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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab berapakah dan 

metode manakah yang terbaik dari kedua metode pembiayaan untuk objek yang 

diteliti dan berikut adalah kesimpulannya: 

1. Estimasi nilai cost yang harus di keluarkan perusahaan untuk 

pemeliharaan mesin produksi tangki dalam 6 bulan dengan metode 

penghitungan maintenance corrective untuk mesin kecil dan mesin 

besar adalah Rp 443.240.024,8  

2. Estimasi nilai cost yang harus di keluarkan perusahaan untuk 

pemeliharaan mesin produksi tangki dalam 6 bulan dengan metode 

penghitungan maintenance preventive untuk mesin besar dan mesin 

kecil adalah Rp 665.382.962. 

3. Metode maintenance corrective, merupakan metode yang tepat untuk 

perusahaan saat melakukan pemeliharaan mesin produksi tangki pada 

masa mendatang. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, maka 

beberapa saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 

1) Saran untuk perusahaan: 

 Perusahaan disarankan untuk menggunakan metode 

maintenance corrective untuk proses produksi tangki. 

 Kiranya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan 

PT Powerindo Prima Perkasa untuk menghitung metode 

maintenance costing ini kepada mesin produksi pabrik lainnya. 

 Menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan penentuan 

keputusan tindakan pemeliharaan mesin produksi pabrik 

apakah kebijakan corrective atau preventive. 

 Menjadikan hasil penghitungan sebagai sumber baru dalam 

penghitungan,untuk mencari perbandingan metode mana lebih 

tepat digunakan untuk melakukan pemeliharaan pada mesin 

produksi lain, di tahun yang akan datang. 
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2) Saran untuk penelitian selanjutnya: 

 Menambahkan variabel – variable baru dalam perhitungan 

overhead cost seperti inflasi, depresiasi, pajak, kontrak sewa, 

outsourcing, dsb. 

 Mencari tahu lebih mendetil tentang aktivitas dari objek 

penelitian yang memakan biaya. 

 Meneliti secara satuan untuk setiap sparepart pada mesin 

produksi pabrik. 
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