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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya pertumbuhan otomotif di Indonesia membuat semakin ketatnya 

persaingan dunia otomotif. Hidayat & Tresia (2016) memprediksi bahwa industri 

mobil akan tumbuh 9% dibandingkan dengan  tahun sebelumnya. Sehingga setiap 

perusahaan otomotif khususnya layanan purna jual dituntut untuk dapat meberikan 

pelayanan terbaiknya, agar dapat terus bertahan dan berkembang didunia usaha 

ini. Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pun telah meningkatkan 

kesadaran dan tuntunan masyarakat akan pelayanan yang baik, Dengan 

memberikan pelayanan terbaiknya diharapkan dapat memenuhi kepuasan para 

pelanggan sehingga dapat mempertahankan pelanggan lama agar tidak berpindah 

ke merek lain,dan bisa menambah jumlah pelanggan baru. 

Kepuasan pelanggan selalu berubah dari waktu ke waktu. Harapan pelanggan 

terhadap sebuah produk atau jasa bisa naik atau turun. Pelanggan yang pernah 

merasakan layanan atau produk berkualitas prima pasti akan menginginkan
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kualitas yang sama, bahkan lebih tinggi ketika menggunakan produk atau jasa 

yang sejenis. 

Pengukuran kepuasan pelanggan  yang ditandai dengan berkurangnya 

keluhan dari pelanggan, bertujuan untuk meningkatkan posisi produk atau jasa 

dan menarik calon pelanggan. Oleh karena itu, memahami kebutuhan dan 

keinginan pelanggan merupakan dasar bagi suatu perusahaan untuk mencapai 

keberhasilan pemasaran suatu produk atau jasa. 

PT. Indomobil Trada Nasional Nissan Datsun Yasmin ( Bengkel Resmi Nissan 

Datsun Yasmin) adalah salah satu perusahaan retail otomotif di Indonesia yang 

bergerak dibidang jasa servis mobil khusus merek Nissan dan Datsun. Kegiatan 

usaha bengkel resmi Nissan Datsun Yasmin adalah melakukan perawatan dan 

perbaikan mobil Nissan Datsun, melakukan penjualan sparepart mobil Nissan  

Datsun dan penjualan unit mobil di area Bogor. 

Untuk dapat bersaing didalam pelayanan disetiap bengkel resmi Nissan Datsun, 

terdapat sistem expres maintenance service yang dapat melakukan service berkala 

dalam waktu cepat, sehingga pengerjaan mobil bisa selesai sesuai dengan waktu 

yang dijanjikan dan banyak unit entry mobil yang bisa dikerjakan. Program ini 

menggunakan 1 stall khusus dan menggunakan tools khusus untuk mencapai 

waktu yang telah ditentukan tersebut. Dengan waktu service yang cepat ini, maka 

bengkel bisa menghargai waktu pelanggan yang memiliki mobilitas tinggi tetapi 

diimbangi dengan kualitas service yang  tinggi. 

Pengukuran terhadap tingkat keberhasilan, produktifitas dan efisiensi sangatlah 

penting, dari data tersebut manajemen bisa mengetahui kondisi pelaksanaan 
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Expres maintenance service dilapangan sebagai bahan evaluasi kedepannya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, harus diketahui seberapa besar tingkat 

keberhasilan dari waktu pengerjaan expres maintenance service, seberapa besar 

produktivitas dan afisiensi yang dihasilkan dari sistem  expres maintenance 

service . 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ; 

1. Untuk mengetahui apakah tingkat keberhasilan dari waktu pengerjaan 

Expres maintenance service sesuai dengan target yang ditetapkan. 

2. Untuk mengetahui apakah produktivitas yang dihasilkan dari sistem 

Expres maintenance service telah mencapai target yang ditetapkan. 

3. Untuk mengetahui apakah nilai efisiensi yang dihasilkan dari sistem 

Expres maintenance service telah mencapai target yang ditetapkan. 

 1.3 Lokasi Penelitian 

 Pelaksanaan kerja praktik dilakukan di bengkel Nissan Datsun 

Yasmin, yang berlokasi di Jl. KHR Abdullah Bin Nuh, Kelurahan Curug 

Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. 

1.4 Jadwal Pelaksanaan 

 Waktu pelaksanaan kerja praktik ini dimulai dari 20 September 

2016 s/d 20 November 2016. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Agar lebih mudah ditelusuri dan dipahami, maka sistematika penulisan 

tugas sarjana ini adalah 

1. BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah, dan sistematika penulisan, 

2. BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menerangkan tentang gambaran umum perusahaan 

yang dibahas seperti sejarah perusahaan, visi dan misi 

perusahaan, sturktur organisasi,tugas dan tanggung jawab 

karyawan serta alur kerja yang berlaku. 

3.  BAB III : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang digunakan 

sebagai landasan dalam maintenance dan perhitungan 

tentang tingkat  produktifitas dan efisiensi. 

 

3. BAB IV : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini menguraikan tentang pelaksanaan penelitian 

yang telah dilakukan berupa pengumpulan dan 

pengolahan data. Pengumpulan data dilakukan dengan 

metode sekunder. 

. 
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4. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil 

pengumpulan, pengolahan data dan saran bagi perusahaan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Indomobil Group mulai merambah bisnis Nissan pada akhir tahun 1986 dengan 

membeli PT Nayaka Wirawan yang pada saat itu berfungsi sebagai distributor 

tunggal (sole distributor) Nissan di Indonesia. Perkembangan bisnis Nissan di 

Indonesia pada saat itu tidak menunjukan tanda-tanda yang menggembirakan. 

Untuk menyelamatkan bisnis Nissan, maka pada tanggal 23 November 1989 

didirikanlah PT Indocitra Buana sebagai sole distributor Nissan menggantikan PT 

Nayaka Wirawan. 

Untuk pemasaran Nissan di Indonesia, PT Indocitra Buana mengangkat beberapa 

dealer di beberapa kota di Indonesia, namun hasilnya tidak maksimal. Keberadaan 

mereka dirasakan kurang membantu pemasaran Nissan di Indonesia. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka pada tahun 1997 dengan tujuan untuk 

mengembangkan bisnis Nissan didirikanlah PT Indomobil Trada Nasional atau 

disingkat PT INTAN. Perusahaan ini didirikan pada 26 Agustus 1997 oleh 

Soebronto,Laras, Erick Kartawijaya,, Angky Camaro dan Josep Utamin.



7 
 

 
 

Meskipun secara hukum resmi didirikan pada tahun 1997, namun karena 

terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia secara umum pada saat itu, PT 

Indomobil Trada Nasional baru aktif beroperasi pada bulan Januari tahun 2000. 

PT Indomobil Trada Nasional memiliki kantor pusat di kawasan MT. Haryono, 

Jakarta Timur. Hingga saat ini, PT Indomobil Trada Nasional memiliki lebih dari 

150 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya adalah PT 

Indomobil Trada Nasional Nissan Datsun Yasmin. 

PT Indomobil Trada Nasional Nissan Datsun Yasmin resmi didirikan pada 3 

Desember 2014 dan bertempat di Jl. KHR Abdullah Bin Nuh, Kelurahan Curug 

Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. 

2.2  Visi-Misi Perusahaan 

1. Visi Indomobil Nissan Datsun Yasmin yaitu Menjadi perusahaan retail 

otomotif yang handal dan kompeten dalam hal kualitas pelayanan dan kepedulian 

terhadap pelanggan di Indonesia  

2. Misi Indomobil Nissan Datsun Yasmin 

1. Menjual produk Nissan dengan tingkat kepuasan pelanggan yang 

tinggi. 

2. Meningkatkan kualitas karyawan, Organisasi dan Teknologi Informasi. 

3. Menumbuh kembangkan Falsafah, Profit dan  Harmoni. 

2.3 Value Indomobil  Nissan  Datsun Yasmin 

1. Integrity  

 Melakukan berbagai kegiatan yang baik dan benar secara konsisten, sehingga 

 dapat diandalkan dan dipercaya. Tindakan-tindakan itu berdasarkan pada 
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 pemahaman atas situasi yang dihadapi, tujuan dan kepentingan serta 

 mempertimbangkan kebijakan-kebijakan dan ketentuan perusahaan. 

2. Responsible 

Melakukan berbagai tindakan dengan memahami dan sadar sejak awal secara 

mandiri tentang tujuan, proses, batasan, hal-hal yang diperbolehkan dan 

bertanggung jawab secara pribadi. 

3. Cooperative 

Menjalankan interaksi berbagai kegiatan yang saling terkait di dalam 

perusahaan dengan sikap saling membantu demi penyelesaian tugas dan 

pencapaian tujuan perusahaan. 

4. Business Harmony  

Melakukan kegiatan-kegiatan usaha menguntungkan yang berorientasi pada 

harmonisasi (keselarasan) ketika melayani kepentingan para stakeholder. 

5. Continues Learning and Improvement  

Menemukan dan mengambil inisiatif yang bersifat praktis dan mudah 

diterapkan dalam menyelesaikan masalah dan melakukan berbagai perbaikan 

dan pengembangan berbagai usaha. 

2.4 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi merupakan alat yang sangat penting bagi perusahaan untuk 

merealisasi tujuan perusahaan yang ingin dicapai. Stuktur organisasi bermanfaat 

di dalam menetapkan batas tugas pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab yang 

jelas dari setiap tingkat manajemen suatu organisasi untuk mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan. Adapun struktur organisasi PT Indomobil Trada Nasional Nissan 

Datsun Yasmin ditunjukan pada berikut. 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT Indomobil Trada Nasional Nissan Datsun Yasmin. 
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2.5 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab 

Berdasarakan struktur organisasi tersebut, masing-masing jabatan memiliki 

tugas/fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1. Head of Branch 

a) Head of Branch membawahi: 

1) Sales Supervisor (SS) 

2) Workshop Head 

3) Finance & Accounting Department Head (FAD Head) 

4) Human Resource Development/General Affair (HRD/GA) 

b) Tugas dan tanggung jawab Head of Branch: 

1) Mengatur dan mengelola seluruh kegitan operasional di perusahaan   

cabang. 

2) Bertanggung jawab terhadap seluruh sumber daya sehingga efektif 

dan efisien guna tercapainya tujuan perusahaan cabang. 

Menentukan strategi bisnis perusahaan. 

2. Sales Supervisor (SS) 

Sales Supervisor merupakan pimpinan divisi sales, yang memiliki tugas dan 

tanggung jawab sebagai berikut: 

a) Mengkoordinir tim sales, guna meningkatkan aktivitas penjualan 

serta memastikan tingkat penjualan memenuhi target. 

b) Membantu mengatasi permasalahan tim sales dan ikut melakukan 

atau mendampingi presentasi tim sales jika diperlukan. 



11 
 

 
 

c)  Menyusun strategi-strategi penjualan untuk kemudian 

disosialisasikan kepada tim sales. 

d)  Memberikan laporan penjualan kepada Kepala Cabang (Head of 

Branch). 

3. Sales Executive 

Sales Executive bertanggung jawab memasarkan produk sesuai dengan target 

penjualan yang telah ditetapkan oleh Head of Branch menggunakan strategi 

penjualan yang diinstruksikan oleh Sales Supervisor. Sales Executive juga 

melayani seluruh proses penjualan dari proses pemesanan sampai delivery kepada 

pelanggan. 

4. Sales Counter 

Sales Counter memiliki tugas yang sama seperti Sales Executive, yaitu 

memasarkan produk. Perbedaannya adalah sales counter hanya bekerja di dalam 

showroom/kantor cabang, tidak melakukan moving seperti yang dilakukan oleh 

Sales Executive. Sales Counter bertugas hanya melayani pelanggan yang datang 

langsung (walk in customer). 

5. Finance & Accounting Department Head (FAD Head) 

FAD Head merupakan pimpinan divisi Finance & Accounting Department (FAD) 

yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a) Mengontrol kondisi finansial perusahaan serta memantau aktivitas 

yang berkaitan dengan keuangan (akutansi) pada perusahaan. 

b) Bertanggung jawab untuk memastikan posisi keuangan selalu 

berada dalam neraca positif artinya semua potensi asset untuk 

dijadikan kas atau bank harus maksimal. 
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c) Bertanggung jawab dalam hal tertibnya perusahaan menjalankan 

peraturan perpajakan di Indonesia, tertib dalam hal pembayaran, 

pelaporan dan rekonsiliasi data antara laporan komersil dan laporan 

fiscal. 

d) Bertanggung jawab menyusun proyeksi anggaran untuk 

opreasional perusahaan. 

6. Sales Administrator 

Sales Asministrator bertanggung jawab dalam mengatur urusan administrasi 

penjualan dan melakukan monitoring terhadap aktivitas penjualan yang dilakukan 

oleh tim sales. 

7. Treasury 

Treasury bertanggung jawab dalam hal administrasi dan pembayaran kepada 

pemasok supplier). 

8. NSDA 

NSDA bertanggung jawab atas segi administrasi dalam hal penjualan dimulai dari 

tanda jadi pembelian, mengurus STNK dan BPKB kendaraan serta menerbitkan 

delivery order. 

9. Cashier 

Cashier bertanggung jawab untuk melayani transaksi pembayaran baik dalam hal 

penjualan maupun servis kendaraan. 

10. Workshop Head 

Workshop Head merupakan pimpinan divisi bengkel (workshop), yang memiliki 

tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 
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a) Mengatur dan bertanggung jawab terhadap semua aktivitas kerja di 

divisi bengkel (workshop). 

b) Menjalankan operasional bengkel sesuai dengan SOP. 

c) Memonitor dan menganalisa performa bengkel. 

d) Membuat action plan untuk mengatasi masalah-masalah yang 

terjadi di bengkel. 

e) Menjalankan service marketing untuk meningkatkan unit entry dan 

profit bengkel. 

f) Memonitor tingkat kepuasan pelanggan yang datang untuk 

melakukan servis ke bengkel. 

g) Membuat laporan aktivitas bengkel. 

11. Service Advisor 

Tugas dari sevice advisor adalah sebagai berikut: 

a) Menerima pelanggan dan mencatat permintaan/keluhan-keluhan yang 

disampaikan oleh pelanggan. 

b) Menggali informasi tentang permintaan dan keluhan pelanggan dengan 

sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapnya. 

c) Membuat work order (WO). 

d) Meminta persetujuan dari pelanggan apabila ada pekerjaan tambahan atau 

penggantian spare part. 

e) Menginformasikan kepada pelanggan apabila ada pekerjaan yang akan 

terlambat penyelesaiannya. 

12. Foreman 

Tugas dari foreman adalah sebagai berikut: 
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a) Mendistribusikan pekerjaan kepada masing-masing teknisi dengan 

memperhitungkan tingkat kemampuan dan keterampilan teknisi. 

b) Memonitor progress pekerjaan yang diberikan kepada masing-masing 

teknisi. 

c) Membantu/mencarikan solusi penyelesaian pekerjaan apabila teknisi 

mengaami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan. 

d) Memeriksa kualitas hasil perkerjaan teknisi. 

e) Melakukan test drive (apabila diperlukan). 

f)  Memberikan pelatihan-pelatihan singkat kepada teknisi untuk 

memperbaiki kemampuan dan keterampilan teknisi. 

13. Teknisi (Technician) 

Tugas dari teknisi adalah sebagai berikut: 

a) Menerima perintah kerja dari foreman dan melaporkan hasil pekerjaan 

kepada foreman. 

b) Mengerjakan perbaikan pada kendaraan sesuai permintaan pelanggan 

yang tertulis di WO. 

c) Meminta persetujuan kepada foreman apabila ada penggantian sparepart 

atau material. 

d)  Melaporkan kepada foreman apabila pada saat proses perbaikan 

kendaraan ada temuan-temuan baru yang harus disampaikan kepada 

pelanggan. 

14. Partman 

Tugas dari partman adalah sebagai berikut; 
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a) Melayani kebutuhan spare part (part) baik untuk dijual langsung kepada 

pelanggan maupun untuk perbaikan dan perawatan di bengkel. 

b) Mengatur persediaan part 

c)  Melakukan pemesanan part jika dibutuhkan. 

 

15. Service Marketing 

Tugas dari Service Marketing adalah sebagai berikut: 

a) Melakukan promosi jasa perbaikan atau servis kepada pelanggan. 

b)  Melakukan reminder kepada pelanggan jika kendaraannya telah 

memasuki waktu servis atau perawatan. 

c) Melakukan follow up kepada pelanggan setelah melakukan servis. 

 

16. Servis Billing 

Tugas dari service billing adalah untuk mengatur administrasi pembayaran dari 

pelanggan setelah melakukan servis baik jasa maupun part. 

 

17. Warranty Administrator 

Tugas dari Warranty Administrator adalah sebagai berikut: 

a) Melakukan claim warranty. 

b) Memastikan part warranty tersedia pada saat proses perbaikan. 

c) Mengelola seluruh kegiatan admnistrasi warranty baik kepada pelanggan 

maupun kepada pihak PT Nissan Motor Indonesia. 

18. HRD/GA 

Tugas Dari HRD/GA adalah sebagai berikut: 
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a) Bertanggung jawab dalam melaporkan kepada HRD Manager dalam 

hiring dan firing tenaga kerja 

b) Menyusun prosedur seleksi rekrutmen karyawan baru. 

c) Melakukan koordinasi dengan departemen lain untuk mengumpulkan 

rencana permintaan karyawan setiap tahun dan membuat data staus 

karyawan serta turnover setiap bulan dari masing-masing divisi. 

d) Membuat laporan rekapitulasi mutasi, promosi dan status karyawan. 

e)  Mendukung seluruh kegiatan operasional perusahaan dengan proses 

pengadaan kebutuhan kerja, maupun sarana atau fasilitas penunjang lain 

dengan cepat, akurat serta sesuai dengan anggaran yang ditentukan. 

f) Melakukan aktifitas pemeliharaan atas seluruh fasilitas dan sarana 

penunjang serta melakukan proses penggantian fasilitas/sarana penunjang 

yang rusak. 

g) Menyiapkan laporan bulanan untuk keperluan rapat anggaran, laporan 

keuangan atas asset dan beban biaya perusahaan. 

19. Customer Relationship Officer (CRO) 

Tugas dari CRO adalah sebagai berikut: 

a) Menyampaikan informasi kepada pelanggan. 

b) Menerima komplain dari pelanggan. 

c) Meningkatkan indeks kepuasan pelanggan. 

d) Melakukan follow up kepada pelanggan. 

e) Menjaga standarisasi pelayanan terhadap pelanggan dan mendata 

pelanggan.  
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2.6 Waktu operasional 

 Senin – Jumat  ; 08:30 WIB – 16:30 WIB 

 Sabtu   ; 08:30 WIB – 15:00 WIB 

2.7 Tahapan proses service  

1. Pendaftaran Service 

Proses customer melakukan pendaftaran service yang dilayani oleh 

seorang service advisor dan kemudian dibuatkan WO ( work  order ) 

sesuai pekerjaan yang diminta customer. 

2. Pembagian Kerja 

Proses seorang foreman membagikan pekerjaan yang telah dibuat oleh 

service advisor kepada teknisi sesuai dengan tingkat kesulitan. 

3. Proses service 

Proses teknisi mengerjakan pekerjaan sesuai peintah WO (work  

order). 

4. Final inspection 

Proses Forman melakukan pengecekan akhir dan tes layak jalan 

terhadap kendaraan yang telah dikerjakan teknisi. 

5. Cuci Kendaraan 

Proses cuci kendaraan setelah  selesai dikerjakan teknisi, dan 

pengecekan akhir oleh foreman. 

6. Selesai Service 

Proses seorang service advisor menyampaikan kepada customer bahwa 

kendaraan telah selesai service dan menyampaikan informasi keadaan 

kendaraan tersebut dalam kondisi layak jalan atau tidak. 
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7. Pembayaran service 

Proses customer melakukan pembayaran service di kasir. 

8. Penyerahan Kendaraan 

Proses service advisor menyerahkan kendaraan yang telah selesai 

kepada customer. 

9. Follow Up 

Proses CRO ( customer relation office ) melakukan follow up kepada 

customer setelah 2-3 kali melakukan service untuk meyakinkan apakah 

customer puas dengan pelayanan bengkel. 

2.8 Proses pembagian kerja atau work order ( WO ) 

Work order merupakan sebuah perintah kerja kepada teknisi yang berisikan 

pekerjaan- pekerjaan yang harus dikerjakan maupun jumlah jasa dan part yang 

dialokasikan kepada mobil tersebut. 

Pada setiap pembagian WO kepada teknisi terdapat system Job Progress Control 

Board (JPCB). Job Progress Control Board (JPCB) jika diartikan dalam bahasa 

Indonesia berarti papan control progres pekerjaan. Atau dapat dikatakan sebuah 

papan yang digunakan untuk mengontrol status pekerjaan atau perbaikan yang 

dilakukan pada sebuah kendaraan. JPCB sendiri merupakan kontrol visual untuk 

mengetahui setiap flow proses service kendaraan yang terdapat di bengkel.  

 Tujuan penggunaan JPCB ini adalah:  

1. Untuk mengetahui loading pekerjaan di Workshop. 

2. Untuk meningkatkan Produktivity Workshop. 

3. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepuasan terhadap costumer. 

4. Meningkatkan profit. 
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5. Untuk mencapai suatu operasional bengkel yang lancar dan efisien, mudah 

mengenali irregularitas yang perlu diperbaiki secara cepat.  

Berikut bagan papan JPCB dan fungsi dari setiap kolomnya. 

 

 

Gambar 2.2 Bagan papan JPCB 

Beberapa model tool yang digunakan pada Control Board adalah sebagai  

berikut: 

 

Gambar 2.3  Magnet yang digunakan sebagai tools JPCB 
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Keterangan 

1. Magnet Rectangle, digunakan untuk menunjukkan nomor polisi kendaraan. 

2. Magnet Pentagon, digunakan untuk menunjukkan waktu mulainya pekerjaan.  

3. Magnet Chevron, digunakan untuk menunjukkan waktu selesainya pekerjaan. 

4. Magnet Around, digunakan untuk perjanjian waktu yang diberikan kepada 

customer. 

Magnet Teknisi atau dapat menggunakan spidol, digunakan untuk menunjukan 

teknisi yang melakukan pengerjaan perbaikan. Dapat dilihat pada gambar, 

diketahui bahwa perbaikan kendaraan tersebut dimulai pada pukul 10.00 WIB, 

dan diharapkan selesai pukul 12.00 WIB, dimana estimasi waktu yang diberikan 

ini berdasarkan perkiraan lamanya pengerjaan perbaikan. Janji dengan costumer 

beberapa jam setelah pekerjaan selesai, diharapkan costumer merasa bahwa 

pekerjaan yang dilakukan lebih cepat selesai, ini tentu menguntungkan bagi pihak 

bengkel.  

Contoh penggunaannya dapat dilihat dari gambar berikut. 

 

Gambar 2.4 Cara penggunaan JPCB 
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Bila terdapat 2 WO yang dkerjakan dalam satu waktu, lihat gambar berikut. 

 

Gambar 2.5 Cara penggunaan JPCB apabila 2 WO dalam satu waktu 

  

Pekerjaan yang pertama, dengan warna merah, waktu mulai pukul 10.00 WIB 

waktu selesai pengerjaan pada pukul 13.30 WIB, akan tetapi kendaraan ini 

ditinggal oleh costumer, dengan promise time kepada costumer adalah pukul 

16.00 WIB, sedangkan untuk pekerjaan kedua (dengan warna hijau) waktu mulai 

pengerjaan pada pukul 13.30 WIB dan selesai pada pukul 14.00 WIB, akan tetapi 

kendaraan ditunggu oleh costumer, sehingga promise time adalah pukul 14.30 

dengan alasan kendaraan ditunggu dan kepuasan pelanggan.  

 

Pembagian pekerjaan kepada teknisi dilakukan dengan JPCB, sehingga teknisi 

dapat mengetahui, pekerjaan yang harus dia lakukan setelah pekerjaan lain selesai. 

Setelah WO dibuat, selanjutnya memilih teknisi yang tersedia berdasarkan pada 

kemampuannya, sebagai contoh dalam gambar adalah teknisi A, lalu meletakkan 

magnet rectangle warna yang sudah dilengkapi dengan nomor polisi kendaraan 

(contoh B 123 AA) pada kolom Job In Progress.  
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Gambar 2.6 Cara penggunaan JPCB apabila 2 WO berbeda waktu. 

 

Selanjutnya meletakkan magnet pentagon warna yang sudah ditulis dengan nomor 

polisi yang sama, pada jam mulai (contoh pukul 09.00 WIB) teknisi akan melihat 

alokasi waktu atau lamanya waktu pengerjaan yang sudah ditetapkan oleh bengkel 

(contoh 3 jam), maka magnet chevron di letakkan pada pukul 12.00 WIB sebagai 

penanda waktu selesainya pekerjaan. Lalu meletakkan around magnet sebagai 

penanda janji waktu kepada costumer pada pukul 16.00 WIB. Untuk pekerjaan 

selanjutnya pada teknisi yang sama, maka kita meletakkan magnet rectangle yang 

sudah ditulis nomor polisi kendaraan tersebut (contoh B 234 BB) dan letakkan di 

kolom Next Job. Lalu meletakkan magnet pentagon pada pukul 13.00 WIB hal ini 

dikarenakan pukul 12.00 WIB -13.00 WIB merupakan waktu istirahat atau setelah 

pekerjaan sebelumnya selesai. Selanjutnya melihat lamanya waktu pengerjaan 

yang dilakukan (contoh 2 jam) dan letakkan magnet chevron pada pukul 15.00 

WIB, dengan magnet around sebagai janji waktu terhadap costumer di pukul 

17.00 WIB sesuai yang telah disepakati. Jika pekerjaan telah selesai tepat waktu, 

maka selanjutnya pekerjaan foreman untuk melakukan test drive. Sehingga 
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magnet pentagon dipindahkan ke kolom t/d (Test drive) dan kita memindahkan 

magnet chevron dan magnet rectangle ke bawah papan. Lalu membuatkan tanda 

panah pada kolom jam yang sudah selesai menggunakan spidol board marker.  

 

Gambar 2.7 Cara menggunakan JPCB ketika kendaraan test drive 

Magnet pentagon yang berada pada kolom t/d (test drive) dipindahkan ke kolom 

c/w (car wash) jika mobil dilakukan pencucian. 

 

Gambar 2.8 Cara menggunakan JPCB ketika kendaraan dicuci 
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Jika semua pekerjaan telah selesai dilakukan maka memindahkan 

magnetpentagon ke kolom CPL atau complete dan menyerahkan WO (Work 

Order) ke SA (Service Advisor) untuk dibuatkan Invoice. Jika pekerjaan yang 

dilakukan terlambat atau tidak sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan, maka 

teknisi wajib melapor jepada petugas JPCB dan SA. 

 

Gambar 2.9 Cara menggunakan JPCB ketika service selesai 

Ketika keterlambatan ini mengganggu pekerjaan selanjutnya dan promise time 

kepada costumer, maka petugas JPCB memindahkan magnet pentagon ke jam 

selanjutnya sesuai dengan lamanya waktu keterlambatan (contoh 1 jam). 

Selanjutnya SA (Service Advisor) wajib menghubungi costumer untuk 

memberitahukan keterlambatan dan menyepakati promise time berikutnya disertai 

alasan-alasan yang rasional dan SA menghubungi costumer untuk kendaraan 

selanjutnya jika pada pekerjaan selanjutnya mengganggu promise time terhadap 

cosumer. Ketika promise time yang baru telah disepakati maka, petugas JPCB 

memindahkan magnet around ke kolom jam yang telah disepakati. Jika 

keterlambatan pengerjaan tidak mengganggu promise time ke costumer, maka 
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cukup JPCB memindahkan magnet chevron pekerjaan yang terlambat dan magnet 

pentagon pekerjaan selanjutnya, sehingga SA tidak perlu menghubungi costumer. 

Ketika jam akhir pada hari kerja, maka petugas JPCB mempunyai kewajiban 

sebagai berikut: 

1. Mengalokasikan semua pekerjaan carry over yang tidak terselesaikan 

karena  waktu yang tidak mencukupi untuk ke esok harinya. 

2.  Mengalokasikan semua pekerjaan yang tertunda karena menunggu 

kedatangan part atau approval costumer, setelah mendapat konfirmasi 

part oleh partman atau costumer.  

3. Membuat daftar costumer appointment service untuk keesok harinya 

dialokasikan sesuai dengan janji kedatangan costumer. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1 Produktivitas  

Secara umum produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata  

maupun fisik (barang-barang atau jasa) dengan masukan yang sebenarnya. Suatu 

perbandingan antara hasil keluaran dan masukan. Masukan sering dibatasi dengan 

masukan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik bentuk dan 

nilai (Siagian, 2003). 

Menurut Gaspersz (1998), sebagai konsep ekonomis produktivitas berkenaan 

dalam usaha atau kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna 

untuk memprodukasi pemenuhan kebutuhan manusia dan masyarakat umumnya. 

Sebagai konsep filosofis produktivitas mengandung pandangan hidup dan sikap 

mental yang selalu berguna untuk meningkatkan mutu kehidupan dimana keadaan 

ini harus lebih baik dari hari kemarin dan mutu hari esok harus lebih baik dari hari 

ini. Jadi, secara sederhana produktivitas dapat didefinisikan sebagai peningkatan 

output tanpa adanya peningkatan input. 

Kholil  (2014) menyatakan bahwa produktivitas tidak sama dengan produksi, 

tetapi produksi, performasik kualitas, hasil-hasil merupakan komponen dari usaha
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 produktifitas. Dengan demikian, produktifitas merupakan suatu kombinasi dari 

efektifitas dan efisiensi, sehingga produktifitas dapat diukur berdasarkan 

pengukuran berikut; 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛
 

3.1.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas 

Berikut ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya produktivitas 

menurut Sinungan (2009) yaitu : 

1. Investasi 

Komponen pokok dari investasi ialah modal, karena modal merupakan 

landasan gerak suatu usaha, namun modal saja tidaklah cukup, untuk itu harus 

ditambah dengan komponen teknologi. Untuk berkembang menjadi bangsa 

yang bisa memberi dukungan kepada kemajuan pembangunan nasional, 

ditingkat mikro tentunya teknologi yang mampu mendukung kemajuan usaha 

atau perusahaan. Besar kecilnya investasi ini akan menentukan modal usaha 

dan hal ini akan berpengaruh terhadap promosi produk, market share atau 

penggunaan kapasitas. 

2. Manajemen 

Kelompok manajemen dalam organisasi bertugas pokok menggerakkan 

orang-orang lain untuk bekerja sedemikian rupa sehingga tujuan tercapai 

dengan baik. Hal- hal yang kita hadapi dalam manjemen, terutama dalam 

organisasi modern, ialah semakin cepatnya cara kerja sebagai pengaruh 

langsung dari kemajuan-kemajuan yang diperoleh dalam bidang ilmu 
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pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi seluruh aspek organisasi 

seperti proses produksi distribusi, pemasaran, dan lain-lain. Kemajuan 

teknologi yang berjalan cepat maka harus diimbangi dengan proses yang 

terus-menerus melalui pengembangan sumber daya manusia, yakni melalui 

pendidikan dan pengembangan. Dari pendidikan, latihan dan 

pengembangan tersebut maka antara lain akan menghasilkan tenaga skill 

yang menguasai aspek-aspek teknis dan aspek-aspek manajerial. Aspek-

aspek tersebut yaitu : 

a. Technical Skill 

Tenaga kerja yang mempunyai standarisasi tertentu, terampil dan ahli 

dibidang teknis. 

b. Managerial Skill 

Kemampuan dan keterampilan dalam bidang manajemen tertentu, mampu 

mengadakan atau melakukan kegiatan-kegiatan analisa kuantitatif dan 

kualitatif dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi organisasi. 

c. Tenaga Kerja 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan faktor-faktor 

tenaga kerja ini ialah : 

1. Motivasi pengabdian, disiplin, etos kerja Produktivitas dan masa 

depannya. 
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2. Hubungan industrial yang serasi dan harmonis dalam suasana 

keterbukaan. 

Meskipun ada sejumlah perbedaan mengenai definisi produktivitas yang 

tergantung pada keadaan yang nyata dan tujuan-tujuan yang ada 

pendekatan umum (bukan definisi) bagi menyusun pola dari model 

produktivitas adalah mengidentifikasikan output dan komponen-komponen 

input yang benar dan sesuai dengan tujuan jangka panjang, menengah dan 

pendek perusahaan. 

Menurut Sinungan (2005) produktivitas tenaga atau alat, dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan, dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain 

adalah sebagai berikut : 

1. Kondisi pekerjaan dan lingkungan 

2. Keterampilan tenaga kerja / kapasitas alat 

3. Motivasi tenaga kerja / operator 

4. Cara kerja ( Metode ) 

5. Manajemen ( Sumber Daya Manusia dan Alat ) 

3.1.2 Manfaat pengukuran produktivitas 

Terdapat beberapa manfat pengukuran produktivitas dalam suatu organisasi 

perusahaan, antara lain ; 

1. Perusahaan dapat menilai efisiensi sumber daya,sehingga dapat 

meningkatkan produktifitasnya melalui efisiensi penggunaan sumber-

sumber daya tersebut. 
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2. Perencanaan target tingkat produktifitas dimasa mendatang dapat 

dimodifikasi kembali berdasarkan informasi tingkat pengukuran 

produktifitas yang sekarang. 

3. Strategi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dapat ditetapkan 

berdasarkan tingkat perbedaan (gap) antara tingkat produktivitas yang 

diukur/actual. 

4. Pengukuran produktivitas akan menciptakan tindakan-tindakan kompetitif 

berupa upaya-upaya peningkatan produktivitas. 

5. Perencanaan sumber daya akan menjadi lebih efektif melalui pengukuran 

produktivitas,baik dalam perencanaan jangka panjang maupun pendek.  

3.1.3 Unsur-unsur produktivitas 

Unsur-unsur produktivitas menurut Gaspersz (1998) terdiri dari yang pertama 

adalah efisiensi. Efisiensi adalah ukuran yang menunjukan bagaimana sumber-

sumber yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan output. 

Efisiensi karakteristik proses untuk mengukur performasi actual dari sumber daya 

relatif terhadap standar yang ditetapkan. Yang kedua adalah efektivitas, yaitu 

karakteristik lain dari proses yang mengukur derajat pencapaian output dari sistem 

produksi. Efektivitas diukur berdasarkan rasio output aktual terhadap output yang 

direncanakan. Unsur ketiga adalah kualitas, pada dasarnya produktivitas dapat 

diukur dari segi kualitas yang yang merupakan penambahan dari proses input. 

Pengeruh kualitas merupakan faktor yang bisa mempengaruhi nilai tambahb 

konsumen, hal ini apabila nilai tambah kualitas proses dan nilai masukan kriteria 

produksi. Secara umum kualitas merupakan ukuran yang seberapa jauh 

pemenuhan persyaratan,spesifikasi dan harapan konsumen.   
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3.1.4 Pengukuran produktivitas 

Pengukuran produktifitas merupakan suatu alat manajemen yang penting disemua 

tingkat ekonomi. Pada tingkat perusahaan,pengukuran produktivitas terutama 

digunakan sebagai sarana manajemen untuk menganalisa dan mendorong efisiensi 

produksi. 

Pada dasarnya konsep siklus produktivitas terdiri dari empat tahap utama untuk 

digunakan dalam peningkatan produktivitas secara terus menerus (Sumanth, 

1985), yaitu ; 

1. Pengukuran produktivitas  

2. Evaluasi produktivitas 

3. Perancangan produktivitas 

4. Peningkatan produktivitas. 

3.2 Efisiensinsi 

Efisiensi dapat dirumuskan menurut suatu pengertian tertentu yaitu 

memaksimumkan perbandingan antara hasil bersih yang nyata (imbangan akibat-

akibat yang dikehendaki terhadap yang tidak dikehendaki) dengan pengorbanan 

yang diberikan. 

Suatu tindakan dapat disebut efisien apabila mencapai hasil yang maksimum 

dengan usaha tertentu yang diberikan. Atau apabila mencapai suatu tingkat hasil 

tertentu dengan usaha terkecil yang mungkin diberikan. 

 Miranda (2003) menyatakan bahwa efisiensi adalah prediksi keluaran/ ouput pada 

biaya minimum, atau merupakan rasio antara kuantitas sumber yang digunakan 
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dengan keluaran yang dikirim. Gie (1997) menjelaskan bahwa efisiensi adalah 

satu pengertian tentang perhubungan optimal antara pendapatan dan pengeluaran, 

bekerja keras dan hasil-hasilnya, modal dan keuntungan, biaya dan kenikmatan, 

yang ada kalanya juga disamakan dengan ketepatan atau dapat juga dirumuskan 

sebagai perbandingan terbaik antara pengeluaran dan penghasilan, antara suatu 

usaha kerja dengan hasilnya.  

Perbandingan ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu : 

1. Segi Hasil 

Suatu pekerjaan dapat disebut efisien jika dengan usaha tertentu memberikan hasil 

yang maksimal. Hasil yang dimaksud yaitu mengenai kualitas dan kuantitas 

maksimal yang diperoleh. 

2. Segi Usaha 

Suatu pekerjaan dapat dikatakan efisien jika suatu hasil tertentu tercapai dengan 

usaha yang minimal. Usaha yang dimaksud mengandung tiga unsur, yaitu waktu, 

biaya, dan metode kerja. 

Suatu cara bekerja efisien yang dipraktekkan pada suatu satuan usaha tertentu 

akan mengakibatkan tercapainya hasil yang dikehendaki, bahkan dalam derajat 

yang tinggi mengenai mutu dan hasilnya. Jadi hasil yang maksimal dalam setiap 

pekerjaan tergantung pada cara kerja yang efisien. 

Efisiensi dapat dihitung dengan cara ; 

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙
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3.3 Maintenance  

Menurut Corder (1988), maintenance adalah suatu kombinasi dari berbagai 

tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya, 

sampai pada suatu kondisi yang bisa diterima. 

3.3.1  Tujuan Pemeliharaan 

Menurur Corder (1992 ), tujuan pemeliharaan yang utama dapat didefinisikan 

dengan jelas sebagai berikut :  

1. Memperpanjang usia kegunaan assets ( yaitu setiap bagian dari suatu 

tempat kerja , bangunan dan isinya ) 

2. Menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi 

(atau jasa) dan mendapatkan laba investasi (return of investment) 

maksimum yang mugkin. 

3. Menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. 

3.3.2  Jenis-jenis Pemeliharaan 

Corder, (1992) membagi kegiatan pemeliharaan kedalam dua bentuk, yaitu 

pemeliharaan terencana (planned maintenance) dan pemeliharan tak terencana 

(unplanned maintenance), dalam bentuk pemeliharaan darurat (break down 

maintenance). Pemeliharaan terencana (planned maintenance) merupakan 

kegiatan perawatan yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan terlebih dahulu. 

Pemeliharaan terencana ini terdiri dari pemeliharaaan pencegahan (preventive 

maintenance), pemeliharan korektif (corrective maintenance) dan predictive 

maintenance. 
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1. Pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance) 

Preventive maintenance adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang 

dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga 

dan menentukan kondisi atau keadaan yang menyebabkan fasilitas produksi 

mengalami kerusakan pada waktu digunakan dalam proses produksi.  

Preventive maintenance ini sangat efektif digunakan dalam menghadapi fasilitas 

produksi yang termasuk dalam “critical unit”. Sebuah fasilitas atau peralatan 

produksi termasuk dalam “critical unit “apabila kerusakan fasilitas atau peralatan 

tersebut akan membahayakan kesehatan atau keselamatan para pekerja, 

mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan, menyebabkan kemacetan pada 

seluruh produksi, dan modal yang ditanamkan dalam fasilitas tersebut cukup besar 

atau harganya mahal (Assauri, 2004 ). 

2. Pemeliharaan Korektif (corrective maintenance) 

Menurut Prawirosentono (2000), pemeliharaan korektif (corrective maintenance) 

adalah  peralatan yang dilaksanakan karena adanya hasil produk yang tidak sesuai 

dengan rencana. Kegiatan ini dimaksudkan agar fasilitas/ peralatan tersebut dapat 

digunakan kembali dalam operasi, sehingga proses produksi dapat berjalan lancar 

kembali.  

Sedikit berbeda dengan pendapat sebelumnya, selain preventive maintenance dan 

corrective maintenance, Patton ( 1983 ) menambahkan satu jenis pemeliharaan 

lagi, yaitu “ pemeliharaan kemajuan “ ( Improvement maintenance), yang 

berfungsi untuk memodifikasi, mendisain ulang, dan merubah mesin. 
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Disamping pemeliharaan terencana ( planned maintenance ) yang telah dijelaskan 

sebelumnya, terdapat pula pemeliharaan tidak terencana (unplanned 

maintenance). Pemeliharaan tidak terencana didefinisikan sebagai pemeliharaan 

yang dilakukan karena adanya indikasi atau petunjuk bahwa adanya tahap 

kegiatan proses produksi yang tiba-tiba memberikan hasil yang tidak layak. 

Pelaksanaan pemeliharaan tak terencana ini dapat berupa pemeliharaan darurat ( 

emergency maintenance ) yaitu kegiatan perawatan mesin yang memerlukan 

penanggulangan yang bersifat darurat agar tidak menimbulkan kerusakan yang 

lebih parah.(Prawirosentono,2000). 
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BAB IV 

PENGUMPULAN  DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1 Daftar model dan nama kendaran ; 

Beberapa model dan nama kendaraan yang telah digunakan disetiap cabang 

bengkel Nissan Datsun adalah seperti pada tabel 4.1 dibawah ini.  

Tabel 4.1  Model (kode) dan nama kendaraan. 

Model (kode) Nama 

L 10 Grand Livina 

L 11 

All new grand 

livina 

F 15 Juke 

M 20 Evalia 

K 13 March 

T 30 X-trail 

T 31 All new x-trail 

T 32 

All new x-trail 

2015 

C 24 Serena 

C 26 All new serena 

HADO Datsun go  

LADO Datsun go + 

 

Model ataupun jenis mobil Nissan yang ada di Indonesia sangatlah beragam, 

disetiap jenis mempunyai spesifikasi masing-masing dan juga ciri khas tersendiri. 

Model ( kode ) biasa digunakan membedakan jenis mobil dan  menghindari 

kesalahan dalam pengerjaan mobil. 
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4.2 Jenis-jenis service mobil 

Service dibagi menjadi beberapa jenis yaitu; 

1. Priodik maintenance service (PMS) 

Priodik maintenance service atau servis berkala yaitu service yang 

dilakukan berdasarkan jumlah kilometer atau jumlah waktu tertentu. 

Berikut merupakan merupakan jenis-jenis dari Priodik maintenance 

service (PMS) : 

• 1000 KM tanpa kelipatan 

• 10.000 KM dan kelipatannya 

• 20.000 KM dan kelipatannya 

• 40.000 KM dan kelipatannya 

Berikut ini merupakan daftar pekerjaan dari masing-masing jenis PMS. 

Tabel 4.2 Daftar pengerjaan PMS 1000 KM. 

( A ) Pemeriksaan interior 

1 Steering lock & steering wheel free play 

2 Pemeriksaan start engine (termasuk pilot lamp) 

3 Fungsi brake master Cylinder 

4 Air condisioner, fungsi tombol ac, cek kebocoran 

5 Parking brake 

6 Brake pedal free play 

7 Transmision ( fungsi & neutral switch )-AT 

8 Kinerja tuas select lever -(AT & MT ) 

9 Acceleration pedal 

(B) Pemeriksaan exterior 

1 Hood ( periksa pengunci Hood dan mekanisme lain ) 

2 Seluruh pintu 

3 Door lock and hinge 

4 fungsi seluruh seat belt 

5 Trunk lid 
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( C ) Pemeriksaan pada ruang mesin 

1 Cek level fluida baterai 

2 Filter bahan bakar (non in tank type)-Gasoline 

3 Filter bahan bakar – diesel 

4 Kebocoran oli disekitar mesin 

5 CVT oli level & cvt transmission 

6 Oli mesin 

7 Oli filter 

8 Electrical connector 

( D ) Pemeriksaan akhir 

1 Mengukur tekanan ban 

2 Pemeriksaan tekanan ban cadangan 

3 Putaran mesin dan waktu pengapian 

4 Gunakan  Counsult jika diperlukan 

 

PMS 1000 KM ini merupakan service awal yang dilakukan pada setiap kendaraan 

setelah kilometer berjumlah 1000 atau satu bulan setelah mobil berada ditangan 

pembeli. Pengerjaan jenis PMS tidak sebanyak pengerjaan pada PMS jenis yang 

lainnya. 

Tabel 4.3 Daftar pekerjaaan PMS 10.000 KM 

At Inspection / Operation Item 

In
si

d
e 

V
eh

ic
le

 

Foot brake, parking brake 

& clutch (For free play, 

stroke & operation) 

Measure followings and check if they are within 

limit. 

Brake pedal check 

Clutch pedal check 

Parking brake check 

Windshield defogger Defroster function check 

Accelerator pedal  Accelerator pedal check 

Steering wheel Steering wheel check 

O
u

si
d

e 
V

eh
ic

le
 

Spare tire 

Air pressure check 

Damage check 
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At Inspection / Operation Item 

E
n

g
in

e 
R

o
o

m
 Battery Fluid level 

Brake fluid (For level & 

leaks) 
Master cylinder, Brake piping 

Clutch fluid  Level and leaks check 

Air cleaner Filter Cleaning 

U
n

d
er

 V
eh

ic
le

 

Fluid leaks 

Engine 

Transmission 

Transfer 

Brake and clutch fluid Clutch 

Brake lines & cables 

Brake lines & Cables check 

RR-RH Parking brake cable damage check 

RR-LH Parking brake cable damage check 

Exhaust system Exhaust system check 

R
ea

r-
R

ig
h

t 
w

h
ee

l 

Tire 

Air pressure check 

Damage check 

Depth check 

Rotation 

Wheel nut torque 

Brake lines & cables Brake fluid leak check 

R
ea

r-
L

ef
t 

w
h

ee
l 

Tire 

Air pressure check 

Damage check 

Depth check 

Rotation 

Wheel nut torque 

Brake lines & cables Brake fluid leak check 

F
ro

n
t-

L
ef

t 
w

h
ee

l 

Tire 

Air pressure check 

Damage check 

Depth check 

Rotation 

Wheel nut torque 

Brake lines & cables Brake fluid leak check 

Brake pads, rotors & other 

brake components 

Disc caliper check 

Brake pad  check 

Brake disc check 
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At Inspection / Operation Item 

F
ro

n
t-

R
ig

h
t 

w
h

ee
l 

 

Tire 

Air pressure check 

Damage check 

Depth check 

Rotation 

Wheel nut torque 

Brake lines & cables Brake fluid leak check 

Brake pads, rotors & other 

brake components 

Disc caliper check 

Brake pad  check 

Brake disc check 

R
ep

la
ce

m
en

t 

Engine oil   

Engine doren plug washer   

Engine oil filter   

Apply new oil to engine 

oil filter seal 
  

 

PMS 10.000 KM ini dilakukan 6 bulan setelah PMS 1000 KM atau telah 

mencapai kilometer 10.000 terlebih dahulu. Adapun keliapatan dari PMS ini yaitu 

PMS 30.000, PMS 50.000, PMS 70.000 dan seterusnya. Dimana disetiap kelipatan 

daftar pengerjannya sama. 

Tabel 4.4 Daftar pekerjaaan PMS 20.000 KM 

At Inspection / Operation Item 

In
si

d
e 

V
eh

ic
le

 Foot brake, parking 

brake & clutch (For free 

play, stroke & 

operation) 

Measure followings and check if they are within limit. 

Brake pedal check 

Clutch Pedal Check 

Parking brake check 

Windshield defogger Defroster function check 

Accelerator pedal  Accelerator pedal check 
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Steering wheel Steering wheel check 

At Inspection / Operation Item 

In
si

d
e 

V
eh

ic
le

 

Steering wheel 

Air pressure check 

Damage check 

E
n

g
in

e 
R

o
o

m
 

Axle & suspension 

parts 
Strut tower upper fix bolts 

Battery Fluid level 

Brake fluid (For level & 

leaks) 
Master cylinder, Brake piping 

Clutch fluid  Level and leaks check 

Cooling system 

Radiator cap 

Coolant leakage 

Radiator  

U
n

d
er

 V
eh

ic
le

 

Cooling system Radiator 

Fluid leaks Engine 

  Transmission 

  Transfer 

Brake and clutch fluid Clutch 

Drive belts Drive belts check 

Steering gear & 

linkage, axle & 

suspension parts, & 

drive shafts 

FR-RH Drive shaft and boot check 

FR-RL Drive shaft and boot check 

FR-RH Steering gear & linkage connection and boot 

crack check 

FR-RL Steering gear & linkage connection and boot 

crack check 

Front suspension check 

RR-RH Drive shaft and boot check 

RR-RL Drive shaft and boot check 

Rear suspension check 

Brake lines & cables 

Brake lines & Cable check 

RR-RH Parking brake cable damage check 

RR-LH Parking brake cable damage check 
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R
ea

r-
R

ig
h

t 
w

h
ee

l 

Axle & suspension 

parts  

Wheel bearing check 

Coil spring check 

Shock absorber check 

Tire Air pressure check 

Tire 

Brake lines & cables 

Damage check 

Depth check 

Rotation 

Wheel nut torque 

Brake fluid leak check 

Brake linings, drums & 

other brake components 
Brake drum check 

Brake linings, drums & 

other brake components 

Axle & suspension 

parts  

Brake shoe check 

Wheel cylinder check 

Wheel bearing check 

R
ea

r-
L

ef
t 

w
h

ee
l 

Axle & suspension 

parts  

Tire 

Coil spring check 

Shock absorber check 

Air pressure check 

Tire 

Brake lines & cables 

Damage check 

Depth check 

Rotation 

Wheel nut torque 

Brake fluid leak check 

Brake linings, drums & 

other brake components 
Brake drum check 

Brake linings, drums & 

other brake components 

Axle & suspension 

parts  

Brake shoe check 

Wheel cylinder check 

Wheel bearing check 

F
ro n
t-

L
ef

t 

w
h

ee
l 

 

Axle & suspension Coil spring check 

Exhaust system Exhaust system check 

At Inspection / Operation Item 
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parts  

Tire 
Shock absorber check 

Air pressure check 

Tire 

Damage check 

Depth check 

Rotation 

 

 

 

 

At Inspection / Operation Item 

 

 Wheel nut torque 

Brake lines & cables Brake fluid leak check 

Brake pads, rotors & 

other brake components 

Disc caliper check 

Brake pad  check 

Brake disc check 

F
ro

n
t-

R
ig

h
t 

w
h

ee
l 

 

Axle & suspension 

parts  

Wheel bearing check 

Coil spring check 

Shock absorber check 

Tire 

Air pressure check 

Damage check 

Depth check 

Rotation 

Wheel nut torque 

Brake lines & cables Brake fluid leak check 

Brake pads, rotors & 

other brake components 

Disc caliper check 

Brake pad  check 

Brake disc check 

R
ep

la
ce

m
en

t 

Engine Oil   

Engine air Filter   

Engine doren plug 

washer 
  

Engine Oil filter   

Apply new oil to engine 

oil filter seal 
  

A/C Filter   
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PMS 20.000 KM ini dilakukan 6 bulan setelah PMS 10.000 KM atau telah 

mencapai kilometer 20.000 terlebih dahulu. Adapun keliapatan dari PMS ini yaitu 

PMS 60.000, PMS 100.000, PMS 120.000 dan seterusnya. Dimana disetiap 

kelipatan daftar pengerjannya sama. 

 

Tabel 4.5 Daftar pekerjaaan PMS 40.000 KM 

At Inspection / Operation Item 

In
si

d
e 

V
eh

ic
le

 Foot brake, parking brake & 

clutch (For free play, stroke 

& operation) 

Brake booster function check 

Brake pedal check 

Clutch pedal check 

Parking brake check 

Windshield defogger Defroster function check 

Accelerator pedal  Accelerator pedal check 

Steering wheel Steering wheel check 

O
u

ts
id

e 
V

eh
ic

le
 

Spare tire 

Air pressure check 

Damage check 

E
n

g
in

e 
R

o
o

m
 

Axle & suspension parts Strut tower upper fix bolts 

Battery Fluid level 

Fuel lines/connections Check Fuel lines/connections check 

Brake fluid (For level & 

leaks) 
Master cylinder, Brake piping 

Clutch fluid  Level and leaks check 

Cooling system 

Radiator cap 

Mixture ratio 

Coolant leakage 

Radiator 

U
n

d
er

 V
eh

ic
le

 

Cooling system Radiator 

Fluid leaks 

Engine 

Transmission 

Transfer 
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Brake and clutch fluid Clutch 

Steering gear & linkage, 

axle & suspension parts, & 

drive shafts 

FR-RH Drive shaft and boot check 

FR-RL Drive shaft and boot check 

FR-RH Steering gear & linkage connection and boot 

crack check 

FR-RL Steering gear & linkage connection and boot 

crack check 

Front suspension check 

RR-RH Drive shaft and boot check 

RR-RL Drive shaft and boot check 

 

At Inspection / Operation Item 

 

 Rear suspension check 

Fuel lines/connections Check Fuel lines/connections check 

Brake lines & cables 

Brake lines & cables Check 

RR-RH Parking brake cable damage check 

RR-LH Parking brake cable damage check 

Exhaust system Exhaust system check 

R
ea

r-
R

ig
h

t 
w

h
ee

l 

Axle & suspension parts  

Wheel bearing check 

Coil spring check 

Shock absorber check 

Tire 

Air pressure check 

Damage check 

Depth check 

Rotation 

Wheel nut torque 

Brake lines & cables Brake fluid leak check 

Brake linings, drums & 

other brake components 

Brake drum check 

Brake shoe  check 

Wheel cylinder check 

R
ea

r-
L

ef
t 

w
h

ee
l Axle & suspension parts  

Wheel bearing check 

Coil spring check 

Shock absorber check 

Tire 

Air pressure check 

Damage check 

Depth check 

Rotation 
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At Inspection / Operation Item 

Wheel nut torque 

Brake lines & cables Brake fluid leak check 

Brake linings, drums & 

other brake components 

Brake drum check 

Brake shoe  check 

Wheel cylinder check 

F
ro

n
t-

L
ef

t 
w

h
ee

l 
 

Axle & suspension parts  

Wheel bearing check 

Coil spring check 

Shock absorber check 

Tire 

Air pressure check 

Damage check 

Depth check 

 

F
ro

n
t-

L
ef

t 
w

h
ee

l  
Rotation 

Wheel nut torque 

Brake lines & cables Brake fluid leak check 

Brake pads, rotors & other 

brake components 

Disc caliper check 

Brake pad  check 

Brake disc check 

F
ro

n
t-

R
ig

h
t 

w
h

ee
l 

 

Axle & suspension parts  

Wheel bearing check 

Coil spring check 

Shock absorber check 

Tire 

Air pressure check 

Damage check 

Depth check 

Rotation 

Wheel nut torque 

Brake lines & cables Brake fluid leak check 

Brake pads, rotors & other 

brake components 

Disc caliper check 

Brake pad  check 

Brake disc check 

R
ep

la
ce

m
en

t 

Engine oil   

Engine drain plug washer   

Engine oil filter   

Apply new oil to engine oil 

filter seal 
  

Engine air filter   

Spark plug Nickel-tipped type 
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PMS 40.000 KM ini dilakukan 6 bulan setelah PMS 30.000 KM atau telah 

mencapai kilometer 40.000 terlebih dahulu. Adapun keliapatan dari PMS ini yaitu 

PMS 80.000, PMS 140.000 dan seterusnya. Dimana disetiap kelipatan daftar 

pengerjannya sama. 

 

Daftar pengecekan maupun penggantian part berdasarkan jenis PMS dapat dilihat 

pada tabel 4.6 dibawah ini ; 

Tabel 4.6 Daftar penggantian part. 

Item pemeriksaan Periode pengantian 

AC filter 20.000 km 

Wiper blade 6 bulan (*1) 

Oli Trasmisi cvt (*2) 

Spark plug/busi 40.000 km ( 3*) 

Air filter 40.000 km 

Brake fluid 40.000 km 

Belt drive 40.000 km  

Radiator coolant 80.000 km 

Oli Transmisi ( MT 

& AT) 120.000 km 

Drive shaft boot 5 tahun 

Oil engine 10.000 km 

Brake fluid   

Drive Belt   

A/C filter   
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Oil Filter 10.000 km 

Keterangan ; 

a. *1= Pemakaian normal, untuk kondisi berat penggantian 

dipercepat. 

b. *2 =  Untuk menggunakan busi palatinum, penggantian busi 

dilakukan pada setiap 100.000 km 

c. *3 = Dilakukan apabila nilai poin CVT menunjukan 210.000. 

Penggantian part yang dilakukan ini berdasarkan kilometer maupun jenis 

kendaraan. Sebagai contoh untuk mobil yang bertranmisi CVT adanya 

penggantian oli CVT tapi tidak dilakukan pada kendaraan yang bertransmisi 

manual atau matic. 

2. Service general 

Service general  yaitu service atau perbaikan yang dilakuan selain priodik 

maintenan service. Sebagai contoh penggantian kanvas kopling, overhaul 

engine dan lainnya. 

4.3 Express maintenance service 

Servis Expres Maintenace  merupakan sebuah sistem pengerjaan periodic 

maintenance service ( tanpa mengerjakan keluhan ) yang dilakuakan oleh dua 

teknisi. Sistem  ini memberikan pelayanan servis yang cepat kepada pelanggan 

dengan tujuan untuk mempercepat proses pengerjaan mobil dan bisa menambah 

unit entry yang bisa diterima setiap harinya. Dalam pengerjaannya menggunakan 

1 Stall  khusus, 2 set caddy khusus dan dengan dua orang teknisi yang memiliki 

job desk masing-masing. 
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4.3.1 Job desk teknisi Express maintenance service 

Express maintenance service ini terdiri dari dua teknisi yaitu teknisi A dan B yang 

mempunyai tugas masing masing, adapun tugasnya masing-masing dapat dilihat 

pada gambar berikut ; 
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Gambar 4.1 Job desk teknisi Express maintenance service posisi lift dasar 1. 

Pada posisi dasar 1 ini merupakan langkah awal bagi pengerjaan mobil, dimana 

teknisi A berada di dalam mobil sedangkan teknisi B memeriksa bagian engine 

room. 
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Setelah posisi dasar 1 maka selanjutnya ke posisi atas,dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini; 

Gambar 4.2 Job desk teknisi Express maintenance service posisi lift atas. 

Setelah posisi dasar 1 posisi selanjutnya yaitu posisi lift atas pada posisi atas 

teknisi A memeriksa under body sedangkan teknisi B berada dibawah engine 
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untuk melakuan penggantian oli mesin dan melakukan pemeriksaan di area bawah 

engine.  

Setelah posisi atas ini maka selanjutnya yaitu posisi tengah,dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini ; 

 

Gambar 4.3 Job desk teknisi Express maintenance service posisi lift tengah. 
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Pada posisi tengah ini merupakan pemeriksaan untuk sistem rem, teknisi B 

memeriksa rem depan sedangkan untuk teknisi A memeriksa rem belakang jika 

jenis PMS 20.000 KM atau PMS 40.000 KM. 

 Setelah posisi ini maka dilanjut ke posisi dasar 2 dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini ; 

 

Gambar 4.4  Job desk teknisi Express maintenance service posisi lift dasar 2. 
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Pada gambar 4.4 kita bisa lihat bahwa teknisi B mengisi oli mesin dan melakukan 

start stop engine lalu melepaskan fender cover. Sedangkan teknisi A melakukan 

pelepasan lift dan mengencangkan mur roda. 

4.3.2 Standar waktu pengerjaan Express maintenance service 

Disetiap jenis priodik maintenace service terdapat pengerjan yang berbeda-beda, 

sehingga waktu yang diperlukanpun akan berbeda. Berikut ini merupakan standar 

waktu yang ditetapkan untuk setiap jenis priodik maintenance service. 

a) Service 10.000 KM dan kelipatannya : 25 menit 

b) Service 20.000 KM dan kelipatannya : 32 menit 

c) Service 40.000 KM dan kelipatannya : 48 menit 

4.3.3 Tools express maintenance service 

Tabel 4.7  Daftar alat-alat express maintenance service . 

Daftar alat-alat 

1 Radiator cap pressure & leak test gauge 30 17 mm combination on wrench 

2 Coolant specific gravity test gauge 31 18 mm combination on wrench 

3 Belt tensioner gauge 32 21 mm combination on wrench 

4 Dial gauge with magnetic stand 33 6 mm hexagon wrench 

5 brake rotor thinkness gauge 34 Pliers 

6 Vervier caliper 250 mm 35 Pry bar 

7 tire depth gauge 36 Flat screw driver 

8 Stell ruler 150 mm 37 Chisel & mallet 

9 Stell ruler 300 mm 38 Wheel Nut 
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Daftar alat-alat 

10 8 mm soket (3?/8 ") 39 Hub cap pliers 

11 13 mm soket (3/8") 40 Drift 

12 14 mm spark plug soket ( 3/8") 41 Cross wrech 

13 10" extendion rod (3/8") 42 Pre-set torque wrench (34.3Nm, /8") 

14 5 extension rod (3/8) 43 Pre-set torque wrench (26Nm, 3/8") 

15 5" extension rod (3/8") 44 Pre-set torque wrench (240Nm, 1/2") 

16 universal joint (3/8") 45 Pre-set torque wrench (108Nm, 1/2") 

17 Rachet handle (3/8) 46 Impact wrench 

18 Brake bar ( 3/8") 47 Air Presure guage 

19 10 mm socket (3/8") 48 Magnet pick-up tool 

20 oil filter wrench 49 Air Rachet (3/8") 

21 T-handle (3/8") 50 One man brake bleeder set 

22 19 mm cocket (1/2") 51 Brake fluid auto-repline 

23 21 mm socket (1/2)" 52 

600 Mi contaainer witgh marking 

and hose 

24 30 mm socket (1/2)" 53 Brake cleaner spray 

25 Ratchet handle (1/2)" 54 Oil jug 

26 8 mm combination on wrench 55 Fender cover 

27 10 mm combination on wrench 56 Magnetic bowl 

28 14 mm combination on wrench 57 Grease 

29 16 mm combination on wrench 

  

 

Tools express maintenance service ini merupakan alat-alat yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. Alat-alat ini adalah alat yang biasa digunakan untuk 
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pengerjaan PMS, kelengkapan alat berbeda dengan kelengkapan Tools yang 

digunakan oleh teknisi general repair. 

4.4 Pengumpulan data pengerjaan service 

Data pengerjaan mobil diambil dari tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan 31 

Oktober 2016. 

Data yang didapatkan yaitu ; 

4.4.1 Data pengerjaan PMS 10.000 KM 

Tabel 4.8 Data hasil pengerjaan  PMS 10.000 KM dan kelipatannya. 

JENIS PMS 10.000 KM 

NO TANGGAL NO POLISI MODEL 
JAM 
MULAI 

JAM 
SELESAI 

WAKTU 
PENGERJAAN 

KETERANGAN 

1 5/10/16 F 1274 DS M 20 8:35 9:08 0:33 Tidak tercapai 

2 5/10/16 F 1309 DQ L 10 11:30 12:06 0:36 Tidak tercapai 

3 8/10/16 F 1175 EI K 13 10:08 10:48 0:40 Tidak tercapai 

4 8/10/16 F 1258 CP T 31 13:15 13:47 0:32 Tidak tercapai 

5 10/10/16 F 1321 NJ LADO 13:10 13:37 0:27 Tidak tercapai 

6 11/10/11 F 1028 LO C 26 9:10 9:45 0:35 Tidak tercapai 

7 11/10/16 F 1104 GFJ L 11 10:00 11:00 1:00 Tidak tercapai 

8 12/10/16 F 636 EE T 32 8:50 9:30 0:40 Tidak tercapai 

9 12/10/16 F 122 DEY T 32 9:40 10:15 0:35 Tidak tercapai 

10 13/10/16 F 1641 LQ LADO 13:45 14:12 0:27 Tidak tercapai 

11 14/10/16 F 1844 EN K 13 13:15 14:15 1:00 Tidak tercapai 

12 14/10/16 
B 1916 
UYX 

HADO 14:45 15:16 0:31 
Tidak tercapai 

13 15/10/16 F 1724 Lw HADO 8:45 9:05 0:20 Tercapai 

14 17/10/16 F 1573 EN L 11 10:08 10:30 0:22 Tercapai 

15 18/10/16 F 1279 NE L 10 11:03 11:23 0:20 Tercapai 

16 18/10/16 F 1799 LJ K 13 14:15 14:43 0:28 Tidak tercapai 

17 19/10/16 
F 1430 
URN 

L 11 9:25 9:51 0:26 
Tidak tercapai 

18 19/10/16 
B 1483 
PRW 

K 13 10:06 10:26 0:20 
Tercapai 

19 20/10/16 
F 1123 
NOH 

C 26 13:30 14:00 0:30 
Tidak tercapai 

20 21/10/16 B 1839 TR K 13 10:39 11:00 0:21 Tercapai 
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JENIS PMS 10.000 KM 

NO TANGGAL NO POLISI MODEL 
JAM 
MULAI 

JAM 
SELESAI 

WAKTU 
PENGERJAAN 

KETERANGAN 

21 22/10/16 F 1734 NK LADO 13:27 13:50 0:23 Tercapai 

22 24/10/16 F 1203 V L 10 8:30 9:00 0:30 Tidak tercapai 

23 24/10/16 F 1419 CX L 11 13:10 13:30 0:20 Tercapai 

24 26/10/16 B 1371 SZT L10 8:30 9:10 0:40 Tidak tercapai 

25 27/10/16 F 1543 GE L 10 8:45 9:20 0:35 Tidak tercapai 

26 27/10/16 F 1591 NJ LADO 10:03 11:00 0:57 Tidak tercapai 

27 27/10/16 F 1287 EI C 26 11:23 11:55 0:32 Tidak tercapai 

28 29/10/16 F 1558 DG K 13 8:20 8:42 0:22 Tercapai 

29 29/10/16 F 1724 EN L 10 9:56 10:15 0:19 Tercapai 

30 29/10/16 F 1597 DJ M 20 10:37 11:16 0:39 Tidak tercapai 

 

Keterangan ; 

Tidak tercapai jika waktu pengerjaan  25 menit. 

Tercapai jika waktu pengerjaan ≤ 25 menit. 

Jumlah tercapai ; 9 unit 

Jumlah Tidak tercapai ; 21 unit 

 

4.4.2 Data pengerjaan PMS 20.000 KM 

Tabel 4.9 Data pengerjaan  PMS 20.000 KM dan kelipatannya. 

JENIS PMS 20.000 KM 

NO TANGGAL NO POLISI MODEL 
JAM 
MULAI 

JAM 
SELESAI 

WAKTU 
PENGERJAAN  

KETERANGAN 

1 1/10/2016 F 1581 DQ M 20 14:00 14:35 0:35 
Tidak 
tercapai 

2 3/10/2016 F 1519 ET HADO 8:20 8:45 0:25 Tercapai 

3 3/10/2016 F 1014 EN LADO 10:40 11:10 0:30 Tercapai 

4 3/10/2016 
B 1263 
KOK 

T 30 13:45 15:40 1:55 
Tidak 
tercapai 

5 4/10/2016 F 1378 LW LADO 9:20 9:55 0:35 
Tidak 
tercapai 

6 6/10/2016 F 1580 EP K 13 9:32 10:09 0:37 
Tidak 
tercapai 

7 7/10/2016 
F 1178 
DER 

T 32 9:00 9:50 0:50 
Tidak 
tercapai 
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JENIS PMS 20.000 KM 

NO TANGGAL NO POLISI MODEL 
JAM 
MULAI 

JAM 
SELESAI 

WAKTU 
PENGERJAAN  

KETERANGAN 

8 7/10/2016 F 1278 TIP LADO 10:37 11:21 0:44 
Tidak 
tercapai 

9 10/10/2016 F 1105 LX T 32 9:32 10:13 0:41 
Tidak 
tercapai 

10 11/10/2016 F 1272 LI C 26 8:10 8:50 0:40 
Tidak 
tercapai 

11 11/10/2016 F 1891 NA T 32 11:00 12:00 1:00 
Tidak 
tercapai 

12 12/10/2016 F 1489 NH M 20 10:30 11:02 0:32 Tercapai 

13 13/10/16 F 1853 LO HADO 8:15 8:43 0:28 Tercapai 

14 13/10/16 F 1182 ET T 32 9:00 9:35 0:35 
Tidak 
tercapai 

15 15/10/16 F 1666 CZ L 11 8:00 8:35 0:35 
Tidak 
tercapai 

16 15/10/16 
B 1759 
PAP 

M 20 9:50 10:20 0:30 
Tercapai 

17 15/10/16 F 1337 EK K 13 11:00 11:35 0:35 
Tidak 
tercapai 

18 17/10/16 F 1232 EY  L 11 8:41 9:09 0:28 Tercapai 

19 17/10/16 F 1136 IS L 10 9:18 10:00 0:42 
Tidak 
tercapai 

20 18/10/16 F 1276 NE LADO 10:28 10:56 0:28 Tercapai 

21 19/10/16 F 1821 LY LADO 8:45 9:06 0:21 Tercapai 

22 20/10/16 F 1844 NC LADO 8:49 9:16 0:27 Tercapai 

23 21/10/16 B 1839 TR K 13 9:01 9:30 0:29 Tercapai 

24 22/10/16 
FF 1330 
LT 

LADO 11:14 13:15 1:01 
Tidak 
tercapai 

25 24/10/16 F 1677 EN L 11 9:26 9:55 0:29 Tercapai 

26 24/10/16 F 1160 EL L 10 11:30 12:00 0:30 Tercapai 

27 25/10/16 F 1378 LP C 26 8:30 8:55 0:25 Tercapai 

28 26/10/16 F 5674 I M 20 11:28 11:55 0:27 Tercapai 

29 28/10/16 F 1105 KT  L 11 8:32 9:02 0:30 Tercapai 

30 28/10/16 F 1858 LQ HADO 10:07 10:36 0:29 Tercapai 

31 28/10/16 F 1373 NB T 32 13:25 14:10 0:45 
Tidak 
tercapai 

32 28/10/16 F 1574 EN T 32 14:33 15:12 0:39 
Tidak 
tercapai 

 

Keterangan ; 

Tidak tercapai jika waktu pengerjaan  32 menit. 
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Tercapai jika waktu pengerjaan ≤ 32 menit. 

Jumlah tercapai ; 16 unit 

Jumlah Tidak tercapai ; 16 unit. 

4.4.3 Data pengerjan  PMS 40.000 KM 

Tabel 4.10 Data pengerjaan  PMS 40.000 KM dan kelipatannya. 

JENIS PMS 40.000 KM 

NO TANGGAL NO POLISI MODEL 
JAM 

MULAI 
JAM 

SELESAI 
WAKTU 

PENGERJAAN 
KETERANGAN 

1 1/10/2016 
B 1335 

URB 
L 11 8:20 8:55 0:35 

Tidak 
tercapai 

2 1/10/2016 
B 1722 

SZP 
T 31 10:05 11:00 0:55 

Tercapai 

3 1/10/2016 B 1123 TIZ M 20 11:35 13:40 1:05 
Tidak 

tercapai 

4 4/10/2016 F 1027 DV L 11 8:00 8:55 0:55 Tercapai 

5 4/10/2016 F 1152 EQ K 13 10:10 11:00 0:50 
Tidak 

tercapai 

6 4/10/2016 B 277 KJM T 32 11:10 13:10 1:00 
Tidak 

tercapai 

7 5/10/2016 F 1762 DS L 11 9:15 10:15 1:00 
Tidak 

tercapai 

8 5/10/2016 F 1019 KS K 13 10:25 11:29 1:04 
Tidak 

tercapai 

9 5/10/2016 F 1451 CF C 24 11:58 14:08 1:10 
Tidak 

tercapai 

10 8/10/2016 F 1578 DQ L 10 8:00 8:57 0:57 
Tidak 

tercapai 

11 8/10/2016 F 2434 CP K 13 10:56 11:47 0:51 
Tidak 

tercapai 

12 10/10/2016 F 45 EC T 31 10:20 11:10 0:50 
Tidak 

tercapai 

13 12/10/2016 F 1196 LN LADO 14:35 15:20 0:45 Tercapai 

14 14/10/16 F 1225 EI C 26 8:30 9:02 0:32 Tercapai 

15 14/10/16 F 234 AI T 32 10:00 11:10 1:10 
Tidak 

tercapai 

16 15/10/16 B 1820 0 L 10 9:10 9:45 0:35 Tercapai 

17 15/10/16 F 1270 DS L 10 11:45 13:30 0:45 Tercapai 

18 17/10/16 
F 1485 

SOL 
L 10 11:01 11:45 0:44 

Tercapai 

19 17/10/16 
F 1940 
KMD 

L 10 13:15 14:00 0:45 
Tercapai 
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JENIS PMS 40.000 KM 

NO TANGGAL NO POLISI MODEL 
JAM 

MULAI 
JAM 

SELESAI 
WAKTU 

PENGERJAAN 
KETERANGAN 

20 20/10/16 F 1669 KJ L 10 9:26 10:15 0:49 
Tidak 

tercapai 

21 20/10/16 F 9391 LZ LADO 15:04 15:58 0:54 
Tidak 

tercapai 

22 22/10/16 F 1192 LN LADO 8:30 9:15 0:45 
Tidak 

tercapai 

23 22/10/16 F 1853 LH LADO 10:40 11:35 0:55 
Tidak 

tercapai 

25 24/10/16 
F 1244 

HW 
L 10 10:28 11:28 1:00 

Tidak 
tercapai 

25 25/10/16 F 1846 XB L 11 9:15 9:55 0:40 Tercapai 

26 25/10/16 F 1103 DS L 10 10:40 11:38 0:58 Tercapai 

27 29/10/16 F 1410 CV K 13 11:30 13:35 1:05 
Tidak 

tercapai 

 

Keterangan ; 

Tidak tercapai jika waktu pengerjaan  48 menit. 

Tercapai jika waktu pengerjaan ≤ 48 menit. 

Jumlah tercapai ; 9 unit 

Jumlah Tidak tercapai ; 27 unit 

4.5 Rekapitulasi data 

Dari hasil perhitungan diatas didapatkan bahwa ; 

A. Hasil pengolahan data pada jenis PMS 10.000 KM 

Jumlah kendaraan PMS 10.000 KM sebanyak 30 unit, dengan rata-rata pengerjaan 

32 menit, sedangkan untuk standar pengerjaannya yaitu 25 menit.Untuk jumlah 

kendaraan yang dikerjakan sesuai dengan standar yaitu 9 unit.  
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B. Hasil pengolahan data pada jenis PMS 20.000 KM 

Jumlah kendaraan PMS 20.000 KM sebanyak 32 unit, dengan rata-rata pengerjaan 

37 menit, sedangkan untuk standar pengerjaannya yaitu 32 menit.Untuk jumlah 

kendaraan yang dikerjakan sesuai dengan standar yaitu 16 unit.  

C. Hasil pengolahan data pada jenis PMS 40.000 KM 

Jumlah kendaraan PMS 40.000 KM sebanyak 27 unit, dengan rata-rata pengerjaan 

32 menit, sedangkan untuk standar pengerjaannya yaitu 52 menit.Untuk jumlah 

kendaraan yang dikerjakan sesuai dengan standar yaitu 9 unit.  
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4.5.1 Gambar waktu pengerjaan 

Dibawah ini merupakan gambar dari setiap hasil pengukuran.  

 

4.5 Gambar waktu pengerjaan PMS 10.000 KM 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa waktu pengerjaan paling lama yaitu pada no 7 dan 11 dengan waktu pengerjaan 1 jam, 

sedangkan untuk waktu tercepat yaitu pada no 29 dengan waktu pengerjaan 19 menit. 
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4.6  Gambar waktu pengerjaan PMS 20.000 KM 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa waktu pengerjaan paling lama yaitu pada no 4 dengan waktu pengerjaan 1 jam 50 menit, 

sedangkan untuk waktu tercepat yaitu pada no 21 dengan waktu pengerjaan 21 menit. 

 

 

4.7 Gambar waktu pengerjaan PMS 40.000 KM 
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Dari gambar 4.7 dapat dilihat bahwa waktu pengerjaan paling lama yaitu pada no 9 dan 

15 dengan waktu pengerjaan 1 jam 10 menit, sedangkan untuk waktu tercepat yaitu 

pada no 14 dengan waktu pengerjaan 32 menit. 

4.5.2 Perhitungan persentase keberhasilan 

Berdasarkan data diatas presentase keberhasilan didapat dengan cara sebagai berikut; 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 
× 100 

Adapun target untuk keberhasilan yaitu minimal 80% 

4.5.2.1 Perhitungan persentase keberhasilan pada jenis PMS 10.000 KM. 

9

30
× 100 =  30 % 

Nilai keberhasilan dari express maintenance service pada bulan Oktober pada jenis PMS 

10.000 KM tidak mencapai target, dengan persentase yang didapat hanya 30 % dari 

target minimal 80 % 

 

4.5.2.2 Perhitungan persentase keberhasilan pada jenis PMS 20.000 KM. 

16

32
× 100 =  50 % 

Nilai keberhasilan dari express maintenance service pada bulan Oktober pada jenis PMS 

20.000 KM tidak mencapai target, dengan persentase yang didapat hanya 50 % dari 

target minimal 80 % 
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4.5.2.3 Perhitungan persentase keberhasilan pada jenis PMS 40.000 KM. 

9

27
× 100 =  33.3% 

Nilai keberhasilan dari express maintenance service pada bulan Oktober pada jenis PMS 

40.000 KM tidak mencapai target, dengan persentase yang didapat hanya 33.3 % dari 

target minimal 80 %. 

4.5.2.4 Perhitungan persentase keberhasilan total. 

Keberhasilan total didapatkan dengan cara ; 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢  𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑝𝑚𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑐𝑒
 × 100 

Maka presentasi totalnya yaitu ;  

34

89
× 100 =  38.2 % 

Nilai keberhasilan dari express maintenance service pada bulan Oktober untuk 

keseluruhan jenis PMS tidak mencapai target, dengan persentase yang didapat hanya 

38,2% dari target 80 %. 

4.5.3 Perhitungan efisiensi 

 Efisiensi didapatkan dengan cara ; 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑚 𝑡𝑒𝑟𝑗𝑢𝑎𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑚 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎
 X 100 
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Jumlah jam terjual merupakan jumlah jam yang didapatkan dari akumulasi waktu 

pengerjaan mobil jika tidak dikerjakan di Ekspress maintenance service. Adapun target 

dari efisiensi ini minimal 75%. 

Tabel 4.14 Nilai jam berdasarkan model dan jenis PMS. 

JENIS SERVICE 

MODEL 10.000 KM ( JAM) 20.000 KM ( JAM) 

40.000 KM 

(JAM) 

L 10 2 3 4 

L 11 2 3 4 

F 15 1.6 2.3 3.6 

M 20 1.6 2.3 3.6 

K 13 1.6 2.1 4 

T 30 2 3 4 

T 31 2 3 4 

T 32 2 2.3 4 

C 24 2 3 4 

C 26 1.6 2.3 3.8 

HADO 0.9 1.2 2.1 

LADO 0.9 1.2 2.1 
 

Tabel diatas merupakan standar waktu pengerjaan mobil jika tidak dikerjakan di 

ekspress maintenance service. 

Maka efisiensinya ;  
213.2

192
× 100 =  111.04 % 

4.5.4 Perhitungan produktivitas 

Produktivitas expres didapatkan dengan cara ; 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛

( 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑘𝑛𝑖𝑠𝑖 × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎)
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Maka Produktivitas yang didapat yaitu ;   

89

( 2×25)
= 1.78  

Target produktivitas yaitu 2.8 

Produktiviti express maintenance service pada bulan Oktober tidak berhasil mencapai 

target, dengan nilai hanya 1,78 dari target minimal 2.8. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan maka didapatkan bahwa ; 

1. Tingkat keberhasilan dari proses Express maintenance service tidak sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan. 

2. Tingkat produktifitas yang dihasilkan  Express maintenance service tidak 

mencapai target yang telah ditetapkan. 

3. Nilai efisiensi yang dihasilkan Express maintenance service telah melebihi 

target minimal . 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil pengolahan data tingkat keberhasilan dan produktifitas 

sangat rendah,maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui factor-

faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tingkat keberhasilan dan produktivitas 

untuk selanjutnya ditemukan cara perbaikannya. 
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