
 

   BAB I 

 PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi, menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA) yang diberlakukan  mulai tahun 2016 berbagai sektor  industri 

diharuskan menyediakan produk-produk berkualitas perindustrian dituntut untuk 

semakin produktif dengan kualitas yang bagus di setiap hasil industrinya. 

Peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya 

dengan meningkatkan efektifitas dan efesiensi proses produksi. faktor penunjang 

keberhasilan suatu industri manufaktur ditentukan oleh kelancaran proses 

produksi. Sehingga bila proses produksi lancar, penggunaan mesin dan peralatan 

produksi yang efektif akan menghasilkan produk berkualitas.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang referensinya pada perusahaan ini 

menerapkan sistem perawatan dengan memberikan usulan perawatan untuk 

mengurangi terjadinya downtime yg terlalu banya, berdasarkan pengolahan yang 

di lakukan oleh penetian sebelumnya mengunakan metode “Total Productive 

Maintenance dan Failure Mode And Effect Analysis” 

Kelemahan yang terjadi pada penelitian sebelumnya  menerapkan usulan 

perawatan berdasar pengolahan data seperti SOP, seharusnya perlu di gali lagi 

untuk membikin penjadwalan pengantian komponen sehingga masalah di 

kemudian hari bisa di atasi oleh perusahaan. 

 Disini saya melanjutkan penetian dengan penerapan system penjadwalan 

perawatan mesin atau pengantian komponen mesin sehingga umur komponen 

tetap terjaga dengan baik dan bisa mengurangi terjadinya downtime yg terlalu 

banya.  

Adanya sebuah kegiatan perawatan pastinya mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam mendukung beroperasinya suatu mesin atau sistem secara 

lancar sesuai yang dikehendaki. kegiatan perawatan mesin juga dapat 

meminimalkan biaya atau kerugian–kerugian yang ditimbulkan akibat adanya 

kerusakan mesin. Perawatan dapat dibagi menjadi beberapa macam. Pada 
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dasarnya terdapat dua kegiatan pokok dalam perawatan yaitu perawatan 

preventive dan perawatan korektif (Asisco, 2012). 

Suatu mesin terdiri dari berbagai komponen vital yang mendukung 

kelancaran operasi, Oleh sebab itu, tidak bisa dipungkiri perlunya suatu 

perencanaan kegiatan perawatan bagi masing–masing mesin produksi dan tiap-

tiap komponennya untuk memaksimalkan sumber daya yang ada (Asisco, 2012). 

PT. Riau Crumb Rubber Factory  merupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak di bidang manufaktur pengolahan karet yang menghasilkan jenis produk 

yang dikenal dengan SIR 10 dan SIR 20 dan di dirikan pada tanggal 28 februari 

1969. Perbedaan SIR 10 dan SIR 20 adalah SIR 10 mengunakan bahan baku yaitu 

85% bokar (bongkahan karet) A dan 15% bokar B, SIR 20 yang memiliki kualitas 

dibawah SIR 10 yaitu dengan komposisi bokar A sebanyak 40% dan bokar B 

sebesar 60%, Perusahaan ini memiliki komitmen untuk menjadi perusahaan 

terbaik dalam produksi karet yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan 

konsumen. PT. Riau Crumb Rubber Factory memiliki target produksi sebanyak 

24.000 Ton per tahunnya.  

Berikut adalah data hasil produksi PT. Riau Crumb Rubber Factory pada 

tahun 2016. 

Tabel 1.1. Rekapitulasi data hasil produksi tahun 2016 

Bulan 

Hasil Produksi (Kg) 

Total Produksi SIR 10 SIR 20 

Januari 0 1.746.360 1.746.360 

Februari 0 1.670.690 1.670.690 

Maret 0 1.745.940 1.745.940 

April 0 1.689.065 1.689.065 

Mei 0 1.553.230 1.553.230 

Juni 0 1.669.010 1.669.010 

Juli 2.52 1.474.515 1.477.035 

Agustus 78.12 1.509.060 1.516.872 

September 0 1.579.200 1.579.200 

Oktober 0 1.292.760 1.292.760 

November 0 1.571.500 1.571.500 

Desember 0 1.428.595 1.428.595 

Total 80.64 18.929.925 19.010.565 

Jumlah Total Produksi SIR 10 dan SIR 20 = 19.010.565 Kg 

Target Produksi 24.000.000 Kg (24.000 Ton) 

% Target = (19.010.565 / 24.000.000) x 100 % = 85 %  

(Sumber: Rekapitulasi PT. Riau Crumb Rubber Factory) 
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Gambar 1.1 Grafik hasil produksi PT. Riau Crumb Rubber Factory Tahun 2016 
 

Dapat diketahui bahwa jumlah target produksi yang telah di tentukan tidak 

memenuhi kapasitas target produksi yang telah di tentukan oleh perusahaan, di 

sebabkan oleh proses produksi pada lantai produksi sering terjadi kerusakan 

mesin, di sebabkan oleh terjadinya penumpukan mengakibatkan beban yang 

terlalu banyak sehinggan kerusakan pada komponen mesin.  

Berikut adalah gambar penumpukan yang terjadi saat proses produksi 

dilapangan pada mesin Mangel/Creaper PT. Riau Crumb Rubber Factory pada 

tahun 2016. 

 

       A      B 

Gambar 1.2 Pernumpukan Karet pada mesin Mangel/Crepper (A. Bak 

Penumpukan Karet, B dan C. Penumpukan karet pada saat Produksi)   
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      C 

Gambar 1.2 Pernumpukan Karet pada mesin Mangel/Crepper (A. Bak 

Penumpukan Karet, B dan C. Penumpukan karet pada saat Produksi). (Lanjutan) 

 

Dapat dilihat bahwa adanya penumpukan di stasiun mesin produksi pada 

mesin Mangel/Crepper, disebabkan kerusakan mesin yang terlalu banyak 

memakan beban sehingga perlunya perbaikan perawat mesin dalam menangani 

permasalahan yang terjadi pada mesin,  

Setelah dilakukan observasi dan kegiatan wawancara kepada kepala 

bagian produksi dan maintenance, diketahui bahwa terdapat 1 mesin yang 

mengalami tingginya kerusakan yaitu pada mesin Mangel/Crepper sering terjadi 

kerukan dan penumpukan sehingga beban pada mesin Mangel/Crepper melebihi 

kapasitas, kerusakan tersebut seperti komponen bearing yang sudah pecah 

sehingga perlunya pengantian secara mendadak, akibatnya proses produksi 

berhenti dan dampak kerusakan pada bearing tersebut bagi komponen lainnya 

tidak ada, komponen roller pengilingan yang sudah Aus diakibatkan kurangnya 

perawatan dan pengecakan secara rutin, sehingga dampak kerusakannya pada 

mesin tersebut di matikan untuk dilakukan pengantian part supaya bisa berjalan 

dengan optimal kembali, gearbox sebagai alat untuk pengerak gigi bearing dan 

pengantar setelah dari dynamo baru  di antar pengerak ke gearbox supaya bearing 

dan roller berjalan dengan bagus, dan dinamo sebagai pengerak mesin tiba-tiba 

mati dikarenakan kurangnya perawatan yang serius sehingga dampak yang di 

timbulkan bisa mengangu jalannya proses produksi. 
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Berikut ini data semua mesin yang rusak pada bulan Januari sampai 

dengan Desember 2016. 

Tabel 1.2. Data kerusakan mesin bulan januari-desember tahun 2016 

Bulan 

Mesin

PreBr

eaker 

Down 

time/ 

Jam 

Mesin 

Hamm

ermill 

Down 

time/ 

Jam 

Mesin 

Mange

l/Crea

per 

Down 

time/ 

Jam 

Mesin 

Hi-

Speed 

Cutter 

Down 

time/ 

Jam 

Mesin 

Dryer

/Oven 

Down 

time/ 

Jam 

Mesin 

Press 

Down 

time/ 

Jam 

Januari 3 3 2 3 6 6 1  1,5 1  1,5 1 1,5 

Februari 3 3 1 1,5 5 6,5 2  2,75 1  1,5 1 1 

Maret 2 2,5 2 3,5 6 6,75 1  1,5 0  0 0 0 

April 2 2 2 2,5 5 7 2  2,5 0  0 0 0 

Mei 2 2 2 2,5 4 6 1  1,5 1  1,5 0 0 

Juni 3 3 1 1,5 5 7 2  2,5 0  0 1 1 

Juli 2 2 2 2,5 3 6 1  1,5 0  0 0 0 

Agustus 2 2 2 3 4 6 3  3,75 1 1,5 0 0 

September 3 3,5 3 3,75 5 6,75 2  2,5 0  0 1 1,5 

Oktober 2 2 2 2,5 5 6,5 1  1 1 1,5 0 0 

November 3 3,5 1 1,5 4 6 2  2 0  0 1 1,5 

Desember 2 3 2 3 5 6 1  1,5 1  1,5 0 0 

Total 29 31,5 22 30,75 57 76,5 19  24,5 6 9  5 6,5 

(Sumber: Rekapitulasi PT. Riau Crumb Rubber Factory) 

Dapat diketahui pada mesin Mangel/Crepper mengalami tingginya total 

kerusakan pada tahun 2016, disebabkan terjadinya penumpukan dikarenakan 

kerusakan mesin pada jalur yang tidak beroperasi dan pada saat pengantian part, 

sehingga perlunya perbaikan apa saja yang mempengaruhi tinggi tingkat 

kerusakan pada mesin Mangel/Crepper, hal ini menyebabkan mesin 

Mangel/Crepper bekerja dengan tidak optimal dan perlu melakukan pebaikan 

sehingga bisa mengatisipasi apabila terjadi kerusakan terus menerus dengan 

komponen yang sama juga seperti awalnya, supaya dapat diketahui faktor-faktor 

apa saja yang berpengaruh terhadap kerusakan  mesin. 

Berikut ini data kerusakan komponen mesin Mangel/Crepper pada bulan 

Januari sampai dengan Desember 2016. 
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Tabel 1.3. Data komponen mesin Mangel/Creaper bulan Januari sampai dengan 

Desember  2016 

Bulan Komponen Mesin Mangel/Creaper 

Januari 

Bearing 3 

6 

Roller 2 

Gearbox 1 

Rotor (Dinamo) 0 

Febuari 

Bearing 2 

4 

Roller 2 

Gearbox 0 

Rotor (Dinamo) 0 

Maret 

Bearing 3 

7 

Roller 2 

Gearbox 1 

Rotor (Dinamo) 1 

April 

Bearing 3 

5 

Roller 2 

Gearbox 0 

Rotor (Dinamo) 0 

Mai 

Bearing 2 

6 

Roller 2 

Gearbox 1 

Rotor (Dinamo) 1 

Juni 

Bearing 4 

5 

Roller 1 

Gearbox 0 

Rotor (Dinamo) 0 

Juli 

Bearing 2 

3 

Roller 1 

Gearbox 0 

Rotor (Dinamo) 0 

Agustus 

Bearing 2 

5 

Roller 2 

Gearbox 1 

Rotor (Dinamo) 0 

September 

Bearing 3 

5 

Roller 1 

Gearbox 0 

Rotor (Dinamo) 1 

Oktober 

Bearing 2 

5 

Roller 2 

Gearbox 0 

Rotor (Dinamo) 1 

November 

Bearing 2 

5 

Roller 2 

Gearbox 1 

Rotor (Dinamo) 0 

Desember 

Bearing 2 

5 

Roller 2 

Gearbox 0 

Rotor (Dinamo) 1 

Total   61   

(Sumber: Rekapitulasi PT. Riau Crumb Rubber Factory) 
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Dapat diketahui bahwa di tiap-tiap bulannya terjadi kerusakan komponen 

yang berbeda-beda, kerusakan mesin Mangel/Crepper yang terendah terdapat 

pada bulan Juli terdapat 3 kali kerusakannya dan tertinggi terdapat pada bulan 

Maret terdapat 7 kali kerusakannya, dan pada bulan lainnya seperti  Januari, 

Febuari, April, Mai, Juni, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 

terdapat 4, 5 dan 6  kali dalam tiap bulannya,  tingginya total kerusakan pada 

mesin Mangel/Crepper pada tahun 2016 sehingga perlunya perbaikan mesin yang 

optimal. Berikut data kerusakan mesin dapat dilihat pada Tabel 1.4. 

Tabel 1.4 Data downtime mesin Mangel/Crepper Tahun 2016. 

Bulan 

Jenis Downtime Pada Mesin Mangel/Crepper 

Hari Kerja 

Produktif 

(Hari) 

Penggantian 

dan 

Penyetelan 

Sparepart 

(Jam/Bulan) 

Frekuensi 

perbaikan 

(kali dalam 

satu 

Bulan) 

Wash 

time 

(Jam 

/Bulan) 

Total 

Downtime 

Tahun 2015 

(Jam/Bulan) 

Total 

Downtime 

(Jam/Bulan) 

Januari 25 6 6 12 12,75 18 

Februari 24 6,5 4 12 13,5 18,5 

Maret 25 6,75 7 12,5 13 19,25 

April 26 7 5 12,5 13,75 19,5 

Mei 24 6 6 11,5 14 17,5 

Juni 26 7 5 12,5 15,25 19,5 

Juli 22 6 3 12,5 15,25 18,5 

Agustus 26 6 5 12 14,75 18 

September 25 6,75 5 13 13,25 19,75 

Oktober 26 6,5 5 12 14 18,5 

November 26 6 5 11,5 14,5 17,5 

Desember 25 6 5 12 15,5 18 

Total (per Tahun) 76,5 61 146 169,5 222,5 

(Sumber : PT. Riau Crumb Rubber Factory, 2016) 

 

 Berdasarkan total downtime pada tahun 2015 sebanyak 169,5 di 

bandingkan total total downtime pada tahun 2016 sebanyak 222,5 sehingga 

perlunya antisifasi untuk perusahaan agar pada tahun yang akan datang tidak 

meningkat seperti ini lagi. 

Dapat dilihat bahwa tingginya total waktu downtime yang dihasilkan 

setiap bulannya diakibatkan karena adanya waktu perbaikan peralatan seperti 
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bearing,roller, gearbox dan dinamo serta proses pencucian mesin dari remahan 

karet yang tersisa pada mesin. Hal ini menyebabkan Mesin Mangel atau Crepper 

bekerja dengan tidak optimal. Hasil ini dapat diketahui berdasarkan Tabel 1.1 

pada tahun 2016 Perusahaan hanya mencapai 85% dari target produksi sebanyak 

24.000 Ton per tahunnya. Oleh sebab itu perlu dilakukan langkah-langkah yang 

efektif dan efisien dalam pemeliharaan mesin sehingga dapat mengatasi masalah 

tersebut. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat kerusakan pada mesin 

Mangel/Crepper, seperti faktor Manusia, Sistem, Prosedur perawatan, 

berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh dilapangan tingginya kerusakan 

mesin Mangel/Crepper disebabkan oleh tidak adanya sistem perawatan mesin 

sehingga perlunya  evaluasi perbaikan secara berkala dan terjadwat. 

PT. Riau Crumb Rubber Factory belum menerapkan sistem perawatan 

mesin sacara efektif. Sistem pemeliharaan yang sudah di terapkan oleh perusahaan 

adalah corrective maintenance, yaitu melakukan perbaikan ketika terdapat 

kerusakan.maka dari itu perlunya identifikasi komponen-komponen mesin yang 

rentan terhadap kerusakan (komponen kritis) perlunya dilakukan tindakan 

perawatan khusus  sehingga perlunya menerapkan jadwal perawatan preventive 

(Pencegahan). Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu suatu sistem 

perawatan yang digunakan dalam mencegah terjadinya kerusakan pada mesin 

Mangel/Crepper. 

Ada sebuah alternatif lain untuk sistem perawatan mesin adalah diusulkan 

dengan metode preventive maintenance. Sistem perawatan ini dilakukan secara 

berkala dan kontinu berdasarkan data historis kerusakan mesin. Sebagai tindakan 

pencegahan kerusakan yang dapat terjadi pada saat yang tak terduga (Taringan, 

2013).  

Dhilon (2002 dikutip oleh Widyaningsih, 2011) menerangkan bahwa 

Reliability Centered Maintenance adalah sistematis proses yang digunakan untuk 

menentukan apa yang harus dilaksanakan untuk memeastikan setiap fasilitas  

dapat terus menjalankan fungsinya dalam operasionalnya. RCM berfokus pada 
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preventive maintenance (PM) terhadap kegagalan yang sering terjadi 

(Widyaningsih, 2011). 

Failure Modes and Effeccts Analysis merupakan metode yang bertujuan 

untuk mengevaluasi desain sistem dengan mempertimbangkan bermacam-macam 

jenis kegagalan dari sistem yang terdiri dari komponen-komponen, menganalisa 

pengaruh-pengaruh terhadap keandalan sistem dengan penelusuran pengaruh-

pengaruh kegagalan komponen sesuai dengan level item-item khusus dari sistem 

yang kritis dapat dinilai dan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki desain 

mengeleminiasi atau mereduksi probabilitas dari metode-metode kegagalan yang 

kritis (Ansori, 2013) 

Berdasarkan manfaatnya, mengunakan strategi penjadwalan perawatan 

pada mesin Mangel/Crepper dengan mengunakan metode RCM dan metode 

FMEA akan berguna dalam mengatasi permasalahan perawatan dan mengunakan 

Model Age Replacement untuk menentukan umur optimal dalam pengantian 

komponen mesin di PT. Riau Crumb Rubber Factory. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan “Bagaimana 

menerapkan strategi penjadwalan perawatan pada mesin Mangel/Crepper sebagai 

tindakan preventive maintenance dengan menggunakan metode Reliability 

Centered Maintenance (RCM) serta identifikasi masalah melalui pendekatan 

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan mengunakan Model Age 

Replacement untuk menentukan umur optimal dalam pengantian komponen 

mesin, di PT. Riau Crumb Rubber Factory. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 

1.  Untuk menentukan komponen kritis pada mesin Mangel/Crepper. 

2.  Untuk memberikan usulan penjadwalan penggantian komponen kritis yang 

efektif bagi perusahaan. 
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3.  Memberikan usulan perbaikan maintenance sebagai upaya mewujudkan 

sistem kerja yang teratur dalam kegiatan pemeliharaan mesin produksi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian akan dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk 

mengevaluasi kerja mesin produksi dan proses perawatan yang baik agar 

dapat memproduksi secara optimal sehingga nantinya akan dihasilkan 

produktivitas bagi perusahaan. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini akan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

dalam perancangan strategi pemeliharaan dan maintenance mesin-mesin 

pabrik karet dan dapat aplikasi di lapangan dari teori yang telah dipelajari. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Penelitian ini dilakukan tanpa mempertimbangkan biaya perawatan dan biaya 

komponen mesin, saran perbaikan ini hanya dilakukan berdasarkan hasil 

penelitian. 

2. Data historis produksi perusahaan yang digunakan yaitu pada Bulan Januari 

hingga Desember 2016. 

 

1.6 Posisi Penelitian 

 Penelitian mengenai maintenance juga pernah dilakukan sebelumnya oleh 

beberap peneliti di universitas lainnya dan pada PT. Riau Crumb Rubber Factory 

sudah ada sebelumnya meneliti di sini, sehingga melanjutkan penelitian ini untuk 

membikin penjadwalan pengantian komponen mesin, sehingga sebelum 

komponen itu rusak terlalu fatal maka dilakukan pengantian komponen yang lebih 

cepat. Supaya dalam penelitian ini tidak terjadi penyalinan, maka perlu di buat 
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posisi dalam penelitian ini, berikut adalah tampilan posisi penelitian. 

Tabel 1.5 Posisi Penelitian Tugas Akhir 

No Judul dan Penulis Permasalahan Metode Hasil 

1 

Optimalisasi Mesin 

Mangel/Crepper dan 

Mesin Pre Breaker 

Melalui Penerapan 

Total Productive 

Maintenance (TPM) 

dan Failure Mode And 

Effect Analysis 

(FMEA). (Muhammad 

Fadli) 

 

Target Produksi 

yang tidak 

tercapai 

sehingga 

besarnya waktu 

downtime yang 

terjadi 

Penerapan metode OEE 

(Overall Equipment 

Effectiveness) untuk 

mengeliminasi six big 

losses pada mesin 

produksi dan identifikasi 

masalah melalui 

pendekatan FMEA 

(Failure Mode and Effect 

Analysis). 

 

Perbaikan sistem 

pemeliharaan dan 

perawatan 

2 

Usulan Penjadwalan 

Perawatan Mesin 

Asphalt Mixing Plant 

di PT. Kapurindo 

Peranap. ( Rafiqul 

Huda) 

 

mengidentifika

si komponen 

kritis yang 

menyebabkan 

kerusakan 

pada mesin 

AMP (Asphalt 

Mixing Plant) 

FMEA (Failure Mode 

and Effect Analysis), 

Age Replecement 

Memberikan 

usulan 

penjadwalan 

perawatan 

mesin/ part  

3 

Evaluasi Manajemen 

Perawatan demgan 

Metode Reabilyty 

Centered 

Maintenance II 

(RCM II) pada 

Mesin Daner di PT. x 

(Boy Isma Putra) 

Perawatan 

yang Kurang 

Baik sehingga 

Perbaikan 

Mesin Menjadi 

Mahal 

RCM II dan FMEA Mesin yang 

Dirawat dan 

diperlakukan 

yang Baik 

Sehingga 

Komponen 

Tidak 

Mempengaruhi 

Komponen lain 

sehingga Run 

Time. 

4 

 

 

Analisis Overall 

Equipment 

Effectiveness (Oee) 

Dalam Meminimalisi 

Six Big Losses Pada 

Mesin Produksi Dual 

Filters Dd07  (Studi 

Kasus : PT. Filtrona 

Indonesia, Surabaya, 

Jawa Timur) (Dinda 

Hesti Triwardani, 

Arif Rahman, Ceria 

Farela Mada 

Tantrika 

ditemukannya 

indikasi losses 

pada 3 jenis 

mesin tersebut 

yang ditandai 

dengan adanya 

downtime, 

OEE dan FMEA Tingkat 

efektifitas 

mesin, 

pengaruh yang 

signifikan dan 

dampak yang 

terjadi terhadap 

mesin 
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5 

Penjadwalan 

Perawatan Mesin 

Mangel/Creapper 

dengan Penerapan 

Metode Failure 

Mode And Effect 

Analysis dan Model 

Age Replacement 

(Studi Kasus: PT. 

Riau Crumb Rubber 

Factory 

Target 

Produksi yang 

Tidak tercapai 

diakibatkan 

Kerusakan 

pada Mesin 

Mangel/Creap

per sehingga 

perlu 

membikin 

penjadwalan 

penggantian 

komponen 

secara berkala 

FMEA dan Model Age 

Replacment 

Memberikan 

usulan 

penjadwalan 

perawatan 

mesin dan 

pengantian 

komponen 

secara berkala 

pada mesin 

Mangel/Creapp

er 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penyusunan laporan penelitian ini mengikuti sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta 

sistematika penulisan laporan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi tentang konsep dan teori yang relevan tentang 

maintanance, metode yang akan digunakan pada pengolahan data, 

perhitungan ataupun pembahasan yang berhubungan dengan 

penelitian serta mendukung pengumpulan dan pengolahan data. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisikan tentang studi literatur yang digunakan, teknik 

pengumpulan data, teknik analisa data dan langkah-langkah 

pengerjaan. 
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BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Bab ini  berisikan tentang profil perusahaan, data-data yang sudah 

dikumpulkan dari perusahaan baik berupa data primer maupun data 

sekunder serta pengolahan data untuk membahas permasalahan yang 

diteliti. 

 

BAB V ANALISA PENGOLAHAN DATA 

 Bab ini berisikan tentang analisa dari hasil pengolahan data yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya.  

 

BAB VI PENUTUP 

 Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah 

didapatkan berdasarkan tujuan dari penelitian serta saran yang 

diberikan kepada perusahaan untuk perbaikan di masa yang akan 

datang. 


