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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Semakin tajamnya persaingan di dunia industri mengharuskan suatu 

perusahaan untuk lebih meningkatkan efisiensi kegiatan operasinya. Salah satu hal 

yang mendukung kelancaran kegiatan operasi pada suatu perusahaan adalah 

kesiapan mesin-mesin produksi dalam melakukan tugasnya. 

Kegiatan perawatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

mendukung beroperasinya suatu sistem secara lancar sesuai yang dikehendaki. 

Selain itu, kegiatan perawatan juga dapat meminimalkan biaya atau kerugian-

kerugian yang ditimbulkan akibat adanya kerusakan mesin.    

Menurut Prawirosentono (2009:52) Pemeliharaan merupakan salah satu 

langkah tepat untuk memanage kapan mesin butuh dilakukan pemeliharaan. 

Dengan demikian, proses kerja mesin dalam pabrik tetap berjalan lancar sehingga 

proses produksi tidak akan lambat.   

Perawatan dan perbaikan peralatan kerja adalah hal yang sangat vital bagi 

sebuah perusahaan atau unit kerja, karena kehandalan kinerja sebuah peralatan 

berbanding lurus dengan kinerja perusahaan itu sendiri yang berpengaruh 

langsungnya adalah terhadap omset dan pendapatan perusahaan, namun di 

lapangan tidak terlalu mudah menerapkan sistem perawatan dan perbaikan 

peralatan ini karena tidak mudahnya membangun sistem itu sendiri, sebagai 

informasi umum bahwa perawatan dalam pembahasan ini dapat diperaktekkan 

pada kenderaan penyewaan jasa alat berat. 
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Maintenance merupakan salah satu fungsi penting untuk menjaga stabilitas 

kontinuitas proses produksi dan jasa  produksi dapat berjalan lancar sesuai dengan 

yang telah direncanakan. 

Maintenance yang baik sangat bergantung dari seberapa paham seorang 

mekanik terhadap prinsip kerja sehingga dari komponen-komponen yang ada 

dalam alat berat. Sehingga apabila seorang mekanik paham dengan apa yang akan 

dihadapinya maka dapat dipastikan pekerjaan yang dilakukan akan semakin 

mudah dan lebih penanganannya. 

Ala berat yang digunakan pada PT Oriental Primasinergi Engineering 

setiap beroperasi pastinya akan menurunkan kemampuannya secara bertahap, agar 

alat berat dalam PT Oriental Primasinergi Engineering memberikan hasil yang 

optimal maka perlu perawatan yang rutin dilakukan. Berikut adalah ini adalah 

langkah-langkah dalam perawatan PT Oriental Primasinergi Engineering 

1. Preventive Maintenance Perawatan yang bertujuan mencegah munculnya 

kerusakan pada mesin 

2. Predictive Maintenance yaitu Pemantauan terhadap kondisi peralatan produksi  

Jika tidak dilakukan perawatan dan pencegahan dan kerusakan, lambat 

laun akan mengalami masalah yang tidak akan dihindari dan dapat mengganggu 

kerja unit. Namun permasalan yang terjadi dapat diminimalisir dengan langkah 

pencegahan dan perawatan secara berkala. Langkah pencegahan dan perawatan 

tersebut diketahui dengan adanya analisis tentang dampak dan penyebab masalah 

yang sering timbul sehingga dapat diketahui cara pencegahan dan perawatannya.  



3 

Berikut adalah jenis gambar kendaraan yang di maintenance dalam PT Oriental 

Primasinergi Engineering yaitu : 

Gambar 1.1. Mobil Vacuum Truk 

 

Sumber : PT Orietal Primasinergi Engineering 

 

Gambar 1.2. Vacuum Truck 

 

Sumber : PT Orietal Primasinergi Engineering 
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Gambar 1.3. LV Triton 

 

Sumber : PT Orietal Primasinergi Engineering 

 

Dalam maintenance alat berat yang bekerja dengan aman di berbagai 

aplikasi bergantung pada kriteria-kriteria ini: 

1. Model alat berat 

2. Perawatan alat berat  

3. Kecepatan pengoperasian alat berat  

4. Pengambilan keputusan operator 

5. Spare part untuk perbaikan 

PT Oriental Primasinergi Engineering merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa penyewaan alat berat, permasalahan dalam mesin 

transportasi sering terjadi kerusakan yang menyebabkan akan terjadinya 

kemogokan dalam proses penyewaan. Oleh kerena itu perlu ditunjang aktivitas 

perawatan mesin yang teratur dan terencana. Dalam PT Oriental Primasinegi 

Engineering melakukan prosedur  pemeliharaan  yaitu: 
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PROSES PELAKSANAAN PERBAIKAAN HEAVY TRUCK DAN 

LIGHT VEHICLE BY MAINTENANCE TEAM 
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Keterangan: 

1. Foreman  

a. Hasil Pre-Trip Inspection 

b. Kerusakan yang ditemui 

c. Kerusakan yang diprediksi 

2. Mencatat laporan kerusakan, Work Order dan menyerahkan kepada Chief 

Maintennece & Repair  

3. Chief Maintenance & Repair 

a. Terima Work Request, pelajari, buatkan surat perintah kerja 

b. Kominikasikan Work Request kepada Head Mechanik untuk 

mempersiapkan rencana pelaksanaan perbaikan 

c. Pastikan Reguler Service Schedule dan Pridictive Maintenance Schedule 

Terlaksana  

4. Head Mekanik 

a. Catat semua work request ke dalam lock book (termasuk jenis kerusakan 

yang ada) 

b. Awasi, manitor proses pelaksanaan perbaikan sesuai prosedur yang 

selamat 

c. Buatkan Material Request, jika dibutuhkan untuk disetujui oleh Chief 

Maintenance &Repair 

5. Mekanik 

a. Terima surat perintah kerja, pelajari jenis kerusakan, lakukan PJM 

b. Siapkan tempat bekerja, dan alat-alat kerja yang aman dan selamat 

c. Lakukan perbaikan sesuai dengan prosedur kerja yang selamat 
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6. Logistik Superintendent 

a. Terima Material Request dari Chief M&R 

b. Buatkan Purchase Order (Pembelian Material) 

c. Lakukan kordinasi dengan user, Chief M&R  

d. Pastiakn barang yang dibutuhkan tersedia sesuai denga permintaan 

e. Sediakan barang dan marial sesuai dengan kebutuhan service, repair, 

reguler maintenance dan predictive maintenance untuk di stock sesuai 

kebutuhan 

Sebuah mesin tidak akan lepas dari sebuah perawatan. Apalagi bila mesin 

tersebut digunakan secara terus menerus setiap hari untuk mencapai performa 

maksimal yang diterapkan oleh perusahaan. Perawatan dimaksudkan agar dapat 

memperpanjang umur ekonomis dari mesin dan peralatan produksi tersebut selalu 

dalam keaadan optimal dan siap pakai untuk pelaksaan proses produksi. 

Perawatan bagi PT Oriental Primasinergi Engineering merupakan hal yang 

sangat penting. PT Oriental Primasinergi Engineering membutuhkan sistem 

perawatan mesin yang baik agar mesin selalu optimal dan tidak mengalami 

kerusakan. Saat ini PT Oriental Primasinergi Engineering telah menggunakan 

Preventive dan Predictive Maintenance, yaitu pemerikasaan berkala dan layanan 

berkala. Namun kerusakan masih sering terjadi, hal ini dikarenakan beberapa 

faktor, diantaranya beban kerja yang berat dan kualitas part kurang baik. 
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Tabel 1.1  Jenis Kendaraan dan Kerusakan Komponen 

NO.  

Jenis 

Kenderaan 

Jumlah  

Alat 

Maintenance 

Ket 

1 Vacuum Truk 32 Unit 

Universal Joint PTO Thomphson 

Kain Klos 

Transmisi Mobil Vacuum 

Truk 

Bearing 

Transmisi 

Transmisi Mobil Vacuum 

Truk 

Oli Stering Stir Mobil Vacuum Truk 

2 

Mobil LV 

Triton 

3 Unit Kampas Rem Rem Mobil Triton 

3 Bus 1 Unit Oli Pergantian Oli 

4 Water Truck 25 Unit 

Universal Joint PTO Thomphson 

Kain Klos 

Transmisi Mobil Vacuum 

Truk 

Bearing 

Transmisi 

Transmisi Mobil Vacuum 

Truk 

Oli Stering Stir Mobil Vacuum Truk 

  Sumber : PT Orietal Primasinergi Engineering 
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Gambar 1.4. Kampas Rem 

   

Sumber : PT Orietal Primasinergi Engineering 

 

Gambar 1.5. Universal Joint 

 

Sumber : PT Orietal Primasinergi Engineering 
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Gambar 1.6. Kain Klos 

 

Sumber : PT Orietal Primasinergi Engineering 

 

Gambar 1.7. Bearing Transmisi 

 

Sumber : PT Orietal Primasinergi Engineering 
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Gambar 1.8. Oli  

 

Sumber : PT Orietal Primasinergi Engineering 

 

Dari Tabel 1.1. dan Gambar 1.4. Sampaai Gambar 1.8. dapat disimpulkaan 

bahwa dalam perawatan dan persediaan akan memberikan dampak dan gangguan 

terhadap proses produksi dimana unit breakdown dan terhentinya proses produksi. 

Jika berhentinya proses produksi di luar jadwal akan mengakibatkan perusahaan 

mengalami kerugian. 

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas 

judul tugas akhir tentang ” PERANAN MAINTENANCE UNTUK  

KELANCARAN  PENYEWAAN JASA ALAT  BERAT  PADA  PT 

ORIENTAL  PRIMASINERGI  ENGINEERING DURI”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan 

masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimana Maintenance Alat Berat Pada PT Oriental Primasinergi 

Engineering 

2. Apa Peranan Maintenance Dalam Pelancaran Penyewaan Jasa Alat Berat 

PT. Oriental Primasinergi Engineering. 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk Mengetahui Penerapan Maintenance Alat Berat Pada PT Oriental 

Primasinergi Engineering 

2. Untuk Mengetahui Peranan Maintenance Dalam Pelancaran Penyewaan 

Jasa Alat Berat PT. Oriental Primasinergi Engineering. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan berguna 

memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu tentang peranan 

maintenance dalam kelancaran penyewaan jasa alat berat. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi perusahaan  

Sebagai sarana dan bahan masukan yang diperoleh oleh perusahaan 

untuk memberikan tambahan informasi tentang Peranan Maintenance pada 
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alat berat di PT Oriental Primasinergi Engineering sehingga pelaksanaan 

dan tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. 

b. Bagi mahasiswa  

Sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam melakukan 

penelitian dengan objek atau masalah yang sama di masa yang akan 

dating, maupun penelitian lanjut.  

c. Bagi penulis 

Memperluas wawasan dan pengetahuan penulis dalam memahami 

Peranan Maintenance pada alat berat di pada perusahaan.  

 

1.5.Lokasi dan waktu penelitian  

   Penelitian ini dilakukan di PT Oriental Primasinergi Engineering Duri yang 

beralamat di. JL. Siak No 44. Penelitian ini di mulai pada tanggal 01 Juli sampai 

dengan selesai.  

 

1.6. Metode Penelitian 

1. Jenis Data 

a. Data primer  

Yaitu data mentah yang diperoleh dari hasil penelitian langsung dan 

harus diolah kembali menjadi informasi yang dapat dimengerti oleh 

pengguna informasi. Dalam ini hal ini penulis memperoleh informasi 

melalui data dari dokumen pada PT Oriental Primesinergi Engineering.   
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b. Data skunder 

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu penelahaan 

buku-buku, arsip-arsip dan catatan-catatan tertulis yang berkenaan dengan 

masalah yang diteliti dari perpustakaan dan dokumen yang diperoleh dari 

tempat penelitian. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari perusahaan 

yang meliputi struktur organisasi, sejarah singkat perusahaan dan lain-lain. 

2. Sumber data 

a. Observasi 

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung 

kelapangan, untuk mendapatkan, untuk mendapatkan data dan informasi 

yang dibutuhkan pada PT Oreintel Primasinergi Engineering. 

b. Wawancara 

Yaitu dengan malakukan dengan mewawancarai narasumber di PT 

Oriental Primasinergi Engineering yang berhubungan dengan permasalahan 

dalam penelitian ini. 

1.7. Analisis Data   

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif 

yaitu data yang terkumpul dianalisis dengan memberikan gambaran secara rinci 

berdasarkan pernyataan dilapangan serta mengkaitkan dengan teori-teori yang 

sesuai dengan permasalahan yang ada. Kemudian akan memberikan inprestasi 

terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran 
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1.8. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I    :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis memberikan gambaran tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, lokasi dan 

waktu penulisan, jenis dan sumber data, dan sistemaatika penulisan. 

BAB II :  PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan mengenai gambaran umum perusahaan yang 

terdiri dari sejarah singkat perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi 

dan jenis kegiatan usaha yang dijalankan. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini menjelaskan uraian yang sangat penting dalam penulisan ini, 

karena memuat tentang tinjauan toeri dan praktek yang terdiri dari 

Pengertian dan Peranan Pemeliharaan, Tujuan Utama Fungsi 

Pemeliharaa, Jenis-Jenis Pemeliharaan,Tugas-Tugas Pemeliharaan, 

Strategi Pemeliharaan, Pengawasan Maintenance, Perspektif Islam 

Dalam Pemeliharaan (Maintenance)   

BAB IV: PENUTUP 

Penulis membuat kesimpulan dari pembahasan yang ada dan memberi 

saran yang dapat menjadi masukan bagi perusahaan. 

 

 


