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Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan mengambil studi kasus pada perusahaan 

PT.EXCELSO MULTI RASA SURABAYA dengan judul “PENGGUNAAN MODEL RANTAI 

MARKOV DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAINTENANCE MESIN 

YANG TEPAT PADA PT. EXCELSO MULTI RASA SURABAYA. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program pemeliharaan (maintenance) agar biaya 

pemeliharaan optimal pada perusahaan tersebut. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil dua alternatif dalam menentukan program pemeliharaan 

( maintenance ), yaitu : program pemeliharaan tanpa overhaul dan program pemeliharaan dengan 

overhaul. 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui program pemeliharaan yang tepat untuk 

mengoptimalkan biaya pemeliharaan dan pendapatan perusahaan dapat maksimum adalah 

dengan menggunakan Model Rantai Markov. Model Rantai Markov adalah analisis yang 

digunakan untuk memperkirakan atau menduga perubahan – perubahan dari variabel – variabel 

pada masa yang akan datang dengan menggunakan atau berdasarkan variabel – variabel tersebut 

pada masa yang lalu. Untuk analisis dengan menggunakan Model Rantai Markov harus melalui 

tahapan – tahapan dalam pengambilan keputusan dalam pemeliharaan mesin, yaitu : 

mengklasifikasikan kondisi mesin yang ada dalam tiga kondisi ( baik, cukup baik dan rusak ), 

menyusun probabilitas transisi untuk setiap kondisi (state ), struktur pendapatan untuk setiap 

kondisi, penyelesaian masalah dengan menentukan tindakan yang dilakukan dan penyelesaian 

masalah dengan menggunakan rumus – rumus 

Vik = pijk x rijk untuk menentukan ekspektasi pendapatan yang dihasilkan dari suatu transisi 

tunggal dari state i pada altenatif k, untuk menentukan tindakan yang dipilih pada akhir periode ( 

stage 4 ) dan  

f n(i)= Vik + P ijk r ij k + f n+1(j) , n = 1, 2, …N untuk menentukan tindakan yang dipilih pada 

stage 2, stage 3, stage 1. 

Hasil perhitungan untuk program pemeliharaan sesuai kebijakan perusahaan sebesar Rp. 

5.690.000. Sedangkan perhitungan untuk program pemeliharaan dengan menggunakan Model 

Rantai Markov sebesar Rp. 5.264.480. Hasil analisis dengan Model Rantai Markov program 

pemeliharaan yang tepat adalah dengan program dengan overhaul pada kondisi mesin baik dan 

kondisi mesin rusak. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengimplikasikan bahwa sebaiknya PT. 

EXCELSO MULTI RASA di Surabaya mengambil keputusan maintenance dengan program 

pemeliharaan mesin perbaikan dengan melakukan overhaul pada kondisi baik dan kondisi rusak 

agar pendapatan yang diperoleh dapat maksimum 

 


