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BAB III 

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

3.1 Tinjauan Teori  

3.1.1 Manajemen Operasional 

Pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas baik itu fisik, pengetahuan, 

waktu maupun perhatiannya, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Usaha 

untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan 

pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab ini 

sehingga terbentuklah kerja sama dan keterikatan formal dalam organisasi. Dalam 

organisasi ini maka pekerjaan yang berat dan sulit akan dapat diselesaikan dengan 

baik serta tujuan yang diinginkan tercapai. 

Menurut Hasibuan (2014:1) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur 

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara 

efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Menurut Terry (2010:4) manajemen merupakan sebuah proses yang khas, 

yang terdiri dari tindakan-tindakan : perencanaan, pengorganisasian, 

menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta 

mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya 

manusia serta sumber-sumber lain. Dengan perkataan lain, terdapat adanya 

aktivitas-aktivitas khusus yang merupakan bagian dari pada suatu proses 

manajemen. Selain itu, dapat dikatakan bahwa, aktivitas-aktivitas tersebut 
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dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yangditetapkan sebelumnya dan 

pelaksanaan berlangsung dengan adanya bantuan manusia dengan sumber-sumber 

daya lainnya. 

Menurut Heizer dan Render (2012:4) manajemen operasi (operation 

management-OM) adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam 

bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Kegiatan yang 

menghasilkan barang dan jasa berlangsung di semua organisasi. 

MO atau manajemen operasi adalah suatu disiplin ilmu dan profesi yang 

mempelajari secara praktis tentang proses perencanaan (process of planning), 

mendesain produk (produk desingning), sistem produksi (production system) 

untuk mencapai tujuan organisasi (Prawirosentono, 2007:1). 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa operasional adalah bagian 

dari ilmu manajemen yang mempokuskan perhatiannya pada barang dan jasa, dan 

melakukan suatu proses aktivitas perencanaan pengorganisasian, pengawasan, 

pemeliharaan dalam kegiatan-kegiatan yang menghasilkan nilai pada suatu produk 

agar tercapai tujuan individu, organisasi  dan masyarakat. 

3.1.2 Pemeliharaan 

Pemeliharaan merupakan hal yang sangat penting dilakukan disetiap 

perusahaan untuk memelihara  dan mengadakan perbaikan agar dapat menjaga 

dan mengurangi pengeluaran yang lebih besar. Dengan melakukan pemeliharaan 

dan perbaikan akan mengurangi kerugian terhadap perusahaan. 
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Heizer dan Render (2011:356) pemeliharaan merupakan semua aktivitas 

yang terlibat dalam menjaga peralatan suatu sistem agar tetap bekerja. 

Hal senada dikemukakan pula oleh Tampubulon (2004:247) bahwa 

Pemeliharaan (maintenance) merupakan semua aktivitas, termasuk menjaga 

sistem peralatan dan mesin selalu dapat melaksanakan pesanan pekerjaan. 

Menurut Koesmawan, dkk (2014:124) pemeliharaan merupakan aktivitas 

yang dilakukan untuk memelihara gedung atau aset perusahaan secara 

keseluruhan agar tetap berada dalam kondisi kerja atau siap pakai 

Sedangkan menurut Assauri (2008:134) pemeliharaan merupakan suatu 

fungsi dalam suatu perusahaan pabrik yang sama pentingnya dengan fungsi-fungsi 

lain seperti produksi. Maintenancedapat diartikan sebagai kegiatan untuk 

memelihara atau menjaga fasilitas/peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan 

atau penyusuaian/ penggantian yang diperlukan supaya terdapat suatu keadaan 

operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan.  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemeliharaan 

di lakukan pada perusahaan, khususnya pada produk. Pemeliharaan merupakan 

aktivitas atau kegiatan untuk menjaga atau memelihara serta mengadakan 

perbaikan, agar dapat meminimalisir terjadinya kerusakan sehingga produk tetap 

dalam kondisi baik dan bisa didistribusikan, sehingga mengurangi kerugian pada 

perusahaan. 
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Tujuan utama fungsi Pemeliharaan adalah : 

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 ada 

diiluar batas dan menjaga modal yang diinvestasikan dalam perusahaan 

selama waktu yang ditentukan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan 

mengenai investasi tersebut. 

4. Untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin, dengan 

melaksanakan kegiatan maintenance secara efektif dan efisien 

keseluruhannya. 

5. Menghindari kegiatan maintenance 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 atau return of investment yang sebaik 

mungkin dan total biaya yang terendah. 
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Manfaat pemeliharaan adalah : 

Pemeliharaan bukan hanya bermanfaat buat perusahaan saja tapi juga buat 

karyawan dan lingkungannya. Manfaat itu adalah sebagai berikut 

(Koesmawan,dkk,2014:125). 

1. Peralatan bisa digunakan terus menerus melampaui batas umur teknisnya 

sehingga biaya produksi menjadi relative lebih murah. 

2. Kualitas produk akan terus terjamin karena peralatan yang digunakan untuk 

mengolahnya selalu dalam kondisi baik. 

3. Pengeluaran biaya bisa dipertahankan pada batas kewajaran atau pada batas 

yang seharusnya karena tidak ada biaya extra yang harus dikeluarkan untuk 

perbaikan atau untuk pengobatan Karena kecelakaan kerja. 

4. Produktivitas tenaga kerja meningkat karena pelatihan yang terus menerus 

sehingga meningkatkan keterampilannya. 

5. Masyarakat mengapresiasi perusahaan dengan baik karena lingkungan tidak 

tercemar dan tidak membahayakan tenaga kerja. 

6. Konsumen menjadi loyal karena pelayanan yang selalu tepat waktu sesuai 

dengan perjanjian. 

7. Kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh buruknya infrastuktur bisa ditekan 

menjadi zero accident. 

8. Tidak perlu ada persediaan tambahan untuk mengantisipasi timbulnya 

kerusakan mesin dan peralatan lainnya. 
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9. Nilai jual kembali peralatan (kalau diganti dengan teknologi baru) tinggi 

karena kondisi mesin yang tetap terpelihara. 

3.1.3 Jenis-Jenis Pemeliharaan 

 Secara umum, masalah pemeliharaan sering terabaikan sehingga kegiatan 

pemeliharaan tidak teratur, dan pada akhirnya  apabila mengalami kerusakan  

dapat mempengaruhi kapasitas produksi. Dengan demikian, kegiatan 

pemeliharaan harus dilakukan secara tetap dan konsisten. Berdasarkan 

penanganannya, kegiatan pemeliharaan bisa dikelompokkan ke dalam beberapa 

jenis yaitu (Tampubolon, 2004:250). 

1. Pemeliharaan preventif (preventive maintance) 

Kegiatan pemeliharaan atau perawatan untuk mencegah terjadinya 

kerusakan yang tidak terduga, yang menyebabkan fasilitas produksi mengalami 

kerusakan pada waktu digunakan dalam proses produksi. Pemeliharaan preventiif 

sangat penting untuk mendukung fasilitas produksi yang termasuk dalam 

golongan “critical unit” seperti. 

a. Kerusakan fasilitas atau peralatan akan membahayakan keselamatan atau 

kesehatan para pekerja. 

b. Kerusakan fasilitas akan mempengaruhi kualitas dari produk yang 

dihasilkan. 

c. Kerusakan fasilitas tersebut akan menyebabkan kemacetan seluruh proses 

produksi. 
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d. Modal yang ditanam (investasi) dalam fasilitas tersebut cukup mahal 

harganya. 

Praktek dilapangan pemeliharaan preventif dalam perusahaan dapat 

dilakukan dan dibedakan menjadi 2 macam yaitu: 

a. Routine maintenance kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin 

sebagai contoh: setiap hari mengadakan pelumasan, pengecekkan oli, 

pengecekan dan pengisian bahan bakar termasuk pemanasan mesin 

(worming up). 

b. Periodic maintenance dapat dilakukan dengan memakai lamanya jam 

kerja mesin atau fasilitas produksi lain, sehingga perlu dibuat jadwal 

kerja misalnya, setiap 100 jam kerja, kemudian 500 jam kerja dan 

seterusnya yang sifatnya periodic dan berkala. Kegiatan ini jauh lebih 

berat dari kegiatan pemeliharaan rutin. Sebagai contoh, pembongkaran 

mesin, penyetelan katup-katup masuk dan keluar, penggantian spare part 

service (overhaul) besar maupun kecil. 

2. Pemeliharaan Korektif (Breakdown Maintenance) 

Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan atau 

terjadi pada fasilitas dan peralatan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. 

Umpamanya mesin dan peralatan yang dipergunakan dalam proses konversi, 

selama masih ada garansi (after sales service) tidak terlalu menekankan 

padapemeliharaan preventif, cukup pada keadaan apabila mesin dan peralatan 



29 
 

sudah mengalami kerusakan, sehingga perlu pembongkaran secara total 

(breakdown) 

3. Produktivitas pemeliharaan secara total  

Secara teoritis total biaya pemeliharaan dapat digambarkan bahwa biaya 

pemeliharaan korektif (breakdown maintenance) akan berbanding terbalik dengan 

biaya pemeliharaan preventif (preventive maintenance). Pemeliharaan 

produktivitas secara total dapat dilakukan dengan jalan: 

a. Mendesain mesin atau peralatan yang memeliki reabilitas tinggi, mudah 

dioperasikan, dan mudah untuk dipelihara. 

b. Analisis biaya investasi untuk mesin atau peralatan dengan pelayanan 

(service) dari pemasok dan biaya-biaya pemeliharaanya. 

c. Mengembangkan perencanaan pemeliharaan ppreventif, yang dapat 

dimanfaatkan secara praktis oleh operator, bagian pemeliharaan dan 

teknisi. 

d. Melatih pekerja untuk mengoperasikan mesin atau peralatan, termasuk 

cara memeliharanya. 

3.1.4 Masalah Efisiensi Dalam Pemeliharaan 

Assauri (2008:137) menyatakan bahwa melaksanakan kegiatan 

pemeliharaan terdapat dua persoalan utama yang dihadapi oleh suatu perusahaan 

yaitu persoalan teknis dan ekonomis. 
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1. Persoalan teknis dalam hal ini menyangkut usaha-usaha untuk menghilangkan 

kemungkinan timbulnya kemacetan yang disebabkan karena kondisi fasilitas 

atau peralatan yang tidak baik. Tujuan yang akan dicapai dalam mengatasi 

persoalan teknis ini adalah untuk dapat menjaga atau menjamin agara produksi 

pabrik dapat berjalan lancar. Dalam kondisi teknis yang perlu diperhatikan, 

antara lain: 

a. Tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk memelihara atau merawat 

peralatan yang ada dan untuk memperbaiki mesin dan peralatan yang 

rusak. 

b. Alat-alat atau komponen apa yang dibutuhkan serta harus disediakan agar 

tindakan-tindakan pada bagian di atas dapat dilakukan. 

 Jadi dalam persoalan teknis ini semua mesin atau peralatan yang rusak 

harus diperbaiki. Untuk perbaiki tersebut semua tindakan atau usaha harus 

dilakukan yang secara teknis tidak dapat dihindarkan. 

2. Persoalan ekonomis menyangkut bagaimana usaha yang harus dilakukan 

supaya kegiatan pemeliharaan mesin dan peralatan yang dibutuhkan secara 

teknis dapat efisien, dengan memeperhatikan besarnya biaya yang terjadi yang 

dapat menguntungkan perusahaan. Di dalam Persoalan ekonomis ini, perlu 

diadakan analisis perbandingan biaya diantara masing-masing alternative 

tindakan yang diambil. Adapun biaya yang terdapat dalam kegiatan 

pemeliharaan antara lain: biaya-biaya pengecekan, penyetelan (set-up), biaya 
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service, biaya penyesuaia (adjustment) dan biaya perbaikan (reparasi). 

Perbandingan biaya-biaya itu perlu dilakukan dengan tujuan: 

a. Apakah sebaiknya dilakukan preventive maintenance atau corrective 

maintenance, dimana biaya-biaya yang perlu diperhatikan adalah: 

1) Jumlah biaya-biaya perbaikan yang perlu akibat kerusakan yang terjadi 

karena adanya preventivemaintenance, dengan jumlah biaya 

pemeliharaan dan perbaikan akibat kerusakan yang terjadi, walaupun 

sudah diadakan preventive maintenance dalam jangka waktu tertentu. 

2) Jumlah biaya-biaya pemeliharaan dan perbaikan yang akan dilakukan 

terhadap suatu peralatan dengan harga peralatan tersebut. 

3) Jumlah biaya-biaya pemeliharaan dan perbaikan yang dibutuhkan oleh 

peralatan dengan jumlah kerugian yang dihadapi bila peralatan rusak 

dalam operasi produksi. 

b. Apakah sebaiknya peralatan yang rusak diperbaiki didalam perusahaan 

atau diluar perusahaan. Dalam hal ini biaya-biaya yang perlu 

diperbandingkan adalah jumlah biaya yang akan dikeluarkan untuk 

memperbaiki peralatan tersebut dibengkel perusahaan sendiri dengan 

jumlah biaya perbaikan tersebut dibengkel perusahaan lain, disamping 

perbandingan kualitas dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk 

pengerjaannya. 

c. Apakah sebaiknya peralatan yang rusak diperbaiki atau diganti. Dalam hal 

ini biaya-biaya yang perlu diperbandingkan antara lain: 
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1) Jumlah biaya perbaikan dengan harga pasar atau nilai dari peralatan. 

2) Jumlah biaya perbaikan dengan harga peralatan yang sama dipasar. 

 Dari keterangan diatas dapatlah kita ketahui bahwa walaupun secara teknis 

preventive maintenance penting dan pperlu dilakukan untuk menjamin kelancaran 

bekerjanya suatu mesin atau peralatan. Akan tetapi secara ekonomis untuk setiap 

mesin atau peralatan. Hal ini karena dalam menentukan mana yang terbaik secara 

ekonomis, apakah preventive maintenance ataukah corrective maintenance saja, 

harus dilihat faktor-faktor dan jumlah biaya yang akan terjadi. Disamping itu 

harus pula dilihat, apakah mesin/peralatan tersebut merupakan strategic point atau 

critical unit, maka sebaiknya diadakan preventive maintenance untuk mesin atau 

peralatan itu. Hal ini karena apabila terjadi kerusakanyang tidak dapat 

diperkirakan, maka akan mengganggu seluruh rencana produksi. 

3.1.5 Tugas-Tugas Atau Kegiatan-Kegiatan pemeliharaan 

 Semua tugas atau kegiatan pemeliharaan dapat digolongkan ke dalam 

salah satu dari lima tugas pokok berikut (Assauri,2008:140). 

1. Inspeksi (inspections)  

Kegiatan inspeksi meliputi kegiatan pengecekan atau pemeriksaan secara 

berkala (routine schedule check) bangunan dan peralatan pabrik sesuai dengan 

rencana serta kegiatan pengecekan atau pemeriksaan terhadap peralatan yang 

mengalami kerusakan dan membuat laporan-laporan dari hasil pengecekan atau 

pemeriksaan tersebut. Maksud kegiatan inspeksi ini adalah untuk mengetahui 

apakah perusahaan pabrik selalu mempunyai peralatan/fasilitas produksi yang 
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baik untuk menjamin kelancaran proses produksi. Jika seandainya terdapat 

kerusakan, maka dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan 

sesuai dengan laporan hasil inspeksi, dan berusaha untuk mencegah sebab-

sebab timbulnya kerusakkan dengan melihat sebab-sebab kerusakan yang 

diperoleh dari hasil inspeksi. Oleh karena itu hasil laporan inspeksi haruslah 

memuat keadaan peralatan yang diinspeksi, sebab-sebab terjadinya kerusakan 

bila ada, usaha-usaha penyesuaian atau perbaikan kecil yang telah dilakukan 

dan saran-saran/usul-usul perbaikan atau penggantian yang diperlukan. 

Laporan hasil inspeksi dibuat dan diberikan oleh bagian pemeliharaan untuk 

pimpinan perusahaan, dan laporan ini sangat berguna bagi pimpinan. Misalnya 

laporan tentang mesin atau peralatan yang sering rusak, merupakan bahan 

pertimbangan bagi pimpinan perusahaan untuk dapat mengambil keputusan, 

apakah mesin atau peralatan tersebut perlu diganti atau tidak. 

2. Kegiatan Teknik (Engineering) 

Kegiatan teknik meliputi kegiatan percobaan atas peralatan yang baru dibeli, 

dan kegaiatan-kegiatan pengembangan peralatan atau kompenen 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 bangunan dan peralatan pabrik. Oleh karena 

itu kegiatan teknik ini sangat diperlukan terutama apabila dalam perbaikan 

mesin-mesin yang rusak tidak diperoleh/didapatkan komponen yang sama 
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dengan yang dibutuhkan. Dalam hal ini perlu diadakan perubahan-perubahan 

atau perbaikan-perbaikan tertentu terhadap komponen dan mesin-mesin yang 

bersangkutan, agar mesin tersebut dapat bekerja kembali. 

Dalam kegiatan teknik ini termasuk pula kegiatan penyelidikan sebab-sebab 

terjadinya kerusakan pada peralatan tertentu dan cara-cara atau usaha-usaha 

untuk mengatasi/memperbaikinya yang sangat diperlukan dalam kegiatan 

produksi. Dengan mengetahui sebab-sebab ini, maka dengan kegiatan teknik 

dapat /harus pula diusahakan/dibuat alat-alat penjaga atau pencegah terjadinya 

kerusakan pada masa-masa yang akan dating. Disamping itu dalam kegiatan ini 

dipelajari spesifikasi mesin dan usaha-usaha agar mesin dapat bekerja lebih 

efektif dan efisiensi. 

3. Kegiatan Produksi 

Kegiatan produksi ini merupakan kegiatan pemeliharaan yang sebenarnya, 

yaitu memperbaiki dan mereparasi mesin-mesin dan peralatan. Secara fisik, 

melaksanakan pekerjaan yang disarankan atau diusulkan dalam kegiatan 

inspeksi dan teknik (engineering), melaksanakan kegiatan service dan 

peminyakan  (lubrication). Kegiatan produksi ini dimaksudkan agar kegiatan 

pengolahan/pabrik dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana, dan untuk ini 

diperlukan usaha-usaha perbaikan segera jika terdapat kerusakan pada 

peralatan. 
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4. Pekerjaan Administrasi (clerical work) 

Pekerjaan administrasi ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 

pencatatan-pencatatan mengenai biaya-biaya yang terjadi dalam melakukan 

pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan dan biaya-biaya yang berhubungan dengan 

kegiatan pemeliharaan, komponen atau spareparts yang dibutuhkan, progress 

report tentang apa yang telah dikerjaan, waktu dilakukannya inspeksi dan 

perbaikan, serta lamanya perbaikan tersebut, dan komponen atau 

sparepartsyang dibutuhkan, progress report tentang apa yang telah dikerjakan, 

waktu dilakukannya inspeksi dan perbaikan, serta lamanya perbaikan tersebut, 

dan komponen atau spareparts yang tersedia dibagian pemeliharaan. Jadi dalam 

kegiatan pencatatan ini termasuk penyusunan planning dan scheduling, yaitu 

rencana kapan suatu mesin harus dicek/diperiksa, diminyaki/di servicedan 

direparasi. 

Pekerjaan administrasi (clerical work) ini merupakan kegiatan administrasi 

dari pekerjaan pemeliharaan yang menjamin yang adanya catatan-catatan 

mengenai kegiatan atau kejadian-kejadian yang penting dari bagian 

pemeliharaan. 

5. Pemeliharaan Bangunan (House Keeping) 

Kegiatan pemeliharaan bangunan merupakan kegiatan untuk menjaga agar 

bangunan gedung tetap terpelihara dan terjamin kebersihannya. Jadi kegiatan 

ini meliputi pembersihan dan pengecetan gedung, pembersihan toilet, 
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pembersihan halaman  dan kegiatan pemeliharaan peralatan lain yang tidak 

termasuk dalam kegiatan teknik dan produksi dari bagian maintenance. 

Adapun syarat-syarat yang diperlukan agar pekerjaan bagian pemeliharaan 

dapat efisien sebagai berikut : 

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dari peralatan disuatu perusahaan 

tergantung dari kebijaksanaan (policy) perusahaan itu yang kadang-kadang 

berbeda dengan kebijaksanaan perusahaan lainnya. Kebijaksanaan bagian 

pemeliharaan biasanya ditentukan oleh pimpinan tertinggi (top management) 

perusahaan. Walaupun kebijaksanaan (policy) telah ditentukan, tetapi didalam 

pelaksanaan kebijaksanaan  tersebut manajer bagian pemeliharaan harus 

memperhatikan enam prasyarat agar pekerjaan bagian pemeliharaan dapat efisien. 

Keenam prasyarat tersebut adalah sebagai berikut (Assauri, 2008:143). 

1. Data mengenai mesin dan peralatan yang dimilki perusahaan 

Dalam hal ini data yang dimaksudkan adalah seluruh data mengenai 

mesin/peralatan seperti nomor, jenis (types), umur dan tahun pembuatan, 

keadaan atau kondisinya, pembebanan dalam operasi (operating load) produksi 

yang direncanakan per jam atau kapasitas, bagaimana operator 

menjalankan/menghandle mesin-mesin tersebut, berapa maintenance crew, 

kapasitas dan keahliannya, ketentuan yang ada, jumlah mesin dan sebagainya. 

Dari data ini akan ditentukan banyaknya kegiatan pemeliharaan yang 

dibutuhkan dan yang mungkin dilakukan. 
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2. Planning dan Scheduling 

Dalam hal ini harus disusun perencanaan kegiatan pemeliharaan untuk 

jangka panjang dan jangka pendek, seperti preventive maintenance, inspeksi, 

keadaan yang diawasi, peminyakan (lubrication), pebersihan, reperasi 

kerusakan, pembangunan bengkel baru dan sebagainya. Disamping itu 

planning dan scheduling ini menentukan apa yang akan dikerjakan dan kapan 

dikerjakan serta urut-urutan pengerjaan atau prioritasnya dan dimana 

dikerjakannya. Perlu pula direncanakan banyaknya tenaga pemeliharaan yang 

harus ada supaya pekerjaan pemeliharaan dapat efektif dan efisien. 

3. Surat perintah (working orders) yang tertulis 

 Surat perintah ini memberitahukan atau menyatakan tentang: 

a. Apa yang harus dikerjakan. 

b. Siapa yang mengerjakannya dan yang bertanggung jawab. 

c. Dimana dikerjakan apakah diluar atau dibagian didalam pabrik. Kalau 

didalam pabrik, bagian mana yang mengerjakannya. 

d. Ditentukan berapa tenaga kerja dan bahan/alat yang dibutuhkan dan 

macamnya. 

e. Waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dan waktu 

selesainya. 

4. Persediaan alat-alat spareparts (stores control) 

Oleh Karena untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ini dibutuhkan 

adanya spareparts (alat-alat) dan material, maka spareparts dan material ini 
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harus disediakan dan diawasi. Dengan stores control ini, maka manajer bagian 

pemeliharaan harus selalu berusaha supaya spareparts dan material atau 

onderdil-onderdil tetap ada pada saat dibutuhkannya dan investasi dari 

persediaa (stores) ini adalah minimum (dalam arti cukup tidak kurang dan 

tidak berkelebihan). Jadi perlu dijaga agar tetap tersedia onderdil-onderdil, 

alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup dengan 

suatu investasi yang minimum. 

5. Catatan (Records) 

Catatan tentang kegiatan pemeliharaan yang dilakukan dan apa yang perlu 

untuk kegiatan maintenance tersebut. Jadi perlu ada catatan dan gambaran 

(peta) yang menunjukkan jumlah dan macam serta letak peralatan yang ada dan 

character dari masing-masing peralatan (mesin-mesin) ini, serta catatan tentang 

inspection intervalnyai berapa lama, biaya maintenance. Disamping itu perlu 

pula dibuat catatan mengenai gambaran produksi seperti jam produksi yang 

berjalan, waktu berhenti dan jumlah produksi. 

6. Laporan Pengawasan dan Analisis 

 Laporan (reports) tentang progress (kemajuan) yang kita adakan, 

pembetulan yang telah kita adakan dan pengawasan. Kalau pemeliharaannya 

baik, maka ini sebenarnya berkat report dan control yang ada, dimana kita 

dapat elihat efisiensi dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Disamping 

itu juga perlu dilakukan penganalisisan tentang kegagalan-kegagalan yang 
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pernah terjadi dan waktu terhenti. Analisis ini penting untuk dapat digunakan 

dalam pengambilan keputusan akan kegiatan atau kebijaksanaan pemeliharaan.  

3.1.6 Hubungan Kegiatan Pemeliharaan Dengan Biaya  

Tujuan utama manjemen produksi adalah mengelola penggunaan sumber 

daya berupa faktor-faktor produksi yang tersedia, baik berupa bahan baku, tenaga 

kerja, mesin-mesin dan fasilitas produksi agar proses produksi berjalan efektif dan 

efisien. Untuk menunjang kelancaran proses produksi, diperlukan suatu kegiatan 

pemeliharaan mesin. Apakah kegiatan maintenancemenimbulkan biaya? Tentu 

saja ya! Karena pemeliharaan mesin. masalahnya apakah gaji supervise perawat 

mesin dibebankan pada biaya produksi atau bukan? Tenaga pemeliharaan mesin 

adalah karyawan pada bagian produksi sehingga biaya yang timbul merupakan 

biaya (produksi) langsung (Prawirosentono, 2007:334). 

Dalam hal ini. Makin intensif kegiatan pemeliharaan dilakukan bearti 

biayanya makin besar. Demikian pula makin besar skala/volume produksi makin 

banyak tenaga perawat mesin, karena banyak pula tahap kegiatan produksi yang 

perlu dimonitor. Jadi, biaya pemeliharaan berbanding lurus dengan frekuensi 

pemeliharaan dan skala usaha. 

Misalnya, bila semula operasi produksi cukup 8 jam sehari, tetapi bila 

volume penjualan dan permintaan barang naik berarti operasi jam kerja produksi 

harus ditambah misalnya menjadi 8 jam x 3 grup kerja. Hal ini berarti tenaga 

pemelihara mesin pun perlu ditambah. 
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Adapun frekuensi perawatan mesin tergantung kepada kondisi mesin itu 

sendiri. Misalnya, mesin sering rusak karena umurnya telah tua, berarti bukan saja 

perlu dipelihara lebih sering, namun perlu pula sering dimonitor. 

Namun demikian, karena umumnya tenaga tetap yang harus digaji setiap 

bulan, bearti biaya pemeliharaan ini merupakan bagian dari biaya tetap. 

3.1.7 Pengertian Produk Rusak 

Menurut Mulyadi (2012:302) produk rusak adalah produk yang tidak 

memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan yang secara ekonomis tidak dapat 

diperbaiki menjadi produk baik dan produk rusak merupakan produk yang telah 

menyerap biaya bahan, biaya tenaga kerja dan overhead pabrik. Produk cacat juga  

merupakan unit produk yang tidak memenuhi standar produksi dan dapat 

diperbaiki secara teknis dan ekonomis untuk dapat dijual sebagai produk baik atau 

tetap sebagai produk cacat. 

Endah (2001:123) mendefinisikan produk rusak adalah produk yang 

kondisinya rusak, atau tidak memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan, dan 

tidak dapat diperbaiki, tetapi akan berakibat biaya perbaikan jumlahnya lebih 

tinggi dibandingkan dengan kenaikan nilai atau manfaat atau perbaikan produk 

rusak akibat dari sifatnya ada dua macam, yaitu produk rusak yang bersifat 

normal dan froduk rusak bersifat tidak normal. 
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Kholmi dan Yuningsih (2009:136) mendefinisikan bahwa: “Produk cacat 

adalah barang yang tidak dapat memenuhi standar yang telah ditentukan tetapi 

masih bisa diperbaiki. 

Bustami dan Nurlela (2007:136)“Produk cacat adalah produk yang 

dihasilkan dalam proses produksi, dimana produk yang dihasilkan tersebut tidak 

sesuai dengan standar mutu yang diterapkan, tetapi masih bisa diperbaiki dengan 

mengeluarkan biaya tertentu. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, produk rusak adalah produk 

yang tidak dapat memenuhi standart mutu yang telah ditetapkan oleh perusahaan, 

yang membutuhkan pemeliharaan agar dapat didistribusikan, namun ada yang 

masih dapat di perbaiki melalui pemeliharaan produk, dan ada juga yang tidak 

dapa di perbaiki berupa produk yang rusak besar. 

3.1.8 Diagram Sebab Akibat 

Menurut Tjiptono dan Diana (2001:193) mendefenisikan diagram ini 

sering pula  disebut diagram tulang ikan (Fishbone Diagram). Alat ini 

dikembangkan pertama kali pada tahun 1950 oleh seorang pakar kualitas jepang, 

Kaoru Ikhikawa. Diagram sebab dan akibat digunakan untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis suatu proses atau situasi dan menemukan kemungkinan penyebab 

suatu persoalan/masalah yang terjadi. 
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Alat ini merupakan satu-satunya alat dari 7 alat SPC yang tidak didasarkan 

pada statistika. Manfaat diagram ini adalah dapat memisahkan penyebab dari 

gejala, memfokuskan perhatian pada hal-hal yang relevan, serta dapat diterapkan 

pada setiap masalah. 

Gamabar 1.2 Diagram Sebab Akibat 

 

a. Manpower (Tenaga Kerja), berkaitan dengan kekurangan dalam pengetahuan  

b. dengan keterampilan dasar yang berkaitan dengan mental dan fisik, kelelahan, 

stress, ketidakpedulian, dll. 

c. Mechines (Mesin dan peralatan), berkaitan dengan tidak adanya system 

keperawatan preventif terhadap mesin produksi, termasuk fasilitas dan 

peralatan lain tidak sesuai dengan spesifikasi tugas, tidak dikalibrasi, terlalu 

compleicated, terlalu panas. 

d. Methods (Metode Kerja), berkaitan dengan tidak adanya prosudur dan metode 

kerja yang benar, tidak jelas, tidak diketahui, tidak terstandarisasi, tidak 

cocok, dll. 

Money Media Methods 

AKIBAT 

Motivation Mechines Materials Manpower 
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e. Materials (bahan baku dan bahan penolong), berkaitan dengan ketiadaan 

spesifikasi kualitas dari bahan baku dan bahan penolong yang ditetapkan, 

ketiadaan penaganan yang efektif terhadap bahan baku dan bahan penolong, 

dll. 

f. Media/Enviromment, berkaitan dengan tempat dan waktu kerja yang tidak 

memperhatikan aspek-aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan kerja, dan 

lingkungan kerja yang kondusif, kekurangan dalam lampu penerangan, 

fentilasi yang buruk, kebisingan yang berlebihan, dll. 

g. Motivation (motivasi), berkaitan dengan ketiadaan sikap kerja yang benar dan 

professional, yang dalam hal ini disebabkan oleh sistem balas jasa da 

penghargaan yang tidak adil kepada tenaga kerja. 

h. Money (keuangan), berkaitan dengan ketidakadaan dukungan financial 

(keuangan). 

3.1.9 Pemeliharaan Menurut Pandangan Islam 

Islam memandang bahwa pemeliharaan merupakan persoalan yang harus 

diperhatikan agar tidak mengalami kerusakan,  selain itu islam mengajarkan umat 

manusia menjaga dan tidak merusak agar tidak terjadi kerugian dari perbuatan 

mereka, karena pemeliharaan juga berpengaruh terhadap hasil dan pencapaian 

tujuan organisasi. Selain itu Islam juga mengajarkan bahwa proses pemeliharaan 

harus dengan baik dan benar agar tujuan pemeliharaan untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal dapat tercapai. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum 

[21]ayat 41-42 sebagai berikut: 
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Artinya :“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka 

merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 

kembali (ke jalan yang benar(41). Katakanlah (Muhammad), 

“Berpergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-

orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang 

mempersekutukan (Allah).”(42). 

Pemeliharaan merupakan proses yang dilakukan untuk menghindari 

terjadinya kerusakan yang akan merugikan perusahaan. Pemeliharaan di lakukan 

sesuai tingkat kerusakan pada produk, kurangnya pemeliharaan dilakukan akan 

mengakibatkan tingginya tingkat kerusakan yang dialami, sehingga pemeliharaan 

atau perawatan sangat penting untuk dilakukan. Ayat diatas juga menerangkan 

bahwa Allah SWT menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah untuk 
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dimanfaatkan oleh manusia demi kesejahteraan hudup dan kemakmurannya. 

Manusia diangkat sebagai khalifah di bumi yang diamanakan agar menjaga 

kelestaian alam jangan sampai rusak. 

3.2    Tinjauan Praktek 

3.2.1 Proses Pembongkaran Barang pada PT. Coca Cola Amatil Indonesia 

(CCAI) Cabang Pekanbaru 

Adapun proses pembongkaran barang pada PT.Coca Cola Amatil Indonesia 

(CCAI) Cabang Pekanbaru, berawal dari barang masuk yang dikirim dari 

perusahaan pusat yang berlokasi di Medan. Yang mana perusahaan pusat 

mengirimkan barang keberbagai kota seluruh Indonesia, salah satunya kota 

pekanbaru melalui transporter. Berikut adalah struktur pembongkaran barang 

masuk PT. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru. 

Gambar 1.3 Proses Pembongkaran Barang pada PT. Coca Cola Amatil     

Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru Tahun 2017 

 

 

 

 

 

Sumber : PT Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru 2018. 

Produk masuk 

Pembogkaran 

Pengecekkan 

Produk rusak Produk bagus 
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Pada saat barang masuk, karyawan yang bertugas sebagai operator forklift, 

melakukan pembongkaran pada barang masuk, sekaligus melakukan penyusunan 

produk berdasarkan jenisnya, dan memindahkan produk dari transporter ke dalam 

gudang mengunakan mesin porklift. Setelah produk di pindahkan dan disusun ke 

dalam gudang, maka barulah kepala gudang melakukan pengecekan pada produk  

tersebut. 

Pada saat pengecekkan barang masuk, pada PT. Coca Cola Amatil 

Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru, sering dijumpai produk cacat dan produk 

rusak, yang disebabkan oleh gesekan antar produk, jatuh pada saat pengangkatan 

barang, dan bocor yang diakibatkan oleh tumpukan barang yang terlalu lama. 

Sehingga perusahaan di tuntut untuk segera melakukan perbaikan. 

1.2.2 Pemeliharaan Produk pada PT. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) 

Cabang Pekanbaru 

Adapun jenis pemeliharaan Produk, pada PT. Coca Cola Amatil Indonesia 

(CCAI) Cabang Pekanbaru, menggunakan metode Preventive maintenance dan 

Corrective Maintenance. 

1. Preventive maintenance 

Pada jenis pemeliharaan  PT. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Cabang 

Pekanbaru, melakukan kegiatan pemeliharaan secara rautine maintenance, 

yang mana pemeliharaan dilakukan setiap hari, dan juga  pada saat barang 

masuk dan barang yang akan didistribusikan keberbagai daerah, Adapun 

bentuk pemeliharaan coca cola csd can 250 ml yang dilakukan oleh PT. 
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Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru, dari hasil 

wawancara yang saya lakukan dengan kepala gudang PT. Coca Cola Amatil 

Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

a. Setiap hari mengadakan pengecekan pada produk, untuk memastikan 

apakah produk dalam keadaan baik atau tidak. 

b. Memindahkan produk dari transporter ke dalam gudang menggunakan 

mesin forklift. 

c. Maksimal muatan forklift dalam memindahkan produk dari transporter 

ke tempat penyimpanan adalah 5 tumpukan. 

d. Memastikan tumpukan produk pada saat pengangkutan produk 

ketempat penyimpanan, dalam keadaan seimbang. 

e. Produk didistribusikan sesuai target perusahaan agar tidak terjadi 

penumpukan produk terlalu lama. 

f. Membersihkan kemasan produk dengan pembersih pemoles yang 

lembut. 

Adapun tujuan dari pemeliharaan preventive maintenance untuk mencegah 

terjadinya kerusakan yang tidak terduga, seperti: 

1. Produk lecet, yang diakibatkan oleh gesekan kuat antara produk pada saat 

pengangkutan produk, pembongkaran, dan penyusunan produk. 

2. Produk bocor, yang diakibatkan oleh lamanya barang di tumpuk sehingga 

menimbulkan karat, sehingga terjadinya bocor pada produk tersebut. 
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3. Produk penyot, yang diakibatkan oleh benturan dan jatuh pada saat 

pembongkaran produk masuk. 

2. Corrective Maintenance 

Metode Corrective Maintenance dilakukan apabila terjadi kerusakan pada 

produk. Adapun bentuk kerusakan yang terjadi seperti produk lecet, bocor, 

berkarat, maupun penyot, hal ini akan ditindaklanjuti oleh PT. Coca Cola 

Amatil Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru, sesuai dengan kerusakan yang 

terjadi. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh PT. Coca Cola Amatil 

Indonesia Cabang Pekanbaru, berupa perbaikan-perbaikan pada produk 

rusak, agar bisa dipastikan apakah produk masih bisa diperbaiki atau tidak. 

Apabila produk masih masuk kategori bisa diperbaiki maka perusahaan 

akan melakukan perbaikan sesuai dengan kerusakan yang terjadi. 

Sedangkan produk yang rusak berat atau tidak layak dipasarkan karena 

akibat lecet, penyot, berkarat maupun bocor, maka akan diberikan bonus 

kepada karyawan, dan untuk produk yang kadaluarsa, airnya akan di buang 

ke dalam tangki pembuangan, milik PT. Coca Cola Amatil Indonesia 

(CCAI) Cabang Pekanbaru, dengan alasan agar air tersebut tidak menjadi 

limbah dan meresahkan masyarakat sekitar. 

Adapun cara perbaikan yang dilakukan PT Coca Cola Amatil Indonesia 

(CCAI) Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut. 
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Gambar 1.4 Proses Perbaikan Produk Rusak Coca Cola Csd Can 250 ml 

pada PT. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Cabang 

Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT Coca Cola Amatil Indonesia cabang Pekanbaru 2018. 

1. Produk Rusak 

Produk rusak merupakan produk yang tidak sesuai dengan standar yang 

telah ditentukan oleh perusahaan. Produk rusak ini  kemungkinan ada 

yang dapat di perbaiki dan ada yang tidak dapat di perbaiki tergantung 

dari kondisi barang tersebut, apakah kerusakannya masih dalam batas 

normal atau tidak normal. Produk rusak juga  merupakan unit produk 

yang tidak memenuhi standar produksi dan dapat diperbaiki secara teknis 

dan ekonomis untuk dapat dijual kembali. 

Produk rusak 

Memisahkan Jenis  Kerusakan 

Rusak Ringan 

Proses Perbaikan 

Rusak Berat 

Bonus Untuk Para 

Karyawan 

Produk Layak Dijual 
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Berikut ini adalah data jumlah produk rusak pada PT. Coca-Cola Amatil 

Indonesia Cabang Pekanbaru. 

Tabel 1.2  Data Jumlah Produk Rusak Pada PT. Coca-Cola Amatil Indonesia 

(CCAI) Cabang Pekanbaru. 

Nama Barang 
BULAN 

TOTAL 
JUL AGUS SEP OKT NOV DES 

CSD 

CAN 

250 

ML 

Coca Cola 20 8 12 1 - 26 67 Kaleng 

Sprite  - 7 1 - - 12 20  Kaleng 

Fanta 

Strawberry 
11 2 - - 5   18 Kaleng 

Fanta 

Orange 
5 4 - - - 15 24 Kaleng 

CSD 

CAN 

330 

ML 

Coca Cola - - 14 2 2 - 18 Kaleng 

Sprite  - 1 - - 4 - 5 Kaleng 

Fanta 

Strawberry 
3 - - - - 12 15 Kaleng 

Fanta 

Orange 
- 2 5 - - - 7 Kaleng 

Sarsaparila - 2 - - 3 - 5 Kaleng 

CSD 

PET 

1.5 

LT 

Coca Cola 2 7 2 - - 13 24 Botol 

Sprite  - - - - - 9 9 Botol 

Fanta 

Strawberry 
2 - - - - 10 12 Botol 

Fanta 

Orange 
- - - - - 3 3 Botol 

CSD 

PET 

250 

ML 

Coca Cola - - 10 - - - 10 Botol 

Sprite  - 15 - - 5 - 20 Botol 

Fanta 

Strawberry 
- - - 2 - - 2 Botol 

Fanta 

Orange 
- 1 - - 6 - 7 Botol 

CSD 

PET 

390 

ML 

Coca Cola - - - - 12 - 12 Botol 

Sprite  12 - - 1 - - 13 Botol 

Fanta 

Strawberry 
6 2 - - - - 8 Botol 

Fanta 

Orange 
- - 1 - 3 - 4 Botol 

ISOTONIK - - - - 1 - 1 Botol 

JUICE 1 L - - - - - - - 



51 
 

 

Nama Barang 
BULAN TOTAL 

JUL AGUS SEP OKT NOV DES 
 

JUIC

E 350 

ML 

Orange - 3 - - - 4 7 Botol 

Apel - - 2 - - -  2  Botol   

Aloevera - - - - - - - 

Manggo - - - - 2 - 2  Botol 

Tropikal - - - - - - - 

JUIC

E 750 

ML 

Nutriboost 

Orange 
2 4 - 3 - - 9  Botol 

Nutriboost 

Strawberry 
- - - - 4 - 4  Botol 

TEA 

350 

ML 

MM 

REFRESH 

1.2L 

- - - - - - - 

Jasmine - - 4 - - - 4  Botol 

Green 2 - - - 5 - 7  Botol 

Apel - - - - 4 - 4 Botol 

Markisa 1 4 - 2 - - 7 Botol 

TEA 

500 

ML 

Jasmine 4 - - - - - 4 Botol 

Lo Calori - - 1 - - - 1 Botol 

Green 

Honey 
3 - - 2 - - 5 Botol 

Green - 4 - - - - 4 Botol 

Apel  - - - - 3 - 3 Botol 

Markisa - - - - - - - 

Klasik - - 2 - - - 2 Botol 

TEA 

900 

ML 

Jasmine - - - - - - - 

Green - - 1 - - - 1 Botol 

WATER 600 ML 15 - - - - 11 26 Botol 

NUT

RIBU

ST 

300 

ML 

Apple - 4 -   3 - 7 Botol 

Manggo - - - - - - - 

Orange - 7 - 2 - - 9 Botol 

Strawberry 12 - 4 -   - 16 Botol 

jumlah setiap bulan 100 77 59 15 62 115 428 Botol 

Sumber : PT. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Pekanbaru 2017 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kerusakan produk pada PT. 

Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru, selalu 

mengalami fluktuasi setiap bulannya, produk yang paling tinggi 

mengalami kerusakan adalah coca cola csd can 250 ml, yang berjumlah 

67 kaleng, kerusakan produk tidak hanya terjadi pada produk coca cola 

csd can 250 ml saja, tetapi kerusakan juga terjadi pada produk lainnya, 

kerusakan ini akan ditindaklanjuti oleh PT. Coca Cola Amatil Indonesia 

(CCAI) Cabang Pekanbaru, dengan tujuan meminimalisir terjadinya 

kerusakan pada produk. 

2. Memisahkan jenis kerusakan  

Kerusakan produk pada PT. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Cabang 

Pekanbaru, akan dikelompokkan menurut jenis kerusakan produk 

tersebut, disini akan ada dua kelompok jenis kerusakan yaitu rusak ringan 

dan rusak berat, tujuan dikelompokkan kerusakkan ini agar 

mempermudah karyawan dalam melakukan perbaikan terhadap produk 

tersebut. Produk yang masuk kategori rusak ringan akan dilakukan 

perbaikan, sedangkan produk rusak berat seperti penyot besar, bocor, 

serta gores besar,  tidak akan dilakukan perbaikan, tapi akan diberikan 

bonus kepada karyawan. 

3. Proses perbaikan 

Dalam proses ini karyawan bertugas melakukan perbaikan sesuai 

prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan PT. Coca Cola Amatil 
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Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru pada masing-masing kerusakan 

yang terjadi pada produk coca cola csd can 250 ml, adapun bentuk 

perbaikan yang dilakukan oleh PT. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) 

Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

a. Kemasan bocor  

Kemasan bocor akan dipisahkan dari kemasan yang lain, sehingga 

tidak mengakibatkan yang lainnya ikut rusak, karena kemasan yang 

bocor akan mengeluarkan tetesan air, yang dapat mengakibatkan 

timbulnya karat pada kemasan kaleng Coca Cola CSD CAN 250 ml 

dan mengakibatkan rusak pada kemasan bagian luar (kardus). 

Kerusakan ini akan diatasi oleh bagian gudang. Adapun cara 

mengatasi kerusakan yang terjadi pada kemasan kaleng Coca Cola 

CSD CAN 250 ml, dengan menyusun ulang produk dan  

menambahkan kekurangan  produk yang masih layak ke kardus yang 

baru. 

b. Kemasan berkarat 

Pada kerusakan ini PT. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Cabang 

Pekanbaru, menggunakan minuman soda dan air sebagai alat untuk 

menghilangkan karat pada kemasan produk. untuk kemasan yang 

karatnya masih ringan atau sedikit, karyawan PT.Coca Cola Amatil 

Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru, cukup mengelap dan 

menggosokkan kain yang dibasahkan kepermukaan kaleng Coca 
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Cola CSD CAN 250 ml, sedangkan karat yang kategori berat PT. 

Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru, 

menggunakan minuman soda sebagai cairan pembantu, yaitu dengan 

cara membasahi kain dengan cairan soda dan menggosokkan 

kepermukaan kaleng Coca Cola CSD CAN 250 ml, yang berkarat. 

c. Produk gores 

Jenis kerusakan yang seperti ini, PT. Coca Cola Amatil Indonesia 

(CCAI) Cabang Pekanbaru, membagi kerusakan menjadi dua bagian, 

yaitu gores ringan dan gores berat. Kemasan yang mengalami gores 

ringan PT. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru, 

melakukan perbaikan berupa menggosokkan kain lembut dan bersih 

pada bagian yang tergores, sedangkan pada kemasan yang kategori 

gores berat atau tidak dapat diperbaiki, tidak akan dipasarkan 

melainkan akan dijadikan bonus untuk karyawan. 

d. Kemasan penyok 

Jenis kerusakan ini, PT. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Cabang 

Pekanbaru, membagi kerusakan menjadi dua bagian, yaitu penyok 

ringan dan penyok berat, kemasan yang mengalami penyok ringan 

PT. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru, 

melakukan perbaikan dengan menggunakan alat bantu seperti palu, 

dengan cara, bagian yang cekung bisa ditekan atau diketok perlahan, 

sesui dengan posisi penyok yang terjadi, sedangkan untuk kategori 
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penyok berat atau tidak dapat diperbaiki, tidak akan dipasarkan 

melainkan akan dijadikan bonus untuk karyawan. 

e. Kemasan kotor/berdebu 

Kemasan yang terkena debu/kotor, PT. Coca Cola Amatil Indonesia 

(CCAI) Cabang Pekanbaru, mengatasinya dengan menggunakan lap 

kering dan lap basah, dengan cara mengelapkan kepermukaan 

kemasan yang terkena debu atau kotor, agar debu tidak berterbangan 

dan cepat bersih. 

4. Produk layak dijual 

Setelah perbaikan dilakukan pada produk yang rusak ringan, dan produk 

telah dipastikan layak untuk di pasarkan, maka perusahaan akan 

mendistribusikan produk tersebut, dengan produk normal lain. 

Berikut adalah data jumlah produk hasil perbaikan coca cola csd can 250 ml 

pada PT. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru  Tahun 2017. 

Tabel 1.3  Data Jumlah Produk Hasil Perbaikan Pada PT. Coca-Cola Amatil 

Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru Tahun 2017. 

Nama Barang Bulan Rusak Hasil 

CSD 

CAN 

250 

ML 

Coca 

Cola 

Jul 20 Kaleng 8 Kaleng 

Agus 8 Kaleng 3 Kaleng 

Sep 12 Kaleng 5 Kaleng 

Okt 1 Kaleng - 

Nov - - 

Des 26 Kaleng 5 Kaleng 

TOTAL  67 Kaleng 21 Kaleng 

Sumber : PT. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Pekanbaru 2017 



56 
 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah produk rusak yang dapat 

diperbaiki pada PT. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru dari 

bulan Juli-Desember sebesar 21 kaleng dari jumlah kerusakan sebesar 67 kaleng. 

PT. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru, merupakan 

distributor terbesar yang ada di wilayah Provinsi Riau. Dan hal ini membuat 

wilayah pemasaran perusahaan ini lebih besar. Berikut ini adalah data nama 

tujuan distribusi PT. Coca-Cola Amatil Indonesia cabang Pekanbaru. 

Tabel 1.4 Data Nama Tujuan Distribusi PT. Coca-Cola Amatil Indonesia 

Cabang Pekanbaru 

No Nama Tujuan 

1 CCOD Pekanbaru Kota 

2 SP Sibuhuan II 

3 CCOD Kerinci 

4 CCOD Bagan Batu  

5 CCOD Dumai 

6 CCOD Ukui 

7 CCOD Kandis 

8 CCOD Perawang 111 

9 CCOD Dalu Dalu 

10 CCOD Duri 

11 CCOD Rengat 

12 CCOD Air Molek 

13 CCOD Rokan Hulu 

14 CCOD Tembilahan 

15 CCOD Selensen 

16 CCOD Ujung Tanjung 

17 CCOD Taluk Kuantan 
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No Nama Tujuan 

18 SP BAGAN SIAPI API 

19 SP SELAT PANJANG 

20 CCOD BENGKALIS 

21 CCOD FLAMBOYAN 2 

22 INDOMARET DEPO 

23 DC SAT PEKANBARU 

24 INDOGROSIR 

25 LOTTE MART 

26 TRANSMART 

Sumber: PT. Coca Cola Amatil Indonesia cabang Pekanbaru 2018 
 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat  bahwa PT. Coca Cola Amatil 

Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru, tidak hanya melakukan distribusi di 

wilayah kota pekanbaru saja, tapi juga keberbagai daerah lainya seperti: Sibuhuan 

II, Kerinci, Bagan Batu, Dumai, Ukui, Kandis, Perawang III, Dalu-dalu, Duri, 

Rengat, Air Molek, Rokan Hulu, Tembilahan, Selensen, Ujung Tanjung, Taluk 

Kuantan, Bagan Siapi api, Selat Panjang, Bengkalis, Flamboyan 2. 

Dalam hal ini karyawan perusahaan dituntut aktif dalam melakukan 

aktivitasnya, yaitu mendistribusikan produk dengan efektif dan efisien, bila 

perusahaan dapat dengan cepat dalam mendistribusikan produk yang baik tanpa 

lecet dan rusak, dalam memenuhi permintaan konsumen, tentunya hal ini akan 

mendatangkan keuntungan dan mewujudkan tujuan perusahaan, tujuannya agar 

dapat memenuhi permintaan konsumen dan meningkatkan penjualan,  

Sesuai dengan visi PT. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Cabang 

Pekanbaru yaitu Pertumbuhan penjualan yang konsisten setiap tahun, untuk 



58 
 

mewujudkannya perusahaan perlu menerapkan upaya yang lebih fokus pada 

kualitas dan keadaan barang yang akan di pasarkan. 

3.2.3 Hubungan Kegiatan Pemeliharaan Dengan Biaya pada PT. Coca Cola 

Amatil Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru 

Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan kepala gudang PT. Coca 

Cola Amatil Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru, menyatakan bahwa 

“biaya pemeliharaan produk ditanggung oleh  PT. Coca Cola Amatil 

Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru. Kecuali produk rusak dan produk 

kadaluarsa yang tidak dapat atau tidak layak untuk didistribusikan yang 

bawaan dari perusahaan pusat, maka ditanggung oleh kantor pusat yang 

berada di Medan dengan syarat harus ada bukti dokumentasinya”. 

Dari pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa biaya produk rusak dan 

kadaluarsa yang disebabkan oleh kelalaian perusahaan pusat pada saat pengiriman 

produk ke PT. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru, 

ditanggung oleh perusahaan pusat yang berada di Medan, sehingga PT. Coca Cola 

Amatil Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru, tidak lagi menanggung biaya 

kerugian, dengan syarat ada bukti dokumentasi bahwasanya produk tidak layak 

untuk didistribusikan. Sedangkan biaya pemeliharaan produk ditanggung oleh  

PT. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru. 

 

 

 



59 
 

3.2.4 Tugas-Tugas Atau Kegiatan-Kegiatan pemeliharaan 

Pada umumnya proses pemeliharaan pada setiap perusahaan sangat penting 

untuk dilakukan, seperti halnya pada PT.Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) 

Cabang Pekanbaaru, proses tersebut dilakukan untuk mengurangi kerugian yang 

akan ditimbulkan akibat banyaknya produk rusak yang tidak dapat didistribusikan. 

Seperti yang penulis dapatkan saat mewawancarai Operator Forklift pada PT. 

Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru, beliau mengatakan 

bahwa “pemeliharaan dapat dilakukan sesuai kerusakan yang terjadi pada 

produk tersebut”. 

Langkah-langkah pemeliharaan produk pada PT.Coca Cola Amatil 

Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaaru : 

1. Inspeksi (inspections)  

Yaitu kegiatan pengecekan dan pemeriksaan serta membuat laporan-laporan 

dari hasil pengecekan atau pemeriksaan, yang dilakukan oleh karyawan 

PT.Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru pada saat 

pembongkaran barang, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kelalaian dalam 

mengantisipasi terjadinya kerusakan produk, dan untuk mengetahui apakah 

perusahaan sering mengalami kerusakan produk atau tidak, yang 

mengakibatkan kerugian perusahaan. 
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2. Kegiatan Teknik Perbaikan 

Dalam kegiataan ini karyawan bertugas melakukan perbaikan-perbaikan 

sesuai kerusakan yang terjadi seperti, menggosok kaleng bila berkarat, 

mengelap kaleng bila kena debu. 

3. Pekerjaan Administrasi (clerical work) 

Pada tahap ini PT.Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaaru 

melakukan pencatatan administrasi mengenai biaya yang dikeluarkan  

dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan dan biaya-biaya yang 

berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan. 

4. Pemeliharaan Bangunan (House Keeping) 

PT.Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru,melakukan 

pemeliharaan dengan cara membersihkan gudang tempat penyimpanan 

produk setiap hari, yang bertugas dalam  membersihkan adalah dua orang 

cleaning service, kegiatan ini dilakukan untuk menjaga agar bangunan 

gedung tetap terpelihara dan terjamin kebersihannya, sehingga produk tetap 

terjaga kebersihannya. 

3.2.5 Diagram Sebab Akibat pada PT Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) 

Cabang Pekanbaru. 

Kemampuan dari masing-masing karyawan sangat dibutuhkan dalam proses 

penyimpanan  dan pemeliharaan produk. Karena karyawan dituntut untuk mampu 

mengendalikan alat pengangkutan penyusunan produk. Pada saat penyusunan 
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produk masuk, karyawan harus teliti agar tidak terjadi kesalahan yang akan 

menimbulkan produk rusak (defect). 

Rusak umumnya terjadi pada produk minuman,  maka akan dianalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kerusakan tersebut, dengan 

menggunakan diagram sebab akibat (fishbone diagram), untuk lebih jelasnya 

diagram sebab akibat, dapat dilihat pada gambar 1.5  

Gambar 1.5 Diagram Sebab Akibat pada PT Coca Cola Amatil Indonesia 

(CCAI) Cabang Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

Berkaitan dengan pengendalian kualitas produk secara statistik, diagram 

sebab akibat digunakan untuk mengetahui faktot-faktor yang menyebabkan 

adanya produk rusak. Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan kepala 

gudang, PT. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru, adapun 

Faktor utama yang mempengaruhi adanya produk rusak, adalah sebagai berikut: 

Lingkungan 

Metode 

Manusia 

Material  Mesin 

Produk rusak 

Masuknya debu 
dan polusi. 

Kurang hati-hati, penggunaan 
alat, pengangkutan, gesekan 

antara produk. 

Penyimpanan 
terlalu lama. 

Kemasan kaleng. Kurang 
perwatan. 
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1. Transporter kurang berhati-hati pada saat pengangkutan produk, menuju 

penyimpanan produk pada PT. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) 

Cabang Pekanbaru. 

2. Operator Forklift, Kurang hati-hati pada saat memindahkan produk dari 

transporter ke dalam gudang penyimpanan. 

3. Terjadinya gesekan antara produk pada saat penyusunan produk. 

4. Penyimpanan produk yang terlalu lama di dalam gudang. 

5. Kurangnya perawatan, masuknya debu dan polusi pada tempat 

penyimpanan. 

6. Karna kemasan produk yang berbahan kaleng. 

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa banyak faktor yang 

mengakibatkan terjadinya kerusakan produk pada PT. Coca Cola Amatil 

Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru, seperti kelalaian atau kurang berhati-hati 

karyawan pada saat bekerja, pendistribusian produk yang kurang lancar karna 

kurangnya minat dari masyarakat, serta produk yang berbahan kaleng yang rentan 

berkarat, Sehingga hal ini mengakibatkan kerusakan yang terjadi pada produk 

Coca Cola CSD CAN 250 ml, adapun jenis kerusakan yang terjadi seperti : bocor, 

penyot, kotor, tergores, dan berkarat. Berikut adalah penjelasan dari 5 jenis 

kerusakan yang terjadi. 

1) Bocor 

Berdasarkan diagram sebab akibat pada gambar 1.5 di atas, terdapat beberapa 

faktor yang menyebabkan  bocor pada produk yaitu :  
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a) Faktor manusia/operator antara lain kurang hati-hati dalam proses 

penyusunan barang pada masing-masing krat. 

b) Faktor material/bahan antara lain produk yang berkemasan kaleng 

c) Terlalu lamanya barang di tumpuk di tempat penyimpanan barang. 

2) Penyok 

a) Faktor transportasi antara lain, memuatkan barang tidak sesuai dengan 

ukuran, atau melebihi kapasitas yang seharusnya, pada saat pengangkutan 

produk dari kantor pusat yang berada di Medan ke PT. Coca Cola Amatil 

Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru. Seharusnya muatan produk harus 

sesuai dengan kapasitas dari masing-masing transportasi tersebut, seperti 

Fuso Max 12.500 Kg, Tronton Max 17.500 Kg. 

b) Faktor manusia/operator, kurang berhati-hati dalam penyusunan produk dari 

transporter ke tempat penyimpanan produk. 

3) Kotor 

Berdasarkan diagram sebab akibat pada gambar 1.5 di atas dapat dijelaskan 

bahwa kotor yang terjadi pada produk disebabkan oleh: 

a) Faktor manusia, antara lain tempat penyimpanan mudah terkena debu dan 

tidak sesuai jumlah karyawan dengan luas tempat penyimpanan. 

b) Faktor metode, antara lain penyimpanan terlalu lama. 

c) Faktor lingkungan, antara lain masuknya debu dan polusi dari mobil 

pengangkutan. 
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4) Gores 

Berdasarkan diagram sebab akibat pada gambar 1.5 di atas dapat dijelaskan 

bahwa kerusakan ini disebabkan oleh: 

a) Faktor manusia/operator antara lain kurang hati-hati dalam pengangkatan 

barang dan penggunaan alat tidak hati-hati, sehingga terjadi gesekan antar 

produk, yang mengakibatkan produk gores. 

b) Faktor material/bahan antara lain kaleng dalam keadaan kotor. 

5) Berkarat  

Berdasarkan diagram sebab akibat pada gambar 1.5 di atas, dapat dijelaskan 

bahwa kerusakan ini disebabkan oleh: 

a) Faktor material/bahan,  antara lain produk dengan kemasan yang berbahan 

kaleng sehingga mudah berkarat dan terlalu lamanya produk di gudang. 

b) Faktor manusia/operator antara lain kurang teliti dalam memisahkan produk 

yang kategori bocor, sehingga akan membuat produk lainya berkarat. 

Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa kerusakan yang terjadi pada 

produk coca cola csd can  250 ml, tidak murni kesalahan  dari perusahaan pusat 

saja, tetapi melainkan disebabkan oleh kelalaian dari karyawan PT. Coca Cola 

Amatil Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru. 

Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan kepala gudang PT. Coca 

Cola Amatil Indonesia (CCAI) Cabang Pekanbaru, menyatakan bahwa “ apabila 

suatu produk rusaknya disebabkan oleh kelalaian karyawan, maka akan di 

kenakan sangsi sebagai berikut : 
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1. Karyawan akan mendapatkan teguran berupa lisan 

2. Karyawan harus mengganti kerusakan dengan cara potong gaji 

3. Kontrak kerja karyawan tidak akan diperpanjang, bila karyawan sering 

melakukan kelalaian tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


