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Penelitian ini merupakan studi yang dilakukan pada PT. Citra Perdana Kendedes yang berjudul 

”ANALISIS PENGENDALIAN BIAYA PEMELIHARAAN PADA PT. CITRA PERDANA 

KENDEDES”. 

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui rata-rata kerusakan komponen saringan oli 

pada armada taksi PT. Citra Perdana Kendedes, 2) untuk mengetahui kesesuaian waktu 

penggantian komponen saringan oli pada armada taksi PT. Citra Perdana Kendedes, 3) untuk 

mengetahui efisiensi biaya proses pemeliharaan pada armada taksi PT. Citra Perdana Kendedes 

dan, 4) untuk mengetahui pemeliharaan komponen saringan oli pada periode akan datang pada 

armada taksi PT. Citra Perdana Kendedes. 

Alat analisis distribusi rata-rata kerusakan digunakan untuk mengetahui rata-rata kerusakan 

komponen saringan oli setiap bulan dan berdasarkan jarak tempuh. Untuk mengetahui efisiensi 

biaya pemeliharaan digunakan perbandingan biaya pemeliharaan preventif dan biaya 

pemeliharaan failure komponen saringan oli. Sedangkan probabilitas digunakan untuk 

mengetahui prediksi penggantian komponen saringan oli pada periode depan setiap bulan dan 

berdasarkan jarak tempuh. 

Hasil analisis distribusi rata-rata kerusakan diperoleh bahwa rata-rata kerusakan setiap bulan 

adalah 2 unit dari 19 unit yang mengalami kerusakan pada periode 2006. Sedangkan berdasarkan 

jarak tempuh rata-rata kerusakan terjadi setelah menempuh jarak sejauh 11.707 km dari 19 unit 

dengan total jarak 222.434 km. Untuk penggantian komponen saringan oli masih sesuai dengan 

standar yang ditetapkan yaitu 10.000 km – 10.500 km. Untuk hasil analisa efisiensi pemeliharaan 

diketahui bahwa total biaya pemeliharaan preventif adalah Rp 512.200, sedangkan untuk biaya 

pemeliharaan failure adalah Rp 1.429.180. Jadi biaya pemeliharaan komponen saringan oli telah 

efisien karena biaya pemeliharaan preventif lebih sedikit daripada biaya pemeliharaan failure. 

Hasil analisa probabilitas diketahui bahwa kerusakan komponen saringan oli periode depan 1 

unit setiap bulan dan jarak tempuh sejauh 7.670 km. Sedangkan probabilitas penggantian 

komponen saringan oli untuk periode depan adalah 1 unit setiap bulan dan untuk jarak tempuh 

sejauh 3.500 km. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat mengimplikasikan bahwa pihak perusahaan dapat 

lebih meningkatkan pengawasan pada pemeliharaan armada taksi. Bagi penulis selanjutnya 

diharapkan penelitian ini dijadikan referensi. 

 


