi sumberdaya yang tersedia. Sumber 

pembiayaan ini bisa berasal dari sumber luar negeri dan dalam negeri 

(domestik).

6. Keseimbangan dalam Perencanaan

Suatu perencanaan hendaknya mampu menjamin keseimbangan dalam 

perekonomian, untuk menghindarkan kelangkaan maupun surplus pada 

periode perencanaan.

7. Sistem Administrasi yang Efisien

Administrasi yang baik, efisien dan tidak ada unsur KKN (korupsi 

kolusi dan nepotisme) adalah syarat mutlak keberhasilan suatu 

perencanaan.
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8. Kebijaksanaan Pembangunan yang Tepat

Pemerintah harus menetapkan kebijaksanaan pembangunan yang tepat 

demi berhasilnya rencana pembangunan dan untuk menghindari 

masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya.Unsur-

unsur utama kebijakan pembangunan meliputi: (i) analisis potensi 

pembangunan: survei sumberdaya nasional,penelitian ilmiah; penelitian 

pasar; (ii) penyediaan prasarana yang memadai (air, listrik, infrastruktur 

dan telekomunikasi) (iii) penyediaan fasilitas latihan khusu dan juga 

pendidikan umum yang memadai untuk menyediakan keterampilan 

yang diperlukan; (iv) perbaikan landasan hukum bagi kegiatan 

perekonomian.

9. Administrasi yang Ekonomis

Setiap usaha harus dibuat berdampak ekonomis dalam administrasi, 

khususnya dalam pengembangan bagian-bagian departemen dan 

pemerintahan.

10. Dasar Pendidikan

Administrasi yang bersih dan efisien memerlukan dasar pendidikan 

yang kuat. Perencanaan yang berhasil harus memperhatikan standar 

moral dan etika masyarakat.

11. Teori konsumsi

Menurut Galbraith (1962), satu syarat penting dalam perencanaan 

pembangunan modern adalah bahwa perencanaan tersebut harus 

dilandasi oleh teori konsumsi. Negara sedang berkembang tidak harus 

demokratis dan perhatian pertama harus diberikan kepada barang dan 

jasa yang berada dalam jangkauan pendapatan masyarakat tertentu.

12. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat merupakan faktor penting bagi keberhasilan 

suatu perencanaan didalam suatu negara yang demokratis. Perencanaan 

memerlukan dukungan luas dari masyarakat. Perencanaan ekonomi 

harus diatas kepentingan golongan. Tetapi pada saat yang sama, 

perencanaan tersebut harus memperoleh persetujuan semua golongan. 
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Dengan kata lain, suatu perencanaan harus dianggap sebagai rencana 

nasional bila rencana tersebut disetujui oleh wakil-wakil rakyat.

2.3.2 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan tulang punggung manajemen strategis, 

dimana perencanaan strategis lebih berhubungan dengan kegiatan-kegiatan 

operasional dan lebih condong untuk membahas masalah-masalah strategi 

daripada masalah-masalah operasional (Burhan : 2001).

Perencanaan strategis merupakan komponen manajemen strategis yang 

berguna untuk memperjelas tujuan dan sasaran, memilih berbagai kebijakan, 

terutama dalam memperoleh dan mengalokasikan sumber daya, serta menciptakan 

pedoman dalam menerjemahkan kebijakan organisasi (Steiss dalam Salusu : 

2004).

Perencanaan strategis merupakan perencanaan yang dilakukan oleh 

pimpinan organisasi dengan fokus pada visi, misi, falsafah, dan strategi organisasi 

untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka waktu menengah antara 3-5 tahun. 

(Umar : 2003).

Perencanaan strategis adalah sebagai instrumen yang menjembatani 

kesenjangan antara rencana tahunan organisasi dan rencana jangka panjang 

tradisional (Donnelly : 1984).

Perencanaan strategis merupakan upaya untuk melaksanakan tiga langkah 

penting yaitu, Pertama, mengidentifikasi kecenderungan, ancaman, dan peluang, 

dimana hasilnya mungkin dapat mengubah kecenderungan historis. Kedua, 

menyempurnakan performance organisasi yang didorong oleh adanya kondisi 

kompetitif. Ketiga, membandingkan tiap unit kerja dalam organisasi untuk 

menyusun prioritas pengembangan dengan cara mengalokasikan sumber daya 

strategik berdasarkan prospek tiap unit kerja (Salusu : 2004).

Kata strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para 

ahli dalam buku karya mereka masing - masing. Menurut Bracker dalam Heene, 

dkk (2010:53) kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani 

merupakan gabungan dari Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Suatu 
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strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi 

pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Mengenai strategi 

David (2013:21) menjelaskan bahwa strategi adalah cara - cara yang diambil yang 

sifatnya fundamental yang akan dipergunakan oleh suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan dan berbagai sasarannya dengan selalu memperhitungkan 

kendala lingkungannya yang pasti akan dihadapi.

Suatu strategi hendaknya mampu memberi informasi kepada pembacanya 

yang sekaligus berarti mudah diperbaharui oleh setiap anggota manajemen puncak 

dan setiap karyawan organisasi. Menurut syamsul (2009:96) dalam “Strategi 

Pembangunan Nasional” dikemukakan enam informasi yang tidak boleh 

dilupakan dalam suatu strategi, yaitu :

1. Apa-apa yang akan dilaksanakan?

2. Mengapa demikian, suatu uraian tentang alasan yang akandipakai dalam

3. menentukan apa.

4. Siapa yang akan bertanggungjawab untuk atau dalam mengoperasionalkan

5. strategi?

6. Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mensukseskan strategi?

7. Lama waktu yang diperlukan untuk operasional strategi tersebut?

8. Hasil apa yang akan diperoleh dari strategi tersebut?

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

penyusunan strategi harus memerhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai di 

waktu yang akan datang, selain itu suatu organisasi harus senantiasa berinteraksi 

dengan lingkungan dimana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga strategi 

tersebut tidak bertentangan melainkan searah dan sesuai dengan kondisi 

lingkungan dan melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan 

dan kelemahan organisasinya. Strategi merupakan perluasan misi guna 

menjembatani organisasi dengan lingkungannya.Strategi itu sendiri biasanya 

dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, dimana strategi menjelaskan respon 

organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok.
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2.3.3 Perencanaan Pemeliharaan

Kebanyakan manager dalam industri sekarang ini telah mendengar 

mengenai pemeliharaan terencana dan mengetahui serba sedikit keuntungan yang 

didapat dari penyusunan dan pelaksanaan suatu rancangan pemeliharaan 

terencana. Pada perkembangannya sistem pemeliharaan yang terencana telah 

dapat dibuktikan keuntungannya terutama oleh teknisi-teknisi maintenance yang 

terjun langsung dalam pelaksanaan sistem pemeliharaan terencana. Skema 

dibawah ini menunjukkan bagaimana sistem kerja pemeliharaan terencana.
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Gambar 2.1
Sistem Kerja Pemeliharaan Terencana

Keterangan :

= Proses evaluasi yang dilakukan setelah hasil perencanaan terbuat 

= Tahapan yang dilakukan oleh staff pemeliharaan dalam proses
    perencanaan pemeliharaan

= Hasil dari proses evaluasi dan tahapan pemeliharaan dalam 

   proses perencanaan pemeliharaan berupa program pemeliharaan 

Organizing, Directing, 
Controlling

Permintaan 
Perbaikan
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Berdasarkan pada gambar 2.1 maka dapat diketahui bahwa sistem kerja 

pemeliharaan terencana dapat dijabarkan dengan tahapan yang pertama adalah 

membuat daftar sarana tentang apa yang dipelihara atau pengecekan secara 

menyeluruh untuk membuat daftar apa saja yang akan dilakukan pemeliharaan, 

selanjutnya membuat jadwal pemeliharaan tentang bagaimana cara 

memeliharanya setelah didapatkan jadwal selanjutnya dibuatkan program kapan 

harus dilakukan pemeliharaan sesuai dengan program yang berupa harian dan 

mingguan yang dilaksanakan oleh staff produksi maupun operasional dapat 

berupa mesin atau produk yang akan dipelihara dalam pengawasan staff 

controlling yang melaporkan setiap kegiatan pemeliharaan dan perbaikan yang 

dilakukan sesuai dengan jadwal dan program yang telah dibuat berupa catatan 

riwayat atau hasil-hasil pemeriksaan dan selanjutnya dilakukan evaluasi lalu 

direncanakan kembali dan kembali ke proses semula.

 

2.3.4 Jenis Perencanaan Pemeliharaan

Pemeliharaan Terencana (Scheduled Maintenance) adalah pemeliharaan 

yang diorganisasi dan dilakukan dengan pemikiran kemasa depan, pengendalian 

dan pencatatan sesuai rencana yang telah ditentukan pemeliharaan Terencana 

terdiri dari Pemeliharaan Pencegahan (Preventive Maintenance), Pemeliharaan 

Korektif  (Corrective Maintenance) dan Predictive Maintenance.

1. Preventive Maintenance

Preventive Maintenance (PM) adalah deteksi dan tindakan secara cepat 

pada ketidaknormalan peralatan sebelum mengakibatkan kerusakan atau 

kerugian. Dua aktivitas dasar pada PM adalah:

a. Pengecekan berkala pada peralatan.

b. Perbaikan secara terencana pada kerusakan

Preventive Maintenance adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk 

menjaga setiap alat/komponen berjalan sesuai dengan kondisi yang 

diharapkan, melalui pemeriksaan, deteksi dan pencegahan kerusakan total 

yang tiba-tiba (breakdown). Lalu mengapa semua peralatan (mesin) tidak 

dijalankan atau dioperasikan saja sampai rusak, kemudian baru diperbaiki. 
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Jawabnya adalah bahwa kerusakan itu dapat terjadi kapan saja 

(unpredictable) bisa saja terjadi pada waktu yang sangat tidak 

menguntungkan, mungkin juga mengakibatkan timbulnya korban pada 

pekerjanya, membuat peralatan menjadi cepat aus, mengurangi produksi, 

dan yang jelas menjadikan biaya perbaikan relatif lebih mahal 

dibandingkan biaya pemeliharaan.

Tetapi di lain pihak ada perusahaan-perusahaan yang terlalu khawatir 

dengan kegagalan-kegagalan, sehingga melakukan terlalu banyak kegiatan 

pemeliharaan. Hal ini menimbulkan masalah-masalah lain dan terjerumus 

ke dalam pemeliharaan yang berbiaya tinggi. Meskipun demikian, 

menghilangkan kegiatan pemeliharaan pencegahan bukanlah jawaban yang 

tepat. Sebuah pendekatan Total System diperlukan untuk menentukan 

kombinasi dari faktor-faktor tersebut.

Pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance), yaitu suatu kegiatan 

inspeksi secara periodic untuk mendeteksi adanya tanda-tanda gangguan 

yang akan mengakibatkan breakdown atau stop produksi, penurunan 

kondisi mesin atau alat-alat kelengkapannya. Pemeliharaan pencegahan ini 

dapat dijadikan sebagai system deteksi terhadap mesin atau alat 

sebelumnya terjadi gangguan yang akan mengakibatkan cacatnya hasil 

produksi serta kerugian lainnya yang ditimbulkan. Untuk preventive 

maintenance sendiri terbagi menjadi beberapa jenis kegiatan diantaranya 

sebagai berikut :

• Inspeksi, yaitu kegiatan pemeliharaan secara periodic dengan 

melakukan pemeriksaan terhadap kondisi mesin dan komponen 

terkaitnya termasuk didalamnya kegiatan pelumasan dan 

penyetelan. 

• Lihat, Dengar, dan Rasakan, yaitu suatu kegiatan pemeliharaan 

dengan melakukan pemeriksaan kondisi mesin dan komponen 

terkaitnya dengan cara penglihatan, perasaan / feeling dan 

pendengaran. Pemeliharaan jalan, yaitu kegiatan pemeliharaan 
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yang bisa dilaksanakan tanpa menghentikan proses produksi atau 

kerja dari mesin dan peralatannya. 

• Penggantian komponen minor, yaitu kegiatan pemeliharaan yang 

berupa penggantian sebagian kecil komponen mesin dan 

peralatannya. Pemeliharaan berhenti, yaitu kegiatan pemeliharaan 

yang hanya bisa dilaksanakan pada saat peralatan tidak bekerja 

atau stop mesin 

2. Corrective Maintenance

Pemeliharaan Korektive adalah pemeliharaan yang dilakukan untuk 

memperbaiki suatu bagian mesin (termasuk penyetelandan reparasi) yang 

telah terhenti untuk memenuhi suatu kondisi yang bisa diterima. Kegiatan 

corrective maintenance sendiri terbagi menjadi beberapa kegiatan 

diantaranya:

• Reparasi minor, yaitu suatu kegiatan pemeliharaan berupa 

perbaikan-perbaikan kecil pada suatu mesin atau peralatan 

terkaitnya (yang tidak ditemukan ketika pemeriksaan), terutama 

untuk rencana jangka pendek yang mungkin timbul diantara 

pemeriksaan,

• Overhoul, yaitu kegiatan pemeliharaan berupa penggantian 

komponen mesin secara serentak atau keseluruhan (juga overhaul 

terencana misalnya overhaul tahunan atau dua tahuan, atau suatu 

perluasan kapasitas produksi)

3. Predictive Maintenance

Tipe pemeliharan jenis ini lebih maju dibanding dengan dua tipe 

sebelumnya. Ditandai dengan menggunakan teknik-teknik mutakhir (advance 

scientific techniques) termasuk statistik probabilitas untuk memaksimalkan waktu 

operasi dan menghilangkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu. Predictive 

Maintenance dipakai hanya pada sistem-sistem yang akan menimbulkan masalah-

masalah serius jika terjadi kerusakan pada mesin atau pada proses-proses yang 

berbahaya.
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2.4. Definisi Perancangan

Menurut Ladjamudin (2005:39), menyebutkan ”Perancangan adalah suatu 

kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesign sistem baru yang dapat 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari 

pemilihan alternatif sistem yang terbaik.”

Perancangan menurut Jogiyanto (2001:196), dapat didefenisikan sebagai 

penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa 

elemen yang terpisah kedalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi”. 

Perancangan adalah penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa 

atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang 

utuh dan berfungsi (Syifaun Nafisah, 2003:2). Perancangan sistem dapat 

dirancang dalam bentuk bagan alir sistem (system flowchart), yang merupakan 

alat bentuk grafik yang dapat digunakan untuk menunjukan urutan-urutan proses 

dari sistem.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat ditujukan bahwa perancangan 

adalah menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti 

diselesaikan. Tahap ini menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-

komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem sehingga setelah 

instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancangan bangun yang telah 

ditetapkan pada akhir tahap analisa sistem.

 Dengan demikian perancangan sistem dapat diartikan sebagai berikut : 

1. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. 

2. Pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. 

3. Persiapan untuk rancang bangun dan implementasi. 

4. Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. 

5. Penggambaran, perancangan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari 

beberapa elemen yang terpisah kedalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi.

Perancangan itu terbagi lagi, diantaranya perancangan sistem. Dimana 

perancangan sistem itu terdiri dari beberapa pendapat para ahli antara lain :
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1. Verzello / John Reuter III

Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem : Pendefinisian dari 

kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang bangun 

implementasi : “menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk .

2.  John Buch & Gary Grudnitski

Desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan dan 

pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke 

dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi.

3.  George M. Scott

Desain sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa 

yang mesti diselesaikan ; tahap ini menyangkut mengkonfigurasikan dari 

komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem, 

sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancang 

bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis system.

Berdasarkan definisi di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

perancangan merupakan suatu pola yang dibuat untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi perusahaan atau organisasi setelah melakukan analisis terlebih dahulu.

2.4.1 Definisi Pemeliharaan

Pemeliharaan mesin merupakan hal yang sering dipermasalahkan antara 

bagian pemeliharaan dan bagian produksi. karena bagian pemeliharaan dianggap 

yang memboroskan biaya, sedang bagian produksi merasa yang merusakkan tetapi 

juga yang membuat uang (Soemarno, 2008). Pada umumnya sebuah produk yang 

dihasilkan oleh manusia, tidak ada yang tidak mungkin rusak, tetapi usia 

penggunaannya dapat diperpanjang dengan melakukan perbaikan yang dikenal 

dengan pemeliharaan. (Corder, Antony, K. Hadi, 1992). Oleh karena itu, sangat 

dibutuhkan kegiatan pemeliharaan yang meliputi kegiatan pemeliharaan dan 

perawatan mesin yang digunakan dalam proses produksi.

Kata pemeliharaan diambil dari bahasa yunani terein artinya merawat, 

menjaga dan memelihara. Pemeliharaan adalah suatu kobinasi dari berbagai 

tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam, atau 
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memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Untuk Pengertian 

Pemeliharaan lebih jelas adalah tindakan merawat mesin atau peralatan pabrik 

dengan memperbaharui umur masa pakai dan kegagalan/kerusakan mesin. 

(Setiawan F.D, 2008). Menurut Heizer Render, (2011) dalam bukunya “operations 

Management” pemeliharaan adalah : “all activities involved in keeping a system’s 

equipment in working order”. Artinya: pemeliharaan adalah segala kegiatan yang 

di dalamnya adalah untuk menjaga sistem peralatan agar bekerja dengan baik.

Menurut M.S Sehwarat dan J.S Narang, (2001) dalam bukunya 

“Production Management” pemeliharaan (maintenance) adalah sebuah pekerjaan 

yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga atau memperbaiki fasilitas yang 

ada sehingga sesuai dengan standar (sesuai dengan standar fungsional dan 

kualitas).

Menurut Sofyan Assauri (2004) pemeliharaan adalah kegiatan untuk 

memelihara atau menjaga fasilitas/peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan 

atau penyesuaian/penggantian yang diperlukan agar supaya terdapat suatu 

keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Dari beberapa pendapat di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

pemeliharaan dilakukan untuk merawat ataupun memperbaiki peralatan 

perusahaan agar dapat melaksanakan produksi dengan efektif dan efisien sesuai 

dengan pesanan yang telah direncanakan dengan hasil produk yang berkualitas.

Sumber : Heizer and Render (2011), operation management, practice hall, sixth 
edition

Gambar 2.2
Konsep strategi pemeliharaan yang baik membutuhkan karyawan dan 

prosedur yang baik
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2.4.2 Tujuan Pemeliharaan 

Suatu kalimat yang perlu diketahui oleh orang pemeliharaan dan bagian 

lainnya bagi suatu pabrik adalah pemeliharaan (maintenance) murah sedangkan 

perbaikan (repair) mahal. (Setiawan F.D, 2008). 

Menurut Daryus A, (2008) dalam bukunya manajemen pemeliharaan 

mesin Tujuan pemeliharaan yang utama dapat didefenisikan sebagai berikut: 

1. Untuk memperpanjang kegunaan asset, 

2. Untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk 

produksi dan mendapatkan laba investasi maksimum yang 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. 

Sedangkan Menurut Sofyan Assauri, 2004, 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 di 

luar 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. Menghindari 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 mencapai tujuan 

utama perusahaan yaitu tingkat keuntungan (return on investment) 

yang sebaik mungkin dan total biaya yang terendah.
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2.4.3 Fungsi Pemeliharaan

Menurut pendapat Agus Ahyari, (2002) fungsi pemeliharaan adalah agar 

dapat memperpanjang umur ekonomis dari mesin dan peralatan produksi yang ada 

serta mengusahakan agar mesin dan peralatan produksi tersebut selalu dalam 

keadaan optimal dan siap pakai untuk pelaksanaan proses produksi. 

Keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh dengan adanya 

pemeliharaan yang baik terhadap mesin, adalah sebagai berikut : 

1. Mesin dan peralatan produksi yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan 

akan dapat dipergunakan dalam jangka waktu panjang, 

2. Pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan berjalan 

dengan lancar, 

3. Dapat menghindarkan diri atau dapat menekan sekecil mungkin terdapatnya 

kemungkinan kerusakan-kerusakan berat dari mesin dan peralatan produksi 

selama proses produksi berjalan, 

4. Peralatan produksi yang digunakan dapat berjalan stabil dan baik, maka 

proses dan pengendalian kualitas proses harus dilaksanakan dengan baik pula, 

5. Dapat dihindarkannya kerusakan-kerusakan total dari mesin dan peralatan 

produksi yang digunakan, 

6. Apabila mesin dan peralatan produksi berjalan dengan baik, maka penyerapan 

bahan baku dapat berjalan normal, 

7. Dengan adanya kelancaran penggunaan mesin dan peralatan produksi dalam 

perusahaan, maka pembebanan mesin dan peralatan produksi yang ada 

semakin baik.

2.4.4 Kegiatan-kegiatan Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan dalam suatu perusahaan menurut Manahan P. 

Tampubolon, (2004) meliputi berbagai kegiatan sebagai berikut:

1) Inspeksi (inspection)

Kegiatan ispeksi meliputi kegiatan pengecekan atau pemeriksaan secara 

berkala dimana maksud kegiatan ini adalah untuk mengetahui apakah 

perusahaan selalu mempunyai peralatan atau fasilitas produksi yang baik untuk 
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menjamin kelancaran proses produksi. Sehingga jika terjadinya kerusakan, 

maka segera diadakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sesuai dengan 

laporan hasil inspeksi dan berusaha untuk mencegah sebab-sebab timbulnya 

kerusakan dengan melihat sebab-sebab kerusakan yang diperoleh dari hasil 

inspeksi.

2) Kegiatan teknik (engineering)

Kegiatan ini meliputi kegiatan percobaan atas peralatan yang baru dibeli, dan 

kegiatan-kegiatan pengembangan peralatan yang perlu diganti, serta melakukan 

penelitian-penelitian terhadap kemungkinan pengembangan tersebut. Dalam 

kegiatan inilah dilihat kemampuan untuk mengadakan perubahan-perubahan 

dan perbaikan-perbaikan bagi perluasan dan kemajuan dari fasilitas atau 

peralatan perusahaan. Oleh karena itu kegiatan teknik ini sangat diperlukan 

terutama apabila dalam perbaikan mesin-mesin yang rusak tidak didapatkan 

atau diperoleh komponen yang sama dengan yang dibutuhkan.

2.5 Definisi Jalan Tol

Sejarah Tol membentang kembali ke mitologi Yunani di mana para 

penambang dibebankan Charon tol untuk membawa yang mati di sungai Acheron 

dan Styx ke Hades. Jika jiwa membayar tol, Charon diangkut ke seberang sungai. 

Jika tidak, itu mengembara antara kematian dan kehidupan untuk selamanya. 

Banyak jalan-jalan Eropa modern pada awalnya dibangun sebagai jalan tol untuk 

menutup biaya konstruksi. Di Inggris abad ke-14, beberapa jalan yang paling 

banyak digunakan diperbaiki dengan uang dibangkitkan dari tol berdasarkan hibah 

pavage. Turnpike trust didirikan di Inggris dari 1706 dan seterusnya, dan akhirnya 

bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan jalan utama yang paling di 

Inggris dan Wales, sampai mereka secara bertahap dihapuskan dari 1870-an. 

Kebanyakan mempercayai jalan yang ada ditingkatkan, tetapi beberapa yang baru, 

biasanya hanya membentang pendek jalan, juga dibangun. Jalan Thomas Telford 

Holyhead (sekarang A5 road) yang luar biasa sebagai jalan baru sangat panjang, 

dibangun pada awal abad 19 dengan gerbang tol banyak sepanjang-panjangnya.
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Pada abad ke-20, tol jalan telah diperkenalkan di Eropa untuk membiayai 

pembangunan jaringan jalan tol dan infrastruktur jalan tertentu seperti jembatan 

dan terowongan. Italia telah menjadi negara Eropa pertama yang menerapkan 

penggunaan tol jalan bebas hambatan pada bagian jalan raya km 50 dekat Milan 

pada tahun 1924. Hal ini diikuti oleh Yunani, yang membuat pengguna untuk 

membayar untuk jaringan jalan raya di sekitar dan antara kota-kotanya pada tahun 

1927. Kemudian pada 1950-an dan 1960-an, juga Perancis, Spanyol dan Portugal 

mulai membangun jalan raya sebagian besar dengan bantuan konsesi, 

memungkinkan perkembangan pesat infrastruktur ini tanpa utang Negara besar. 

Sejak itu, jalan tol telah diperkenalkan di kebanyakan negara anggota Uni Eropa.

Jalan tol adalah jalan umum yang kepada pemakainya dikenakan 

kewajiban membayar tol dan merupakan jalan alternatif lintas jalan umum yang 

telah ada. Jalan tol diselenggarakan dengan maksud untuk mempercepat 

pewujudan jaringan jalan dengan sebagian atau seluruh pendanaan berasal dari 

pengguna jalan untuk meringankan beban pemerintah

Target yang menjadi sasaran pelayanan jasa jalan tol terkadap pemakai 

jasa adalah kelancaran, keamanan dan kenyamanan. Untuk dapat mencapai 

sasaran tersebut, ditetapkan sebagai tolak ukur operasionalnya adalah berupa 

waktu pelayanan di gardu, waktu tempuh jalan tol, tingkat kelancaran, tingkat 

fasilitas, tingkat keluhan pelanggan dan standar kerataan jalan. Pada situasi 

dimana terdapat banyak jalur masuk station dan juga tersedia fasilitas pelayanan, 

maka asumsi pengguna fasilitas pelayanan tunggal dapat dilakukan asalkan aliran 

kendaraan terbagi secara merata atau sama di antara fasilitas-fasilitas yang ada 

(Martin, 1967).

2.5.1 Konsep Pemeliharaan Jalan Tol

Pemeliharaan yaitu kegiatan yang dilakukan secara berulang dan terjadwal 

dengan tujuan agar kondisi saat ini dapat mendekati kondisi awal. Langkah 

pemeliharaan jalan tol dan jembatan dapat dijelaskan pada tabel 2.2 sebagai 

berikut :
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Tabel 2.2

Konsep Pemeliharaan Jalan Tol 

Nama Kegiatan Lingkup Kegiatan

Pemeliharaan 

Rutin

a. Penambalan perkerasan dan bahu, dan atau perbaikan minor 

unsur lain jalan yang berstruktural

b. Pembersihan dan perbaikan minor sistem drainase

c. Perbaikan, pengecatan dan atau pemasangan kembali unsur 

bangunan pelengkap, perlengkapan dan fasilitas jalan

d. Pembabatan rumput, pemangkasan pohon dan pengendalian 

air pada ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang 

mengganggu struktur jalan serta kelancaran laulintas dan 

keselamatan pengguna jalan

e. Pengendalian lalu lintas selama pelaksanaan pemeliharaan

f. Pembersihan lapangan

g. Upaya-upaya rutin lain sepanjang tahun untuk 

mempertahankan kondisi jalan

Pemeliharaan 

Berkala

a. Perbaikan minor untuk permukaan perkerasan dan bahu 

lama, termasuk penambalan permukaan

b. Pemasangan lapis bukan struktural pada permukaan 

perkerasan dan bahu lama, termasuk pengendalian mutu.

c. Pengendalian lalulintas selama pelaksanaan pemeliharaan

d. Pembersihan lapangan

Peningkatan a. Koreksi bentuk permukaan perkerasan dan bahu lama 

termasuk penambalan struktural

b. Pemasangan lapis struktural pada permukaan perkerasan 

lama, termasuk pengendalian mutu

c. Perbaikan sistem drainase

d. Pengendalian lalulintas selama pelaksanaan pemeliharaan

e. Pembersihan lapangan

Sumber : Permen PU Nomor : 02/PRT/M/2007
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2.6 Efektivitas

2.6.1 Pengertian Efektivitas dan Ukuran Efektivitas

2.6.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata 

dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (1989) 

mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: ”Komunikasi yang prosesnya 

mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu 

yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan” (Effendy, 1989:14). 

Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator 

efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengertian lain menurut Susanto, “Efektivitas merupakan daya pesan 

untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi” 

(Susanto, 1975:156). Menurut pengertian Susanto diatas, efektivitas bisa diartikan 

sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan 

sebelumnya secara matang.

Menurut pendapat Mahmudi mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: 

“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar 

kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif 

organisasi, program atau kegiatan”(Mahmudi, 2005:92).

Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang 

dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang 

diharapkan atau dikatakan spending wisely. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat  

pada Gambar 2.3 mengenai hubungan arti efektivitas di bawah ini.

Sumber: Mahmudi, 2005:92.
Gambar 2.3

Hubungan Efektivitas

Efektivitas =  
Outcome

Output
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Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah 

menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil 

guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan 

sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran 

berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-

targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah 

semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

2.6.1.2 Ukuran Efektivitas

Menurut pendapat Gibson, menyebutkan bahwa ukuran efektivitas 

organisasi, sebagai berikut :

1. Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi 

jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.

2. Efesiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan 

input.

3. Kepuasaan adalah merupakan ukuran untuk menunjukan tingkat dimana 

organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Keunggulan adalah tingkat dimana korganisasi dapat dan benar-benar 

tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.

5. Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk 

meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

(Gibson, 1996:34)

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran 

efektivitas organisasi merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai 

sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukan pada tingkat sejauh mana 

organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Membahas masalah ukuran efektivitas memang sangat bervariasi 

tergantung dari sudut terpenuhinya beberapa kriteria akhir. Menurut pendapat 

Steers menyebutkan beberapa ukuran efektivitas, yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi;

2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;
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3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan 

dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;

4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya 

untuk menghasilkan prestasi tersebut;

5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua 

biaya dan kewajiban dipenuhi;

6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan 

masa lalunya;

7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang 

waktu;

8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada 

kerugian waktu;

9. Semangat Kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian 

tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan 

perasaan memiliki;

10. Motivasi artinya adanya kekuatan yang mucul dari setiap individu untuk 

mencapai tujuan;

11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu 

sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan 

mengkoordinasikan;

12. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk 

mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah 

keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan;

(Steers, 1985:46-48).

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran 

efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan 

tujuan yang akan dicapai serta menunjukan pada tingkat sejauhmana organisasi 

program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.
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2.7 Efisiensi

2.7.1 Pengertian Efisiensi dan Ukuran Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi 

besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. 

Pengertian efisiensi menurut Mulyamah (1987;3) yaitu: “Efisiensi 

merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan 

dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataam lain penggunaan yang 

sebenarnya”

Sedangkan pengertian efisiensi menurut SP.Hasibuan (1984;233-4) yang 

mengutip pernyataan H. Emerson adalah: “Efisiensi adalah perbandingan yang 

terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan 

sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang 

dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan 

antara apa yang telah diselesaikan.”

Dan menurut Soekartawi (1989:29), mengemukakan bahwa efisiensi 

operasional akan terjadi jika :

1. Biaya operasional bisa ditekan sehingga ada keuntungan

2. Operasional dapat lebih tinggi

3. Prosentase pembedaan harga yang dibayarkan perusahaan ke pekerja tidak 

terlalu tinggi.

4. Tersedianya fasilitas fisik operasional.

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai 

berikut :

Sumber : Soekartwi (1989:29)

Gambar 2.3
 Hubungan Efisiensi

1. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama 

dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.

2. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 

(satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Efisiensi = Input Target/Input Aktual > = 1
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2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan analisis perencanaan 

perancangan pemeliharaan jalan tol. Dasar landasan yang menjadi acuan 

normative untuk pemeliharaan jalan tol diantaranya UU 38/2004 yang berfungsi 

untuk mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka, PP 

15/2005 Ketentuan Sistem tol yang meliputi sistem pengumpulan tol dan 

perlengakapan tol, PP 6/2006 Ketentuan Pemeliharaan Jalan Tol, Permen PU 

02/PRT/M/2007 Ketentuan Pelaksanaan Pemeliharaan Oleh PT. Jasa Marga 

(Persero), dikumpulkan informasi-informasi apa saja yang dibutuhkan untuk 

kemudian selanjutnya diteruskan ke perencanaan pemeliharaan dan penjadwalan 

pemeliharaan sehingga tercapainya berupa hasil yang efektif dan efisien dapat 

dijelaskan pada gambar 2.3 sebagai berikut :
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Sumber : (Data Diolah 2016)
Gambar 2.4

Kerangka Pemikiran

Landasan Normatif :
- UU 38/2004
- PP 15/2005
- PP 6/2006
- Permen PU 
02/PRT/M/2007

Informasi yang 
dibutuhkan

Perencanaan Pemeliharaan 
Penjadwalan Pemeliharaan

Teknik
Perencanaan 
Kuantitatif

Teknik
Perencanaan 

Kualitatif

Pengolahan
Perencanaan
Pemeliharaan

Pengolahan
Perencanaan
Pemeliharaan

Pemeliharaan Jalan Tol 
Purbaleunyi 

Hasil Perencanaan Pemeliharaan
Jalan Tol Purbaleunyi PT. JAsa 

Marga Tbk. Bandung

- Jadwal Jangka Panjang
- Jadwal Jangka Pendek

Prioritas Pemeliharaan

Fungsi :
- mewujudkan pengusahaan 
jalan tol yang transparan dan 
terbuka
- Ketentuan Sistem tol yang 
meliputi sistem pengumpulan 
told an perlengakapan tol
- Ketentuan Pemeliharaan 
Jalan Tol
- Ketentuan Pelaksanaan 
Pemeliharaan Oleh PT. Jasa 
Marga (Persero)

Hasil Evaluasi Secara Menyeluruh Penjadwalan Berkala 
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Gambar 2.5
Paradigma Penelitian

Keterangan :

1. Proses Pemeliharaan Jalan Tol Purbaleunyi

Mengumpulkan data yang digunakan oleh PT. Jasa Marga (Persero) 

2. Identifikasi Masalah

Proses ini penulis mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh PT. Jasa Marga 

(Persero) dalam melakukan Pemeliharaan Jalan Tol

Pemeliharaan Jalan Tol 
Purbaleunyi

Identifikasi masalah

Perancangan PemeliharaanPerencanaan Pemeliharaan

Faktor-faktor pertimbangan :
• Situasi Geografis
• Jenis Peralatan
• Kontinuitas operasi (Operational Continuity)
• Ukuran Perusahaan (Plant Type)
• Tenaga Kerja, Training dan Kehandalannya
• Ruang Lingkup Bagi Pemeliharaan 

(Maintenance)

Evaluasi Jadwal Pemeliharaan

Efektif dan Efisien

N mm m

Menganalisa
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3. Analisa

Proses ini penulis menganalisa Pemeliharaan Jalan Tol yang digunakan oleh 

PT. Jasa Marga (Persero).

4. Proses Pembuatan Jadwal  Pemeliharaan Jalan Tol PT. Jasa Marga (Persero)

Faktor-faktor pertimbangan Flow material, Sequence, Maintenance, Employe 

area, Waiting area yang digunakan oleh PT. Jasa Marga (Persero) dalam 

menjalankan proses pemeliharaan.

5. Evaluasi

Penulis membandingkan evaluasi antara proses pemeliharaan yang digunakan 

oleh PT. Jasa Marga (Persero) dengan proses pemeliharaan yang penulis 

analisa.

6. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan hasil data yang diperoleh dari perbandingan proses 

pemeliharaan yang digunakan oleh PT. Jasa Marga (Persero) efektif dan 

efisien.

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No
Judul Penelitian dan 

Nama Peneliti
Hasil Penelitian Kesimpulan

1. Analisa Risiko Performance 

Based Contract Pada

Pemeliharaan Jalan Tol 

Nasional, Sujatsi, Rahmanita 

(2014), ISBN : 978-602-

97491-9-9

Berdasarkan analisa yang 

dilakukan diketahui risiko-

risiko yang terbesar menurut

responden yang ada pada 

pelaksanaan Performance 

Based Contract pemeliharaan 

jalan tol nasional yaitu : Pada 

tahap Perencanaan adalah (1) 

Tahapan pemeliharaan 

yang harus 

diperhatikan adalah 

risiko beban berlebih 

kendaraan.
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No
Judul Penelitian dan 

Nama Peneliti
Hasil Penelitian Kesimpulan

risiko tidak jelasnya kebutuhan 

pemilik proyek pada event. 

Pada tahap Pengadaan adalah 

(2) risiko keterlibatan 

pemerintah daerah.

Pada tahap Konstruksi adalah 

(3) risiko biaya yang tersedia 

tidak cukup. Pada tahap

Pemeliharaan adalah (4) risiko 

beban berlebih kendaraan.

2. Analisa Sensitivitas Variabel 

Berisiko Pada Pembangunan 

Infrastruktur Rencana Ruas 

Jalan Tol Kandis – Dumai, 

Alfian (2010) JURNAL 

APTEK Vol. 3 No. 1 Januari 

2010

Berdasarkan hasil penelitian 

terhadap variabel berisiko pada 

rencana pembangunan ruas tol 

Kandis – Dumai melalui 

pendekatan deterministik dan 

stokastik menunjukkan bahwa 

variabel yang sangat sensiitif 

dan berpengaruh secara 

berturut-turut adalah : 

Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI), Jakarta Interbank Offer 

Rate (JIBOR), dan volume 

kendaraan Golongan III, IV, 

dan V.

Beberapa variabel 

yang dianggap 

berisiko dalam 

pembangunan jalan tol 

adalah 1) inflasi, 2) 

SBI, 3) JIBOR, 4) 

volume lalulintas pada 

awal masa 

operasional, 5) biaya 

operasional dan 

pemeliharaan, 6) biaya 

pembebasan lahan, 

dan 7) biaya 

konstruksi.

3. Efektivitas Layanan Jalan Tol 

Kota Semarang Dalam 

Memenuhi Kebutuhan 

Pengguna, Satriotomo, Dicky 

Berdasarkan hasil penelitian 

ini, dapat diketahui bahwa 

kinerja beberapa atribut 

layanan yang disediakan oleh 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

atribut yang berada 

pada kuadran I dan III 
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No
Judul Penelitian dan 

Nama Peneliti
Hasil Penelitian Kesimpulan

(2011) Tesis jalan tol Kota Semarang 

dianggap belum memuaskan 

bagi penggunanya. Dari hasil 

analisis IPA dapat dilihat dari 

atribut yang masuk pada 

kuadran I dan III, dimana pada 

kuadran I atribut dianggap 

penting oleh pengguna dan 

kinerjanya belum memuaskan 

sedangkan pada kuadran III 

dianggap kurang penting oleh 

pengguna dan kinerjanya juga 

belum memuaskan. Atribut 

yang berada pada kuadran I 

adalah atribut manajemen 

gardu tol, kondisi lampu 

penerangan jalan, layanan 

derek resmi, geometri jalan tol, 

dan kualitas permukaan jalan 

tol. Sedangkan atribut yang 

berada pada kuadran III adalah 

atribut penyelesaian keluhan, 

kecepatan respon, pelayanan 

PJR, lokasi dan jumlah rest 

area, dan kenyamanan rest 

area.

belum mampu 

memenuhi harapan 

penggunanya sehingga 

menggugurkan 

hipotesis untuk atribut 

pada kuadran I dan III 

yang telah diduga 

sebelumnya. Untuk 

atribut yang berada 

pada kuadran II dan 

IV menunjukkan telah 

mampu memenuhi 

harapan penggunanya 

sehingga hipotesis 

yang diduga untuk 

atribut tersebut dapat 

diterima.


