
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mesin produksi merupakan salah satu aspek manufaktur yang memiliki

peran yang penting dalam kesuksesan dan keberlangsungan hidup dari sebuah

perusahaan, khususnya dalam bentuk produksi baik itu dari jumlah produk yang

dihasilkan ataupun kualitas produksi yang diingikan oleh perusahaan. Untuk

menjaga proses produksi maka perusahaan harus benar-benar didukung dengan

mesin yang selalu siap digunakan. Sehingga penting bagi perusahaan untuk

memberikan perawatan kepada mesin produksi secara teratur (Parida dan Kumar,

2006). Manajemen perawatan mesin merupakan salah satu aspek manufaktur yang

memainkan peran penting dalam kesuksesan dan keberlanjutan sebuah

perusahaan. Buruknya aktifitas perawatan mesin menjadi penyebab utama dari

rendahnya output dari hasil produksi (Onoheabi dan Lawal, 2010).

Kerusakan mesin terjadi akibat kegagalan pada setiap komponen dari

mesin yang digunakan. Kegagalan komponen mesin yang terjadi karena

kemerosotan kondisinya pada umumnya dapat terdeteksi dengan gejala getaran

ataupun suara. Namun kegagalan komponen juga terjadi secara tiba-tiba tanpa di

awali dengan gejala kerusakan (William dkk, 2013). Dengan adanya masalah

yang timbul akibat terjadinya kegagalan komponen maka mesin atau peralatan

yang digunakan perlu dijaga kondisinya agar terhindar dari kerusakan paling tidak

mengurangi waktu kerusakan (Ulfi dkk, 2014).

PT. Epsindo Jaya Pratama (EJP) merupakan perusahaan manufaktrur yang

memproduksi suku cadang dan alat-alat berat pada bidang perindustrian. Mesin

produksi merupakan hal yang dibutuhkan dalam peningkatan produksi pada

perusahaan. Pada PT. EJP memiliki mesin produksi berjumlah 55 unit peralatan

mesin produksi. Pentingnya peran mesin produksi mengharuskan perusahaan tetap

menjaga performa pada masing-masing mesin produksi yang dimilikinya. Salah

satu cara agar mesin tetap dalam kondisi yang baik adalah dengan cara perawatan

mesin atau maintenance yang teratur. Mesin produksi yang dimiliki PT. EJP

selalu beroperasi untuk memproduksi sparepart dari mesin pumping milik
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perusahaan client seperti Chevron, Pertamina, Medco, Petrochina, Kondur

Petroleum dan Petroselat Ltd yang terletak di berbagai cabang di Indonesia.

Beberapa alat yang diproduksi oleh PT. EJP yakni Horizontal Pumping System,

Multi Stages Centriugal HPS, ESP  System,  Pump Series, Protector Series, Intake

Series, Motor Series, Suface Equipment, dan aksesoris. (www.ejp.co.id, 2018).

Seiring dengan meningkatnya kapasitas dan permintaan produksi maka

rutinitas poduksi pada PT. EJP sering tidak sesuai dengan rencana yang telah di

jadwalkan. Keterlambatan yang terjadi hingga berlangsung selama 2 bulan  untuk

proses maintanance mesin. Keterlambatan jadwal perawatan mesin disebabkan

karena departemen maintenance belum memiliki penyajian informasi yang baik.

Keterlambatan dalam melakukan perawatan dapat mengakibatkan kerusakan

mesin semakin cepat dan akhirnya berakibat fatal sehingga mengakibatkan

kerugian pada perusahaan. Dampak yang akan dirasakan adalah berkurangnya

umur ekonomis mesin, tingkat penyusutan yang tinggi hingga mesin dapat mati

secara mendadak. Permasalahan lainnya yang sering terjadi adalah ketersediaan

stok dari sparepart mesin produksi yang habis karena keterlambatan pengecekan

stok. Sparepart mesin produksi ini dibutuhkan ketika ada salah satu komponen

mengalami kerusakan yang mengharuskan adanya penggantian. Apabila sparepart

mesin produksi tidak tersedia maka perusahaan harus melakukan pemesanan atau

pembelian stok sparepart kembali. Namun dalam pemesanan sparepart

memerlukan waktu yang cukup lama karena harus memesan pada perusahaan

konveksi. Apabila  Hal ini terus terjadi maka akan mengakibatkan tingkat

produktifitas dari PT. EJP akan menurun.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada manajemen perawatan mesin

produksi PT. EJP, kemudian dapat disimpulkan bahwa perlu sebuah sistem

informasi manajemen perawatan mesin yang telah terhubung dengan database

dan android untuk departemen maintenance. Sistem informasi ini akan

memberikan warning melalui ponsel sebelum jadwal servis ataupun setelah

keterlambatan servis. Selain itu pencatatan seluruh kegiatan maintenance di

lapangan akan direkam pada database sistem informasi, sehingga tidak ada lagi

kesalahan informasi akibat kertas maintenance yang dibawa rusak. Sistem
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informasi manajemen perawatan mesin yang akan membantu pihak departemen

maintenance untuk memantau perkembangan maintenance pada mesin

operasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah

pada penelitian ini yaitu bagaimana cara membangun suatu Aplikasi Maintenance

Machine Reminder berbasis Android pada PT. Epsindo Jaya Pratama.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian dilakukan di PT. Epsindo Jaya Pratama Kota Duri terfokus

kepada bagian departemen maintenance mesin operasional.

2. Metode pengembangan aplikasi menggunakan Waterfall.

3. Data yang kelola pada sistem informasi adalah data maintenance, data

mesin dan penjadwalan servis, serta stok sparepart.

4. Aplikasi yang dikembangkan akan dioperasikan oleh Team

Maintenance Supervisor.

5. Tools yang digunakan  adalah UML (Unified Modeling Language)

diantaranya use case diagram, activity diagram, class diagram dan

squence diagram.

6. Aplikasi yang dibangun berbasis web dan android dengan

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan dengan database

MySql.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan sebuah

aplikasi maintenance pada mesin operasional berbasis reminding yang akan

membantu pihak manajemen maintenance dalam mengingat jadwal servis dan

ketersediaan stok sparepart yang terintegrasi dengan android.
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1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Mempermudah pencatatan jadwal maintenance mesin produksi  pada

PT.Epsindo Jaya Pratama.

2. Sistem informasi maintenance akan membantu mengurangi resiko

downtime pada mesin.

3. Melindungi data dari gangguan kerusakan atau penggunaan yang tidak

terotorisasi.

4. Membantu pihak manajemen maintenance untuk mengingat jadwal

servis pada tanggal berikutnya.

5. Membantu pihak manajemen maintenance dalam memantau stok

sparepart.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini disusun agar pembuatan

laporan dapat lebih terstruktur  dan lebih mudah dalam memahami penelitian yang

dilakukan. Adapun sistematika penulisan tersebuat adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah,

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dari penelitian yang

dilakukan dan sistematika penulisan laporan Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian mengenai teori-teori umum hingga teori-teori

tentang topik yang dibahas, berasal dari buku, jurnal, artikel untuk

digunakan dalam landasan teori Tugas Akhir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan

dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Baik  metodologi dalam

menganalisa,  perancangan, implementasi sistem dan pengujian sistem.

BAB IV ANALISA DAN HASIL

Pada bab ini berisi penjelasan tentang prediksi hasil akhir atau output

penelitian yang akan diteliti dan akan diselesaikan atau dihasilkan.
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Dapat disajikan dalam bentuk gambar dengan disertai penjelasan atau

keterangan yang cukup.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pada bab ini berisikan penjelasan tentang implementasi dan pengujian

sistem informasi maintenance.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari laporan Tugas Akhir yang dibuat dan

saran-saran penulis kepada pembaca agar penelitian ini dapat

dikembangkan lagi untuk kedepannya.


