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BAB IV 

PENUTUP 

4.1.Kesimpulan 

Sistem perencanaan Maintenance pada perusahaan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Perawatan Preventive 

Perawatan Preventive adalah perawatan yang dilakukan secara terjadwal, 

umumnya secara periodik, dimana sejumlah tugas pemeliharaan seperti 

perbaikan, penggantian, pembersihan pelumasan dan penyesuain yang 

dilaksanakan. Perawatan preventive  merupakan suatu kegiatan 

perawatan dan pencegahan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya 

kerusakan pada mesin. 

2. Perawatan Corrective 

Perawatan Corrective adalah perawatan yang dilakukan setelah perlatan 

mengalami kegagalan dan perawatan ini dimaksudkan untuk 

mengembalikan sistem ke keadaan dimana sistem tersebut dapat 

melakukan fungsinya kembali. Emergency Maintenance adalah salah 

satu  dari Corrective Maintenance yang di perlukan untuk memfungsikan 

kembali peralatan secepatnya agar dampak yang lebih buruk dapat 

dihindari. 
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Perawatan perbaikan (Corrective Maintenance) adalah pekerjaan 

perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mengingkatkan 

kondisi fasilitas atau peralatan sehingga mencapai standar yang dapat 

diterima. 

3. Dari kedua penerapan perencanaan perawatan Preventive dan Corrective 

diatas, maka perusahaan memilih perawatan  Preventive sebagai 

perawatan yang terbaik untuk diterapkan di PT. Pandawa Perkas Surya. 

Karena perawatan Preventive ini adalah perawatan yang dapat 

mengurangi biaya perbaikan untuk menghidupkan kembali unit yang 

mati. Selain dapat mengurangi biaya perawatan, dengan adanya 

perawatan Preventive diperusahaan ini maka kerusakan  pada unit dapat 

dihindari. 
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4.2. Saran 

  Ada beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi PT. Pandawa Perkasa 

SuryaKec. Mandau Kab. Bengkalis adalah sebagai berikut: 

1. Jadwal perawatan dilaksanakan dengan baik, khususnya pada semua komponen-

komponen sistem hydrolik yang tidak berdasarkan pengontrolan yang optimal. 

Sehingga kinerja pada sistem komponen-komponen sistem hidrolik dapat bekerja 

secara optimal. 

2. Dalam pergantian suku cadangHydrolic sebaiknya perusahaan harus memilih 

komponen-komponen dengan kualitas yang terbaik. Sehingga jadwal perawatan 

pun dapat berjalan dengan sempurna serta dapat meminimalisasikan biaya dari 

pergantian komponen. 

3. Untuk meminimalisasikan biaya perawatan, PT. Pandawa Perkasa Surya Kec. 

Mandau Kab. Bengkalis sebaiknya harus menyesuaikan jumlah tenaga kerja 

dengan peralatan yang anda rawat sehingga dapat mengurangi biaya pebaikan. 

4. Pada pengoperasian unit Excavator Volvo harus sesuai dengan Manual Book, 

sebaiknya mekanik harus membaca buku petunjuk dan pelatihan pada unit 

Excavator. Sehingga umur pakai unit beserta komponen-komponen Excavator 

sesuai dengan  life timenya. 

 

 

 

 


