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2.1 Maintenance

Maintenance atau perawatan adalah semua tindakan teknik dan

administratif yang dilakukan untuk menjaga agar kondisi mesin atau perawatan

tetap baik dan dapat melakukan segala fungsinya dengan baik, ekonomis dan

efisien sesuai dengan tingkat keamanan yang tinggi. Dapat diasumsikan bahwa

seiring dengan berjalannya waktu funngsi mesin serta peralatan yang di gunakan

untuk produksi semakin lama akan semakin berkurang. Namun dengan adanya

suatu sistem perawatan yang baik, maka usia kegunaan mesin dapat diperpanjang

dengan melakukan perawatan secara berkala dengan perawatan yang tepat

(Sallim, 2005).

2.2 Tujuan Maintenance

Kegiatan maintenance atau perawatan dilakukan untuk mencegah

kerusakan mesin atau peralatan yang di gunakan untuk kegiatan produksi terlalu

cepat. Selain itu memiliki kreteria efektif dan efisien serta memiliki biaya yang

rendah. Tujuan dari kegiatan perawatan antara lain memperpanjang usia pakai dari

mesin atau peralatan, menjamin kesiapan mesin, menjamin ketersediaan optimum

mesin, mengurangi waktu downtime pada mesin, memaksimalkan ketersediaan

(availability), menjamin keselamatan user mesin tersebut serta menjamin

kepuasan pelanggan (Wati, 2009).

2.3 Manajemen Perawatan

Manajemen perawatan didefinisikan sebagai organisasi pemeliharaan yang

sesuai dengan kebijaksanaan yang di setujui. Kebijaksanaan yang di setujui harus

sejelas mungkin dan tidak boleh meragukan. Hal ini merupakan tanggung jawab

tim manajemen puncak untuk menentukannya. Kebijaksanaan juga harus

mendefenisikan kondisi perawatan yang bisa diterima dan manajer perawatan

harus diberitahu mengenai kebijaksanaan ini. Uraian pekerjaan harus meliputi

suatu pernyataan kebijaksanaan pemeliharaan sebagaimana telah di tetapkan oleh

manajemen, dan ini harus menjadi batas persyaratan. Perawatan mesin merupakan

suatu faktor yang memegang kendali penting dalam suatu industri guna menjaga
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kestabilan kondisi mesin atau fasilitas produksi agar dapat beroperasi dengan baik

sehingga dapat meminimalkan adanya breakdown. Adanya   sistem   yang   dapat

memprediksikan kemungkinan terjadinya kerusakan dapat mempermudah

kegiatan pemeliharaan fasilitas peralatan sehingga kerugian karena tidak

berjalannya fasilitas peralatan dapat dikurangi. Untuk membantu manajemen

dalam menganalisis pemeliharaan alat maka diperlukan sistem informasi yang

mampu memberikan informasi kondisi alat serta perencanaan penjadwalan

pemeliharaan alat. Dengan tersedianya sistem informasi pemeliharaan alat maka

diharapkan kerusakan-kerusakan alat dapat diprediksi sehingga tidak mengganggu

kelancaran penggunaan alat (Melladya dkk, 2014).

2.4 Reminder

Reminder adalah sebuah pesan yang menolong seseorang untuk mengingat

sesuatu. Reminder dapat lebih bermanfaat ketika informasi konteskstual

digunakan untuk menyajikan informasi pada waktu yang tepat dan tempat yang

tepat. Reminder dapat digunakan untuk memanejemen waktu yang berungsi

untuk memberi alarm peringatan berupa pemberitahuan berbasis lokasi, waktu

maupun catatan yang berupa kontekstual (Appsrox, 2013).

2.5 Android

Android adalah sebuah sistem operasi untuk smarthphone dan tablet.

Sistem operasi sendiri dapat diilustrasikan sebagai jembatan antara piranti (device)

dengan penggunanya sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan device serta

menjalankan banyak aplikasi yang telah tersedia pada device-nya. Android

meupakan sistem operasi yang bersifat open source. Android dikembangkan

bersama oleh perusahaan yang tergambung kedalam sebuah konsersium bernama

Open Handset Alliance (OHA). Istilah dalam bahasa inggris yang berarti “Robot

yang menyerupai manusia”. Logo android sendiri, dicerminkan seperti sebuah

robot bewarna hijau, yang mengacu kepada arti kata android (Satyaputa dan

Aritonang, 2013).

2.6 Aplikasi Mobile

Aplikasi mobile adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna

untuk melakukan mobilitas dengan menggunakan perlengkapan seperti PDA,
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telepon seluler atau handphone (Raharja, 2009). Dengan adanya aplikasi mobile

pengguna akan lebih mudah dalam melakukan berbagai macam aktivitas mulai

dari hiburan, berjualan, belajar, mengerjakan pekerjaan kantor, browsing dan lain

sebagainnya. Pemanfaatan aplikasi mobile untuk hiburan paling banyak digemari

oleh hampir 70% pengguna telepon seluler, karena dengan memanfaatkan adanya

fitur game, music player, sampai video player membuat kita menjadi semakin

mudah menikmati hiburan kapan saja dan dimanapun.

2.7 Sistem Database

Database adalah kumpulan data yang terhubung dan disimpan secara

bersama di dalam sebuah media dengan cara tertentu sehingga mudah untu di

gunakan dan ditampilkan kembali. Dapat digunakan oleh satu atau lebih program

aplikasi secara optimal, data disimpan sedemikian sehingga penambahan

pengambilan, dan modifikasi data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol.

Tujuan dari sistem database adalah praktis dan efisien (Melladya dkk, 2014).

2.8 Metodologi Pengembangan Sistem Waterfall

Menurut Sommerville dalam Rosmiati (2015), tahapan utama dari

waterfall model langsung mencerminkan aktivitas pengembangan dasar. Terdapat

5 tahapan pada metode waterfall yaitu requirement analysis and definition, system

and software design, implementation and unit testing, integration and system

testing, dan operation and maintenance. Tahapan metode waterfall dapat dilihat

pada Gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1 Tahapan Metode Waterfall

(Sumber: Sommervile dalam Rosmiati, 2015)
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1. Requirement Analysis and Definition

Merupakan tahapan penetapan fitur, kendala dan tujuan sistem melalui

konsultasi dengan pengguna sistem. Semua hal tersebut akan

ditetapkan secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem.

2. System and Software Design

Dalam tahapan ini akan dibentuk suatu arsitektur sistem berdasarkan

persyaratan yang telah ditetapkan dan juga mengidentifikasi dan

menggambarkan abstraksi dasar sistem perangkat lunak dan

hubungan-hubungannya.

3. Implementation

Dalam tahapan ini, hasil dari desain perangkat lunak akan

direalisasikan sebagai satu set program atau unit program. Setiap unit

akan diuji apakah sudah memenuhi spesifikasinya.

4. Integration and Testing

Dalam tahapan ini setiap unit program akan diintegrasikan satu sama

lain dan diuji sebagai satu sistem yang utuh untuk memastikan sistem

sudah memenuhi persyaratan yang ada. Setelah itu sistem akan

dikirim ke pengguna sistem.

5. Operation and Maintenance

Dalam tahapan ini, sistem diinstal dan mulai digunakan. Selain itu

juga memperbaiki error yang tidak ditemukan pada tahap pembuatan.

Dalam tahap ini juga dilakukan pengembangan sistem seperti

penambahan fitur dan fungsi baru.

2.9 Perancangan Sistem

Susanto (2004) menjelaskan dalam buku berjudul Sistem Informasi

Manajemen Konsep dan Pengembangannya, perancangan adalah spesifikasi

umum dan terinci dari pemecahan masalah berbasis komputer yang telah dipilih

selama tahap analisis. Berdasarkan dua definisi perancangan tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa perancangan merupakan suatu alternatif untuk memecahkan

masalah dan yang dipilih selama tahap analisis dalam pemecahan masalah yang

dihadapi perusahaan.
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2.10 Object Oriented Analysis and Design (OOAD)

Analisa dan perancangan adalah cara baru dalam memikirkan suatu

masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia

nyata. Dasar pembuatan adalah objek yang merupakan kombinasi antara struktur

data dan perilaku dalam suatu entitas. Pengertian berorientasi objek bahwa kita

mengorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang

memiliki struktur data dan perilakunya (Nugroho, 2005).

1. Object Oriented Analysis (OOA)

Object Oriented Analysis (OOA) adalah metode analisis yang

memeriksa requirement (syarat/keperluan yang harus dipenuhi sebuah

sistem) dari sudut pandang kelas-kelas dan objek-objek yang ditemui

dalam ruang lingkup perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan

(system) adalah model dalam hal objek dan class. Aktivitas utama dari

OOAD adalah:

a. Menganalisis masalah domain.

b. Menjelaskan sistem proses.

c. Mengidentifikasi objek.

d. Menentukan atribut.

e. Mendefinisikan operasi.

f. Komunikasi antar objek.

2. Object Oriented Design (OOD)

Object Oriented Design (OOD) adalah metode untuk mengarahkan

arsitektur software yang didasarkan pada manupilasi objek-objek

sistem atau subsistem. Object Oriented dekomposisi dan notasi untuk

menggambarkan model dari sistem yang sedang dikembangkan.

Struktur dikembangkan set objek dimana berkolaborasi untuk

menyediakan perilaku yang memenuhi persyaratan dari masalah.

Proses OOD yaitu sebagai berikut:

a. Mendefinisikan konteks dan mode dari penggunaan sistem.

b. Mendesain arsitektur sistem.

c. Identifikasi objek sistem lama.
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d. Mengembangkan model desain.

2.11 Unified Modelling Languange (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah standar bahasa yang

banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat

analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman

berorientasi objek (Salahuddin dan Rosa, 2013). UML tidak menentukan metode

untuk sistem-sistem pengembang, hanya catatan yang saat ini telah diterima luas

sebagai standar untuk pemodelan objek (Whitten, 2004).

Menurut Sholiq (2006), notasi UML dibuat sebagai kolaborasi dari Grady

Booch, DR. James Rumbough, Ivar Jacobson, Rebecca Wirfs-Brock, Peter

Yourdon, dan lainnya. UML menyediakan beberapa diagram visual yang

menunjukkan berbagai aspek dalam sistem. Ada beberapa diagram yang

disediakan dalam UML antara lain:

1. Diagram Use Case (Use Case Diagram).

2. Diagram Aktivitas (Activity Diagram).

3. Diagram Sekuensial (Sequence Diagram).

4. Diagram Kelas (Class Diagram).

5. Diagram Deployment (Deployment Diagram).

2.12 PHP Hypertext Preprocessor (PHP)

Menurut Anisya (2013), PHP Hypertext Preprocessor (PHP) adalah

bahasa skrip yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam Hyper Text Markup

Language (HTML). PHP banyak dipakai untuk memrogram situs web dinamis.

PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah Content Management System

(CMS). Pada awalnya PHP merupakan kependekan dari Personal Home Page.

PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu itu

PHP masih bernama Form Interpreted (FI), yang wujudnya berupa sekumpulan

skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir dari website.

2.13 MySQL

MySQL adalah suatu perangkat lunak database relasi atau Relational

Database Management System (DBMS), seperti halnya Oracle, PostgreSQL,

MSSQL, dan sebagainya. SQL merupakan singkatan dari Structure Query
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Language, didefinisikan sebagai suatu sintaks perintah-perintah tertentu atau

bahasa program yang digunakan untuk mengelola suatu database. Jadi MySQL

adalah software-nya dan SQL adalah bahasa perintahnya.

2.14 Blackbox Testing

Blackbox testing berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat

lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan

pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Blackbox testing bukanlah solusi

alternatif dari whitebox testing tapi lebih merupakan pelengkap untuk menguji

hal-hal yang tidak dicakup oleh whitebox testing (Mustaqbal dkk, 2015). Blackbox

testing cenderung untuk menemukan hal-hal berikut:

1. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada.

2. Kesalahan antarmuka (interface errors).

3. Kesalahan pada struktur data dan akses basisdata.

4. Kesalahan performansi (performance errors).

5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi.

2.15 Perseroan Terbatas (PT)

PT yaitu singkatan dari Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk

perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas saham-saham, dan tanggung

jawab dari para pemegang saham PT yang berdasarkan pada jumlah saham yang

dia punyai. Adapun alat-alat atau perlengkapan dari organisasi PT, yang

diantaranya yaitu seperti Direksi, Kominsaris dan rapat umum para pemegang

saham. Untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi

atas sebuah saham-saham, yang dimana para pemegang saham (persero) ikut serta

dalam mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan

hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri dalam

persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata

terbatas pada modal yang mereka setorkan). Ciri-ciri dari PT adalah sebagai

berikut:

1. Tujuannya untuk mencari sebuah keuntungan.

2. Mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi.

3. Modalnya bersal dari saham saham dan obligasi.
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4. Tidak mendapatkan fasilitas dari negara.

5. Dalam perusahaan di pimpin oleh direksi.

6. Kekuasaan tertinggi terdapat papda sebuah rapat umum pemegang

saham.

7. Pada karyawan perusahaannya berstatus sebagai pegawai perusahaan

swasta.

8. Hubungan usahanya di atur dalam sebuah hukum perdata.

2.16 PT. Epsindo Jaya Pratama

PT. Epsindo Jaya Pratama (EJP) adalah perusahaan nasional yang bergerak

dalam bidang pabrikan dan pengembangan Electric Submersible Pump System

(ESPS) dan Horizontal Pumping System (HPS). Peralatan tersebut banyak

dipergunakan dalam industri pertambangan minyak dan gas bumi baik di

Indonesia ataupun di manca Negara. PT. EJP didirikan pada tahun 1999, dimana

pada awalnya perusahaan ini menitik beratkan hanya pada penyediaan suku

cadang, bahan baku dan aksesoris ESPS serta memberikan pelayanan, jasa

perbaikan, perawatan dan field service bagi pelanggan. Saat ini PT. EJP telah

menjadi satu pabrikan ESPS yang memiliki fasilitas penelitian dan

pengembangan, didukung dengan peralatan yang lengkap serta kami memiliki

Tenaga Ahli Nasional yang berpengalaman dibidang ESPS dan HPS untuk

memproduksi suku cadang di dalam Negeri, untuk memenuhi ketentuan

Pemerintah Indonesia. Perusahaan sangat menyadari pentingnya mutu dan

pelayanan produk/jasa kepada pelanggan dan pihak-pihak yang menggunakan

ESPS dan HPS dengan standar aturan yang berlaku secara Nasional maupun

Internasional, maka perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Mutu dengan

standar ISO Edisi 9001:2008. PT. EJP memiliki dua fasilitas workshop dan pabrik

yang lengkap serta beberapa kantor perwakilan di Indonesia.

2.16.1 Ringkas Fasilitas

Dengan menngunakan peralatan teknologi terbaru untuk mendukung

perakitan dan pengujian hasil produksi, PT. EJP mampu menghasilkan produk

produk yang berkualitas dan dapat diandalkan. Fasilitas workshop PT. EJP antara

lain:
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1. Jasa pelayanan mobilisasi dan demobilisasi.

2. DIFA, perbaikan perakitan, perlengkapan ESP dan kelengkapan.

3. Oven varnish dan heat treatment stator motor.

4. Manajemen pergudangan dan persediaan suku cadang ESP.

5. Perawatan dan perakitan variable speed drive dan swichboard.

6. Perbaikan dan pengujian power cable ESP.

7. Perbaikan dan pengujian Motor Lead Etention (MLE).

8. QA/QC laboratorium.

9. Pengujian peralatan ESP dengan menggunakan sistem

terkomputeralisasi.

10. Dan fasilitas lainnya.

2.16.2 Kebijakan dan Mutu

PT. EJP merupakan perusahaan yang memproduksi dan memberikan jasa

perbaikan oil wll electric submersible pump yang handal cepat dan tepat, melalui

perbaikan kinerja yang berkesinambungan. Untuk memenuhi kebutuhan

pelanggan maka PT. EJP bertekat untuk terus meningkatkan pelayanan serta

menetapkan, mengembangkan dan memelihara sistem manajemen mutu

terdokumentasi dengan persyaratan ISO 9001:2008. Untuk menigkatkan sumber

daya manusia, PT. EJP memberikan pelatihan kepada kayawan-karyawan di

bidang yang mempengaruhi mutu sesuai dengan bidangnya sehingga karyawan-

karyawan profesional dibidangnya serta mampu memberikan pelayanan yang

terbaik.

2.17 Penelitian Terdahulu

Permasalahan sebelumnya yang diangkat oleh Wiliam dkk (2013) pada

Program Studi Tehnik Industri Univeritas Sumatra Utara (USU) Medan, dengan

judul “Rancang Sistem Informasi Perawatan Mesin pada Pabrik Crumb Rubber

PT. HB. Pada penelitian ini dibuat sistem untuk memudahkan penyimpanan data

melalui database untuk melayani kebutuhan sistem perawatan. Data yang

tersimpan dalam perawatan mencangkup data mesin, data komponen, data

reability dan jadwal perawatan.
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Saputra dkk (2012) membuat sebuah aplikasi monitoring hasil produksi

dan pengingat jadwal perawatan tanaman kelapa sawit dengan perangkat mobile

berbasis android. Dengan hasil yang menunjukan bahwa aplikasi tersebut akan

membantu memudahkan user (pengguna) kelapa sawit dalam megimput data

panen dan melihat perkembangan hasil produksi panen dengan bentuk tampilan

grafik serta membantu user dalam mengingat jadwal perawatan kelapa sawit serta

memberikan informasi tentang cara penanaman dan perawatan kelapa sawit.

Wibawa dkk (2015) membuat aplikasi sistem reminder masa kadaluarsa

berbasis GIS dengan Platform Android dengan hasil sistem reminder masa

kadaluarsa ini mampu mengingatkan user agar tidak melupakan masa kadaluarsa

umum, dokumen, kontak dan event sehingga dapat mendukung kelancaran

aktifitas user. Informasi yang didapatkan user bukan hanya notifikasi tetapi juga

lokasi untuk mengingat dan mengakses reminder.


