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OUTAGE  MANAGEMENT DAN HOUSE OF QUALITY UNTUK 

MEMPERBAIKI  KINERJA PEMBANGKIT LISTRIK 

 

   Nama mahasiswa : Wahyu Rochmansyah 

   NRP   : 09211650015038 

   Pembimbing   :  Dr. Ir. Mokh. Suef, M.Sc (Eng) 

ABSTRAK 

Pembangkit Coal Power Plant dari Fast Tracking Project (FTP) yang dipunyai oleh 

PT ABC dibangun oleh kontraktor dari China. PT ABC merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang bisnis pelayanan jasa penyediaan tenaga listrik. Pada tahun 2010 

PT ABC mendirikan unit bisnis baru yang khusus melayani pelaksanaan Operation & 

Maintenance unit pembangkitan yakni Unit Bisnis Jasa Operation & Maintenance. 

Saat ini telah melaksanakan Operation & Maintenance empat unit pembangkit skala 

besar yaitu : PLTU Indramayu, PLTU Rembang, PLTU Pacitan dan PLTU Paiton Baru, 

Kondisi peralatan pembangkit rata-rata kurang baik. Pemeliharaan yang dilaksanakan 

saat ini kurang memadai lagi meskipun dengan kondisi usia peralatan yang masih 

muda. Pengelolaan Pemeliharaan Pembangkit Listrik diperlukan agar pembangkit 

listrik tersebut mampu meningkatkan mutu pelayanan dalam rangka memenuhi 

tuntunan masyarakat dan tantangan perkembangan teknologi, Untuk memperbaiki 

perencanaan dan kesiapan overhaul pada tingkat yang optimal perlu dibuat pengelolaan 

manajemen pemeliharaan mengunakan Outage Management, yang merupakan proses 

sinergi dan berkesinambungan dari Perencanaan, Monitoring, Pengendalian serta 

Evaluasi Planed Outage dan menggunakan House of Quality (HOQ), yang secara garis 

besar Voice Of Costumer diupayakan dikonversi  secara langsung keandalan 

Karakteristik teknis pemeliharaan. Dengan menerapkan hal tersebut yang dilakukan 

penelitian di PLTU Indramayu proses setelah pelaksanaan overhaul terdapat kenaikan 

pada effisiensi boiler 86.3 % menjadi 86.4 % dan penurunan nilai Heat Rate turbin 

2133 menjadi 2089 Kcal/Kwh, Pada House of Quality (HOQ) terdapat  hubungan 

Korelasi antara sesama Technical Requerement Rangking Respon Teknikal 3 tertinggi 

adalah Safety Base Outage Management nomer 1 senilai 97, Customer Requirement 

nomer 2 senilai 81 dan web outage management senilai 72 sehingga diharapkan 

perusahaan bisa dapat mencapai karakteristik teknis yang sesuai dengan target yang 

telah ditetapkan. 

Kata Kunci: Outage Management, HOQ, Pemeliharaan, Pembangkit Listrik, Voice Of 

Customer. 
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OUTAGE MANAGEMENT AND HOUSE OF QUALITY TO 

IMPROVE POWER STATION PERFORMANCE  

   Student name : Wahyu Rochmansyah 

   NRP   :  09211650015038 

   Supervisor   :  Dr. Ir. Mokh. Suef, M.Sc (Eng) 

ABSTRACT 

The Coal Power Plant from Fast Tracking Project (FTP) owned by PT ABC is built by 

contractors from China. PT ABC is a company working in the area of the provision of 

electricity services business . In 2010 pt abc establish business units new special 

serving the implementation of the operation & maintenance unit whenever the business 

units services operation & maintenance . Currently has been implement operation & 

maintenance four units of steam power plants a large scale with, namely Coal Fired 

Power Plant Indramayu  , Coal-Fired Power Plant Rembang , Coal Fired Power Plant 

Pacitan And Paiton New Coal Fired Power Plant, The condition of generating 

equipment is not good enough. Maintenance undertaken is currently inadequate again 

despite the condition of the equipment age is still young. The maintenance of the power 

plant is needed so that the power plant can improve the quality of service in order to 

meet the community's guidance and the challenges of technological development. To 

improve overhaul planning and preparedness at an optimum level, maintenance 

management is required using Outage Management, which is a synergy and sustainable 

process of Planning, Monitoring, Controlling and Evaluation Planed Outage and using 

House of Quality (HOQ), which outline the voice of costumer attempted to be directly 

converted reliability Technical characteristics of maintenance. By applying the 

research done in PLTU Indramayu process after the implementation of overhaul there 

is an increase in boiler efficiency 86.3% to 86.4% and decrease of turbine heat rate 

value 2133 to 2089 Kcal / Kwh, At the House of Quality (HOQ there is a Correlation 

relationship between the highest Technical Requerement Technical Response Rank 3 

is safety base Outage Management number 1 worth 97, customer requirement number 

2 is 81 and 72 web outage management is valued so that the company is expected to 

achieve the appropriate technical characteristics with a set target 

Keywords: Outage Management, HOQ, Maintenance, Power Plant, Voice Of 

Customer. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pembangkit Coal Power Plant dari Fast Tracking Project (FTP) yang dipunyai  

PT ABC dibangun oleh kontraktor dari China, Mesin-mesin pembangkit listriknya pun 

'Made in China'. Harga memang sangat murah dibandingkan dengan harga rata-rata 

PLTU buatan  negara lain. Dengan kapasitas yang sama (100-an MW), biaya investasi 

pembangkit listrik dari negara China hanya US$ 1.1 juta per MW, sementara dari 

negara lain mencapai US$ 2 juta per MW atau hampir 2 kali lipatnya. Harga yang 

murah ini ternyata berbanding lurus dengan keandalannya.  

Pemeliharaan pembangkit listrik yang dilaksanakan saat ini kurang memadai 

meskipun dengan kondisi usia peralatan yang masih berumur rata-rata 7 tahun. Kondisi  

peralatan pembangkit rata-rata kurang baik serta  ketersediaan Spare Part Spesifik dari 

OEM banyak yang sudah Obsolete dan diperlukan penyesuaian spesifikasi dari Old 

Edition menjadi New Edition. Demikian juga tingkat penguasaan pengetahuan dan 

ketrampilan yang selama ini diperoleh dari Expert OEM pada saat Erection sudah tidak 

memadai lagi dengan kondisi peralatan itu sendiri yang tertinggal dari tingkat 

kemajuan teknologi saat ini.  

Manajemen pemeliharaan yang dilaksanakan saat ini dianggap belum 

menampung permasalahan unit pembangkit yang sedang mengalami masa penurunan 

kemampuan akibat dari kualitas mesin pembangkit dan kendala pengadaan spare part, 

Fabrikan pengadaan spare part untuk mesin pembangkit memerlukan waktu rata-rata  

12 bulan termasuk penggantian barang setelah kontrak diterbitkan, Hal ini disebabkan 

oleh pabrikan sudah tidak lagi menyediakan stock pabrik. Untuk memperbaiki 

perencanaan dan kesiapan Overhaul pada tingkat yang lebih baik perlu dibuat 

pengelolaan manajemen pemeliharaan dengan menerapkan Outage Management yang 
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merupakan proses sinergi dan berkesinambungan dari Perencanaan, Monitoring, 

Pengendalian serta Evaluasi Planed Outage dan menggunakan House of Quality 

(HOQ) karena secara garis besar digunakan sebagai upaya untuk mengkonversi Voice 

of Costumer secara langsung terhadap karakteristik teknis atau spesifikasi teknis dari 

sebuah produk (barang atau jasa) yang dihasilkan agar Perusahaan dapat berusaha 

mencapai karakteristik teknis yang sesuai dengan target yang diharapkan, untuk 

memperbaiki  kinerja pemeliharaan Coal Power Plant FTP-1 jawa milik PT ABC. 

Outage Management  adalah  proses  sinergi  dan berkesinambungan dari 

Perencanaan, Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Dengan menerapkan High 

Quality Control dan Kaidah Manajemen Resiko ( prioritisasi ) untuk mencapai target 

( Keandalan dan Efisiensi Unit yang tinggi ) serta menjamin kesinambungan Scope  dan 

kegiatan setiap siklus OH.  

Rumah  kualitas ( House Of  Quality ) dengan Metode QFD digunakan oleh 

perusahaan untuk mengantisipasi dan menentukan prioritas kebutuhan dan keinginan 

pelanggan, selanjutnya mengolah kebutuhan dan keinginan pelanggan tersebut menjadi 

bagian dari produk atau jasa yang kembali kepada pelanggan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada latar belakang masalah yang dijelaskan diatas diketahui untuk memperbaiki 

perencanaan dan kesiapan Overhaul pada tingkat yang lebih baik perlu dibuat 

pengelolaan manajemen pemeliharaan dengan menerapkan Outage Management 

harapanya aktivitas Overhaul dengan menerapkan kaidah – kaidah Right 

Problem ,Right Solution, Right Design, Right Implementation  dan menggunakan 

House of Quality (HOQ)   sebagai upaya untuk mengkonversi Voice Of Costumer 

secara langsung terhadap karakteristik teknis atau spesifikasi teknis dari sebuah produk 

(barang atau jasa) yang dihasilkan. 
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Pertanyaan besar pada penelitian ini adalah bagaimana proses perencanaan 

Overhaul saat pelaksananya dapat mencapai target (Keandalan dan Efisiensi Unit yang 

tinggi) serta sesuai dengan karakteristik tehnik yang dihasilkan dan kegiatan setiap 

siklus OH.?  

Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini fokus pada hal hal sebagai 

berikut : 

1) Strategi apa yang paling tepat untuk dilakukan dalam mencapai target 

(Keandalan dan Efisiensi Unit yang tinggi) serta menjamin kesinambungan 

Scope dan kegiatan Overhaul terlaksana dengan aman?  

2) Indikator produk apa saja yang menjadi prioritas kebutuhan Voice of Customer 

(VOC) to Critical Customer Requirements (CCR)? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Mengacu pada rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian 

dirumuskan sebagai berikut :  

1) Memilih strategi yang tepat dalam mencapai target ( Keandalan dan Efisiensi 

Unit yang tinggi ) serta menjamin kesinambungan Scope dan kegiatan 

Overhaul dengan aman . 

2) Mengetahui prioritas kebutuhan Voice Of Customer (VOC) to Critical 

Customer Requirements (CCR). 

1.4 Batasan Masalah 

 PT ABC menerapkan tata kelola Outage Management  adalah  proses  sinergi  

dan berkesinambungan dari Perencanaan, Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi 

Planed Outage yang mencakup 9 proses, dan Menurut Cohen (1992) tahap-tahap 

dalam menyusun rumah kualitas adalah melaksanakan 6 tahap dan untuk mendukung 

maka diperlukan  beberapa batasan sebagai: 
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1) Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan 9 proses Planed Outage pada 

Outage Managemen dan 6 tahap dalam rumah kualitas Cohen (1992) untuk 

pelaksanaan 

2) Jenis Overhaul yang diteliti dibatasi pada Pembangkit listrik tenaga uap 

dengan bahan bakar batubara pada boiler dan turbin. pencapain target 

efisiensi terbatas pada pekerjaan tersebut . 

3) Scope pekerjaan yang dilakukan saat pelaksanaan Overhaul adalah Scope 

standart dan Scope yang telah disepakati saat Fase Pre Outage. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu manajemen 

strategi, khususnya mengenai strategi pemeliharaan terencana pada pembangkit listrik 

tenaga uap dengan bahan bakar batu bara milik PT ABC atau IPP.  Manfaat teoritis 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1) Pengembangan teori strategi Planed outage, pemetaan kebutuhan pelanggan, dan 

aplikasi metode penelitian yang sesuai dengan masalah penelitian yang dihadapi. 

2) Pengembangan indikator dalam pelaksanaan Overhaul yang bisa menjadi 

masukan bagi penelitian selanjutnya. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk 

memperbaiki strategi Planed Outage dan melakukan perbaikan berkelanjutan demi 

meningkatkan keunggulan perusahaan . 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI 
 

 Pada bagian latar belakang, penulis menjelaskan latar belakang mengapa 

penelitian ini diperlukan, beberapa penjelasan tentang metode yang digunakan, dan 

pelaksanaan Outage Management yang dilaksanakan oleh PT ABC dari beberapa 

penelitian sebelumnya yang juga menjadi inspirasi dalam penelitian ini. Pada  BAB 2 

penulis akan sajikan kajian pustaka yang meliputi dua bagian, yaitu: bagian pertama 

tentang pelaksanaan manajemen outage dalam melaksanaan overhaul sebagai landasan 

literatur penelitian ini dan bagian kedua tentang metode yang penulis gunakan dalam 

penelitian. Pada kajian teori, sekilas penulis paparkan tinjauan pelaksanaan Outage 

Management pada tata kelola PT ABC, konsep manajemen strategi, hirarki strategi,. 

Bagian kedua, diskusi tentang metode penelitian HOQ. 

2.1 Tinjauan Outage Manajemen PT ABC  

Outage Management  adalah  proses  sinergi  dan berkesinambungan dari 

Perencanaan, Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Planed Outage yang mencakup: 

 - Penentuan Skope ( Scopes ) 

 -  Penjadwalan ( Schedulling ) 

 -  Pembuatan Paket Pekerjaan ( Work Package )  

 -  Kebutuhan Sumber Daya ( SDM, Material, dan Tools ( Resources ) 

 -  Kesiapan Sarana ( Infrastructure ) 

 -  Kualitas Hasil Pekerjaan 

 -  Anggaran dan Biaya 

 -  Metode Komunikasi   
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 -  Pelaksanaan Overhaul (OH)  

Dengan menerapkan High Quality Control dan Kaidah Manajemen Resiko 

(Prioritisasi) untuk mencapai target (Keandalan dan Efisiensi Unit yang tinggi) serta 

menjamin kesinambungan Scope  dan kegiatan setiap siklus OH.  

Tujuan Outage Management adalah mengoptimalkan OH dengan menerapkan 

kaidah – kaidah sbb : 

• Right Problem Permasalahan/problem unit diidentifikasi dengan benar dan 

tujuan yang jelas.  

• Right Solution Penentuan penanganan permasalahan dilakukan untuk 

memperoleh solusi yg tepat  

• Right Design  Penjadwalan / scheduling, metode dan cara kerja dibuat secara 

lengkap dan jelas.  

• Right Implementation Pelaksana OH bekerja sesuai metode dan cara kerja yang 

baku serta berdasarkan Schedule yang telah dibuat dan anggarannya.  

2.1.1. Proses Outage Manajemen 

Sebelum penulis menjelaskan proses outage manajemen, ada baiknya penulis 

menjelaskan menguraikan 3 proses pada frame work outage managemen seperti pada 

Gambar 2.1 berikut: 
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Gambar 2.1. FRAMEWORK OUTAGE MANAGEMENT 

Seperti terlihat pada gambar diatas dimana ada tiga bagian Pre Outage, Outage 

Execution dan Post Outage, maka secara garis besar proses Outage Management dibagi 

menjadi tiga proses utama, yaitu : 

1) Pre outage : Proses yang dilaksanakan sebelum unit Shutdown dimana 

terdapat proses R 1- 18 bulan sebelum unit shut down , R 2-12 bulan sebelum 

unit Shutdown,  dan R 3-6 bulan sebelum unit Shutdown pada proses  

preparation P1- 3 bulan sebelum unit Shutdown, P2- 1 bulan sebelum unit 

Shutdown, dan P3 1 minggu sebelum unit Shutdown. 

2) Outage Execution : Proses pelaksanaan pekerjaan pembongkaran, 

pemeriksaan dan pemasangan kembali.  

3) Post Outage : proses setelah pelaksanaan Overhaul dengan membuat 

Evaluasi, Laporan, Rekomendasi & Planning hasil OH (1 bln). 
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Tabel  2.1 Rencana Pemeliharaan tahun 2018 

 

Tabel  2.2 Format Maping 
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2.2 Metode QFD (Quality Function Deployment) Safety Risk. 

 QFD dikembangkan pertama kali di Jepang oleh Mitsubishi’s Kobe Shipyard 

pada tahun 1972, yang kemudian diadopsi oleh Toyota. Ford Motor Company Xerox 

membawa konsep ini ke Amerika Serikat pada tahun 1986. Sejak itu QFD banyak 

diterapkan oleh perusahaan Jepang, AS dan Eropa. Perusahaanperusahaan besar seperti 

Procter & Gamble, General Motors, Digital Equipment Corporation, Hewlett Packard 

dan AT & T kini menggunakan konsep ini untuk memperbaiki komunikasi, 

pengembangan produk, serta proses dan system  pengukuran.  

2.2.1  Definisi Quality Function Deployment (QFD ) 

  Perbaikan Definisi Quality Function Deployment (Penjabaran Fungsi 

Kualitas) merupakan suatu metode yang digunakan oleh perusahaan untuk 

mengantisipasi dan menentukan prioritas kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta 

mewujudkan kebutuhan dan keinginan pelanggan tersebut dalam produk dan jasa yang 

disediakan bagi pelanggan. Suatu organisasi yang mengimplementasikan QFD dengan 

tepat, dapat meningkatkan pengetahuan rekayasa kualitas dan mengurangi ongkos, 

waktu pengembangan produk  serta perubahan-perubahan rekayasa. 

Cohen. L dalam (Cohen, 1995), mendefinisikan Quality Function Deployment 

adalah metode terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan 

pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan 

pelanggan, serta mengevaluasi secara sistematis kapabilitas suatu produk atau jasa 

dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Senada dengan Cohen, M.N. 

Nasution memberikan definisi bahwa Quality Function Deployment adalah suatu 

proses atau mekanisme yang terstruktur untuk menentukan kebutuhan pelanggan dan 

menterjemahkanya kedalam kebutuhan teknis yang relevan, dimana masing – masing 

area fungsional dan tingkat organisasi dapat mengerti dan bertindak  (Nasution, 2001)  

Selama dua puluh tahun terakhir, perusahaan-perusahaan Amerika menempuh 

cara baru dalam melakukan bisnis agar lebih mampu untuk bersaing. Mereka 

mengadopsi Total Quality Management (TQM) atau salah satu dari pengembangannya, 
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yang mana semuanya itu menekankan pada perencanaan yang mengacu pada 

pelanggan, perbaikan terus-menerus, dan pemberdayaan pekerja. Komponen kunci dari 

TQM adalah pengadopsian alat-alat untuk membantu memecahkan masalah, yaitu 

metode yang dapat menghubungkan ide dengan ide, ide dengan data, dan data dengan 

data. Quality Function Deployment (QFD) mengadaptasi beberapa alat TQM tersebut. 

Pada awalnya QFD dipakai untuk mendukung proses perencanaan produk, tetapi saat 

ini QFD telah dipakai secara luas untuk mendukung berbagai macam proses 

perencanaan. 

Penerapan secara tepat Quality Function Deployment dapat memperbaiki 

pengetahuan mengenai perancangan, kualitas, pengembangan produksi, serta proses 

yang harus segera diperbaiki. Inti dari QFD terletak pada kepentingan dan harapan 

pelanggan yang mengacu pada suatu pelanggan. Pelaksanaan QFD dengan 

menerjemahkan harapan pelanggan menjadi tindakan perbaikan dengan menggunakan 

karakteristik keteknikan.  

Tujuan dari Quality Function Deployment sendiri tidak hanya memenuhi 

sebanyak mungkin harapan-harapan pelanggan, tapi juga berusaha melampui harapan-

harapan pelanggan sebagai cara untuk berkompetensi dengan saingannya, sehingga 

diharapkan pelanggan tidak menolak dan tidak komplain, tapi malah 

menginginkannya. Team Quality Function Deployment harus membuat produk atau 

jasa lebih menarik dibandingkan produk atau jasa kompetitor-kompetitornya. Quality 

Function Deployment digunakan untuk memastikan bahwa sebuah perusahaan 

memusatkan perhatiannya terhadap kebutuhan pelanggan sebelum setiap pekerjaan 

perancangan dilakukan. Ini mungkin memperpanjang tahap perencanaan desain 

proyek, akan tetapi secara umum mengurangi baik jumlah waktu secara keseluruhan 

yang diperlukan untuk tahap perancangan maupun  jumlah perubahan-perubahan 

rancangan setelah diluncurkan. QFD menyajikan suatu hubungan formal antara tujuan 

(“What”) dan Respon (“How”). QFD juga menyajikan metode yang sistematik dalam 

penentuan prioritas dan menjadi gudang informasi yang sangat berguna.  
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2.2.2 Manfaat Metode QFD   

Metode QFD digunakan oleh perusahaan untuk mengantisipasi dan 

menentukan prioritas kebutuhan dan keinginan pelanggan, selanjutnya mengolah 

kebutuhan dan keinginan pelanggan tersebut menjadi bagian dari produk atau jasa yang 

kembali kepada pelanggan (Eldin, 2002), adapun beberapa manfaat dari QFD adalah:  

1. Memberikan kontribusi bagi penurunan biaya karena :  

 QFD memperbesar probabilitas bahwa desain produk proses tidak perlu 

diubah atau dikerjakan ulang (karena sudah sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan).  

 Pekerjaan yang dilakukan berdasarkan analisis QFD adalah pekerjaan-

pekerjaan yang dapat menghasilkan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan 

oleh pelanggan.  

2. Memberi kontribusi bagi peningkatan pendapatan. Pendapatan akan meningkat 

jika jumlah produk yang terjual semakin banyak. Supaya jumlah produk yang 

terjual semakin banyak, maka produk atau jasa yang dihasilkan harus dapat 

memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan.   

3. Mengurangi waktu siklus pengembangan produk Semakin cepat suatu 

organisasi meluncurkan produk atau jasa baru, maka semakin besarlah 

peluangnya untuk memenangkan persaingan. Umumnya pendesainan produk 

atau jasa baru akan dimulai sesegera mungkin setelah produk sebelumnya 

diluncurkan dan hal ini akan berlangsung terus-menerus sehingga terbentuklah 

suatu siklus tertutup, yang disebut siklus pengembangan produk, yang terdiri 

dari proses perencanaan produk, pembuatan produk, dan penjualan produk. 

QFD merupakan kunci penting dalam mengurangi waktu siklus tersebut karena 

:  
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 QFD membantu mengurangi terjadinya perubahan di tengah-tengah proses 

pengembangan produk, misalnya perubahan Supplier, perubahan prioritas 

shift, atau perubahan teknologi.     

 QFD menyajikan cara untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara 

sistematis sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan kebutuhan 

pelanggan.  

 QFD membantu dalam menentukan strategi mana yang harus 

diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga yang 

dikerjakan adalah hal-hal yang penting bagi pelanggan, yang menjadikan 

produk mampu bersaing.  

 QFD mencegah terjadinya resiko Unmanufacturable dan Unserviceable 

Designs karena resiko seperti itu telah turut diperhitungkan sejak awal.  

4. QFD dapat disebut sebagai peta perencanaan yang memberi informasi kepada 

tim desainer tentang keputusan apa yang harus dibuat pada setiap langkah dan 

informasi apa yang dibutuhkan untuk membuat keputusan-keputusan tersebut.  

QFD membantu setiap orang yang terlibat dalam berbagai tahap proses pengembangan 

untuk berkomunikasi satu sama lain, sehingga terjalin alur informasi yang 

komprehensif.  

 

2.2.3 Rumah Kualitas ( House Of Quality)  

 Metode Proses QFD melibatkan  pembuatan matrik-matrik, matrik 

pertama adalah matrik rumah kualitas (House of Quality – HOQ), sehingga HOQ 

merupakan bagian penting dalam QFD.  
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Gambar 2.2 Kerangka Umum House of Quality 

Sumber (Cohen, 1995) 

HOQ terbagi kedalam enam bagian, sebagai berikut: 

1) Bagian A : Berisi informasi dari hasil penelitian pasar tentang kebutuhan 

pelanggan.  

2) Bagian B: Berisi data tingkat kepentingan dan kebutuhan pelanggan, juga berisi 

data tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk yang dihasilkan. 

3) Bagian C: berisi persyaratan-persyaratan teknis untuk produk atau jasa yang 

akan dikembangkan. Data ini diperoleh dari kebutuhan dan keinginan 

pelanggan.  

4) Bagian D : berisi penilaian manajemen mengenai kekuatan hubungan antar 

elemen yang terdapat pada bagian respon teknis yang dinyatakan dengan 

simbol tertentu. Seperti : 

●   Sangat berhubungan 

○ Sedikit ada hubungan 

△ Mungkin ada hubungan 

― Tidak ada hubungan sama sekali 
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5) Bagian E : Menunjukkan korelasi respon teknis dengan syarat lain, dan 

ditunjukkan dengan simbol-simbol tertentu.  

6) Bagian F : beirisi data urutan kepentingan persyaratan respon teknis, informasi 

hasil perbandingan kinerja teknis produk terhadap kinerja produk persaingan, 

target kinerja, persyaratan respon teknis produk yang baru dikembangkan.  

Langkah – langkah yang dilakukan untuk membangun rumah  kualitas adalah sebagai 

berikut. 

2.2.3.1. Menyusun Customer Needs  

 Rumah kualitas diawali dengan menyusun kebutuhan keinginan pelanggan, 

serta kepentingan relatif (urutan) prioritas untuk masing-masing karakteristik yang 

diinginkan pelanggan, kemudian ditempatkan pada bagian A seperti terlihat pada 

gambar 2.9 diatas. Suara pelanggan didapatkan dari kriteria produk sesuai standar 

yang berlaku, hasil Survey kepada pelanggan, atau dari pernyataan pelanggan serta 

pengalamannya terhadap suatu produk.  

2.2.3.2. Membuat Planning matrix (Matrik Perencanaan and Planning) 

 Planning matrix adalah alat untuk membantu tim QFD  dalam mengembangkan 

prioritas dan keinginan-keinginan pelanggan. Bagian ini terdiri dari beberapa 

kolom yang menunjukkan strategi informasi perencanaan produk, antara lain 

adalah kepentingan pelanggan, kinerja kepuasan pelanggan, kinerja kepuasan 

kompetitif, sasaran, rasio pengembangan, titik penjualan, bobot baris, bobot baris 

normal. Berikut ini adalah gambar dari matriks perencanaan 
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Gambar 2.3 Matrik Perencanaan 

Sumber : (Cohen, 1995) 

Penjelasan Matrik Perencanaan : 

a) Kepentingan Pelanggan (Important to Customer), merupakan kolom yang 

mencatat seberapa penting tiap kebutuhan (yang terdaftar pada bagian A) bagi 

pelanggan. Ada tiga tipe data kepentingan yang biasanya digunakan, yaitu 

tingkat kepentingan absolut (Absolute Importance), tingkat kepentingan 

relative (Relative Importance) dan tingkat kepentingan ordinal (Ordinal 

Importance). 

 Absolute Importance, tingkat kepentingan ini biasanya dipilih dan 

sekali kepentingan, dimana titik-titik pada skala telah diketahui dalam 

Range dari 3 sampai 10. Tapi umumnya digunakan dalam 5 skala, 

seperti contoh berikut : 
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1 Sangat tidak penting bagi pelanggan 

2 Tidak penting bagi pelanggan 

3 Cukup penting bagi pelanggan 

4 penting bagi pelanggan 

5 Sangat penting bagi pelanggan 

Kelemahan dari tingkat kepentingan ini adalah kecenderungan 

responden / pelanggan untuk merata-ratakan semua menjadi penting. 

 Relative Importance, tingkat kepentingan ini merefleksikan bahwa satu 

kebutuhan dua kali lebih penting dibanding kebutuhan lainnya bagi 

pelanggan. Nilai kepentingan ini biasanya dalam 100 skala atau dalam 

suatu skala prosentase. Skala 100 mengidentifikasikan tingkat 

kepentingan yang setinggi mungkin bagi pelanggan. Tingkat 

kepentingan ini sering kali disebut skala ratio, dimana pelanggan 

diminta untuk membandingkan suatu atribut dengan lainnya dan 

menentukan tingkat kepentingannya 

 Ordinal Importance, tingkat kepentingan ini meminta responden untuk 

mengurutkan data, sehingga jika dibandingkan dengan metode 

perbandingan berpasangan mempunyai kelebihan dalam hal 

kekonsistenan dalam membuat keputusan. Namun kerugian dari proses 

ini adalah ketidak praktisannya. Contohnya jika survei lewat telepon 

dilakukan, responden kesulitan dalam menyesuaikan atribut yang lebih 

dari tujuh, selain itu skala kepentingan ordinal jika dikalikan dengan 

nilai lainnya dalam matriks perencanaan, cenderung membuat Raw 

Weight terbesar menjadi sangat besar jika dibandingkan Raw Weight 

yang lebih rendah. Sehingga membuat team akan jauh lebih 

menekankan kebutuhan pelanggan yang paling penting dibandingkan 

yang tidak penting. 
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b) Kinerja Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction Performance), Pada tahap 

ini merupakan tahap tingkat kepuasan yang dirasakan dan diharapkan 

pelanggan. setelah melakukan pengolahan terhadap hasil kuisioner kemudian 

dirangkum nilai-nilai Customer Satisfaction Performance dari masing- masing 

atribut Customer Needs dengan rumus :  

 CSP =  
∑(𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑝𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑖)×(𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑖)

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
  …………………….. (2.1) 

CSP = Customer Satisfaction Performance 

c) Kinerja Kepuasan Kompetitif (Competitif Satisfaction Performance), Dalam 

rangka agar menjadi kompetitif team harus mengerti kompetisi. Banyak team 

biasanya tidak mempelajari saingannya dengan baik, karena tentu saja lebih 

sulit untuk menjangkau pelanggan kompetitor dibandingkan pelanggannya 

sendiri. Dengan menggunakan skala yang telah ditentukan. Cara 

perhitungannya sama dengan menghitung CSP. 

d) Tujuan (Goal), pada kolom ini team memutuskan apa level dari Customer 

performance yang ingin dicapai guna memenuhi setiap kebutuhan pelanggan. 

Goal ini biasanya dinyatakan dalam bentuk skala numeric yang sama dengan 

tingkat performansi. 

e) Improvement Ratio, suatu ukuran yang menyatakan besarnya usaha yang 

dibutuhkan untuk mencapai customer satisfaction performance yang 

ditargetkan (Cohen, 1995). 

 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐺𝑜𝑎𝑙

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒
  …………….. (2.2) 

 

f) Raw Weight, Raw weight didapatkan dari nilai dan keputusan yang ada pada 

kolom Planning matriks. Model ini menggambarkan prioritas kebutuhan 

pelanggan yang harus dikembangkan oleh tim dari masing-masing kebutuhan 

pelanggan. Nilai dari Raw weight untuk tiap-tiap kebutuhan pelanggan adalah: 
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𝑅𝑎𝑤 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 = (𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑜 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟)𝑥 (𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜)𝑥 (𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡) 

  ………………….. (2.3) 

g) Normalized Raw Weight, Kolom yang berisi nilai Raw Weight tetapi diskalakan 

pada range antara 0 sampai 1 atau dinyatakan dalam prosentase. Nilai dari 

Normalized Raw Weight adalah sebagai berikut:  

 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑅𝑎𝑤 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 =
𝑅𝑎𝑤 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑎𝑤 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡
  …………………….. (2.4) 

2.2.3.3.  Membuat Daftar Technical Response (Respon Teknis) 

 Respon teknis adalah suatu proses pencarian yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam merespon kebutuhan dan keinginan pelanggan (Customer Needs). Untuk satu 

respon teknis dapat merespon lebih dari satu kebutuhan dan keinginan pelanggan atau 

sebaliknya lebih dari satu kebutuhan dan keinginan pelanggan dapat direspon lebih dari 

satu respon teknis. 

2.2.3.4. Membuat Relation Matriks  

 Langkah selanjutnya adalah menentukan tingkat hubungan antara kolom 

kebutuhan dan keinginan pelanggan (Customer Needs) dengan kolom respon teknis 

(Technical Response) yang terdiri dari empat simbol. Keempat simbol tersebut adalah:  

●   Sangat berhubungan 

○ Sedikit ada hubungan 

△ Mungkin ada hubungan 

― Tidak ada hubungan sama sekali 

2.2.3.5. Membuat Technical Corelation (korelasi teknis)  

 Technical corelation (korelasi teknis) disebut juga sebagai atap dari rumah 

kualitas . Korelasi teknis adalah hubungan yang menilai suatu keterkaitan diantara 
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sesama respon teknis. Simbol-simbol yang dipergunakan dalam korelasi teknis ini 

adalah sebagai berikut:  

◎   Pengaruh Positif Sangat Kuat 

○ Pengaruh Positif Cukup Kuat 

― Tidak Ada Pengaruh 

× Pengaruh Negatif Cukup Kuat 

※ Pengaruh Negatif Sangat Kuat 

2.2.3.6.   Menentukan Technical Matrix.  

 Matriks Teknis terdiri dari tiga jenis informasi berbeda, antara lain adalah 

Prioritized Technical Response, Competitive Benchmark, dan target Value  

a. Prioritized Technical Response, pada prinsip ini merupakan tahap 

mencari urutan kepentingan dari respon teknis. Dimana dengan 

diketahuinya urutan ini, maka apabila terdapat waktu dan biaya (batasan 

lainnya) maka respon teknis yang lain dapat dipertimbangkan  

b. Benchmarking, pada tahap ini dilakukan Benchmarking yaitu 

membandingkan respon teknis perusahaan dengan respon teknis yang 

dilakukan kompetitor.  

Target Value (Nilai target), mengenai pembahasan nilai target dilakukan setelah tim 

pengembang menentukan respon teknis yang dianggap terpenting dan sudah 

membandingkan dengan kompetitor. Disini akan terlihat penggunaan nilai target untuk 

respon teknis yang menunjukkan ukuran kinerja atau gambaran target. Target Value 

adalah bagian dari perhatian terbesar terhadap suatu produk atau layanan 

pengembangan. Melalui QFD target memiliki fungsi sebagai hubungan antara 

kebutuhan pelanggan dengan kinerja kompetitif dan kinerja organisasi itu sendiri.. 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 Secara garis besar dan ringkas penulis merumuskan konsep dan metode 

penelitian ini seperti terlihat pada diagram alir gambar 3.1  berikut 

3.1. Diagram Alir Tahapan Penelitian 

Mulai

Perumusan Masalah 
dan Tujuan Penelitian

Studi Lapangan

Penentuan scope dari jawal OH yang 
direncanakan

Penentuan data dan 
pengambilan sample

Penyusunan Kuesioner

Uji Validitas dan Reliabilitas

Valid & 
Reliabel ?

Perbaikan 
Kuesioner

Tidak

Analisis dan Interpretasi 
Hasil Pengolahan Data 

Usulan Implementasi Strategi

Ya

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Identifikasi Masalah 

Penyusunan Kuesioner

Pengolahan Data

Analisis & Kesimpulan

Telaah Pustaka

Pengumpulan Data

Pengolahan Data

M.OQFD
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 Penelitian ini dirancang untuk menjawab rumusan penelitian pada BAB I, 

bagaimana proses perencanaan Overhaul saat pelaksananya dapat mencapai target 

(Keandalan dan Efisiensi Unit yang tinggi) serta sesuai dengan karakteristik tehnik 

yang dihasilkan dan kegiatan setiap siklus OH. 

3.1. Identifikasi Masalah . 

 Identifikasi masalah menjadi bagian paling penting dalam proses penelitian ini, 

langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini antara lain : 

a) Perumusan Masalah dan  Tujuan Penelitian 

Pada tahap ini penulis merumuskan masalah yang diteliti seperti yang telah 

diuraikan pada latar belakang penelitian ini, yaitu bagaimana proses perencanaan 

Overhaul saat pelaksananya dapat mencapai target (Keandalan dan Efisiensi Unit 

yang tinggi) serta sesuai dengan karakteristik tehnik yang dihasilkan dan kegiatan 

setiap siklus OH.? , dengan tujuan penelitian ;.  

1) Memilih strategi yang tepat untuk dilakukan dalam mencapai target 

(Keandalan dan Efisiensi Unit yang tinggi) serta menjamin kesinambungan 

scope dan kegiatan Overhaul dengan aman. 

2) Mengetahui prioritas kebutuhan Voice Of Customer (VOC) to Critical 

Customer Requirements (CCR). 

 

b) Kajian pustaka 

  Kajian pustaka diperlukan dalam penelitian untuk menjadi dasar pijakan teoritis 

terkait konsep-konsep yang penulis angkat, sehingga setiap konsep atau teori yang 

penulis kemukakan dalam penulisan penelitian ini memiliki dasar teoritis yang jelas 

dari pendapat para ahli yang kompeten dibidangnya. Beberapa diskusi kepustakaan 

yang menjadi dasar penulisan penelitian ini diantaranya tentang tata kelola 
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 Management outage ( MO), dan aplikasinya, pengendaliannya, safety  work dan 

morality. Diskusi tentang metoda Quality Function Deployment (QFD)  

c) Studi Lapangan 

  Studi lapangan dilaksanakan di PLTU INDRAMAYU diperlukan untuk 

mengetahui kondisi yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Penulis akan 

mengumpulkan data Outage Management dan data-data lapangan yang 

dibutuhkan seperti Response pelanggan atas  produk jasa dan penilaian pelanggan 

terhadap factor-faktor yang terkait dengan Customer Voice, termasuk didalamnya 

data-data yang berhubungan kepuasan pelanggan. 

3.2 Penyusunan HOQ (House of Quality) 

 Tahap Dalam membangun House Of Quality dibutuhkan data-data berupa 

Customer Needs (data diambil dari kuisioner), Need And Desires Of Customer, 

Planning Matrix (Market Research And Strategic Planning), Technical Requirments, 

Technical Requirements Matrix (Competitiveness Rate And Technical Requirements 

Target), Correlation Of Technical Requirmeents, Relationship Matrix (Role Of 

Technical Requirements To Needs Of Customer) (Cohen, 1995). 

 

Gambar 3.2. House of Quality 

Sumber:  (Cohen, 1995) 
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Gambar 3.3.  A Basic QFD Matrix Showing The Various 

3.2.1. Customer Needs (Whats) 

 Tahap ini mengarahkan untuk mendapatkan data tentang customer needs. Data 

tingkat kepentingan atribut produk ini diperoleh dari hasil rapat rencana 

pelaksanaan Overhaul dan wawancara terhadap pelanggan terkait jadwal 

pelaksanaan Overhaul di indramayu dan hasil kuesioner tentang atribut kualitas 

produk. 
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3.2.2. Technical Descriptors / Voice Of The Company (How) 

 Diskripsi  teknikal merupakan jawaban dari kebutuhan pelanggan dimana hasil 

tersebut adalah segala faktor yang sangat mungkin bisa dilakukan untuk mewujudkan 

semua faktor kebutuhan yang pada dasarnya adalah faktor-faktor yang menentukan 

kepuasan pelanggan / Pengguna/ Konsumen Respon teknikal ini didapatkan dari 

penjabaran serta uraian uraian yang telah dijelaskan pada proses perencanaan Overhaul 

sampai dengan proses Overhaul dilaksanakan dengan aman. 
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BAB 4 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

 

Pada bab ini menjelaskan proses pengumpulan data secara detail sesuai dengan 

tujuan penelitian yakni  Strategi yang tepat dalam mencapai target ( Keandalan dan 

Efisiensi Unit yang tinggi ) Pada proses untuk menjamin Perencanaan Overhaul Dari 

Coal Power Plant Dengan Menerapkan Outage  Management Dan House Of Quality 

untuk kesinambungan scope dan kegiatan Overhaul serta  mengetahui prioritas 

kebutuhan Voice of customer (VOC) to Critical Customer Requirements (CCR). 

4.1   Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data yang didapat dari WEB MO dimana selain 

diadakan pengumpulan data dari data base juga didapat dari Study Literatur yang 

dilakukan oleh PT ABC , baik data terkait dengan Outage Managemen pada proses 

Overhaul serta data primer dan sekunder didapat dari hasil penyebaran kuisoner yang 

pengisianya melalui pengisian kuisoner dalam meeting pada saat Presentasi 

penyelesaian Overhaul yang dihadiri perwakilan bidang seluruh pemeliharaan unit PT 

PJB sebagai bidang yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan Outage 

Manajemen pembangkitan, perwakilan bidang Perencanaan Unit , bidang lingkungan 

dan keselamatan dan kesehatan kerja (LK3), bidang operasi sebagai bidang yang 

bertanggung jawab pengoperasian dan Team PT ABC Kantor pusat sebagai bidang 

yang bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan tata kelola operasi dan 

Pemeliharaan serta pihak mitra kerja yang ikut serta dalam pelaksanaan Overhaul dari 

data tersebut kemudian dilakukan wawancara dengan pihak managemen  PT ABC 

terkait dengan hasil kuisoner . 
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4.1.1.   Data Outage Manajemen. 

Penelitian ini dilaksanakan di PLTU INDRAMAYU diperlukan untuk 

mengetahui kondisi yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. dalam hal ini penulis 

akan mengumpulkan sesuai dengan Frame Outage Management dalam penilitian ini 

diambil data pada pekerjaan Simple Inspection PLTU Indramayu Unit 1 sehingga 

proses dimulai dari Rencana 3 (6 bulan) sebelum pelaksanaan Overhaul tetapi tetap 

melaksanakan yang meliputi  3 fase yaitu 

Fase Pre outage : Proses yang dilaksanakan sebelum unit Shutdown dimana 

terdapat proses R 1- 18 bulan sebelum unit Shutdown , R 2-12 bulan sebelum unit 

Shutdown,  dan R 3-6 bulan sebelum unit Shutdown pada proses  preparation P1- 3 

bulan sebelum unit Shutdown, P2- 1 bulan sebelum unit Shutdown, dan P3 1 minggu 

sebelum unit Shutdown. 

 

Gambar 4.1. ( Frame Work Managemen OH ) 

Fase Outage execution : Proses pelaksanaan pekerjaan pembongkaran , 

pemeriksaan dan pemasangan kembali.  
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Gambar 4.2. Outage Execution( Frame Work Managemen OH ) 

Fase Post Outage : proses setelah pelaksanaan Overhaul dengan membuat 

Evaluasi, Laporan, Rekomendasi & Planning hasil OH (1 bln) . 

 

Gambar 4.3.  Post outage ( Frame Work Managemen OH ) 

Pada saat Pre Outage overhaul yang sangat diperhatikan adalah perlu dilakukan 

pembahasan Work Breakdown Structure untuk melakukan Breakdown aktivitas 

pekerjaan atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail, hal ini 

dimaksudkan agar proses perencanaan overhaul, seluruh scope pekerjaan diuraikan 

menjadi bagian-bagian dengan mengikuti pola struktur dan hirarki tertentu menjadi 
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item-item pekerjaan yang cukup terperinci memiliki tingkat yang lebih baik terkait 

Work Breakdown Structure terdapat catatan penting dan kondisi terkini pada PLTU 

unit #1  data saat operasi antara lain : 

Untuk mempersiapkan keberhasilan pelaksanaan SI+ PLTU Indramayu Unit 1 

Tahun 2017,  UBJOM Indramayu telah melaksanakan meeting Work Breakdown 

Structure (WBS) dengan mengundang PT ABC, STEK dan ROP-2 

Melakukan review seluruh pekerjaan beserta durasi pelaksanaan beserta jadwal 

pelaksanaannya, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pekerjaan kritis pada SI+ 

PLTU Indramayu Unit 1 Tahun 2017 ini adalah perbaikan Vibrasi Turbin - Generator 

karena melakukan Pull Out rotor generator , Dengan melakukan simulasi beberapa 

Alternatif Schedule pelaksanaan pekerjaan, disepakati bersama bahwa target 

penyelesaian SI+ PLTU Indramayu Unit 1 Tahun 2017 dapat dipercepat menjadi 29 

hari dari rencana awal selama 35 hari ,dan Pada meeting P2 disepakati bahwa pada 

generator hanya dilakukan pemeriksaan bearing 1-8 dan Realignment Generator 

Exciter sehingga akan dipercepat lagi menjadi kurang dari  29 hari (akan disusun 

Update WBS oleh Anak perusahaan PT ABC dengan tambahan kondisi update terkini 

pada PLTU unit #1  data kendala saat operasi yaitu : 

Berdasarkan data penyebab Outage PLTU Indramayu #1, diketahui bahwa faktor 

dominan yang menyebabkan shutdown pada periode januari s/d september 2017 adalah 

gangguan pada sistem AVR, mencapai 69,6% dari total gangguan yang terjadi . 
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Gambar 4.4. data Prosentase Outage Hour 

Faktor dominan penyebab derating PLTU Indramayu #1 pada periode januari s/d 

september 2017 adalah sering terjadinya gangguan Excitation System hingga mencapai 

33,9% dari total jam Derating. 

 

Gambar 4.5. data Prosentase Dereting Hour 

History overhaul sebelumnya  SE #1 Tahun 2016 tejadi Vibrasi Turbin - 

Generator karena ketidaksesuaian antara gap fan generator telah dilakukan grinding 

pada Inner Diffuser untuk mencapai Clearance standar mengingat clearance masih 

belum tercapai pada titik tertentu, maka pedestal Bearing generator di setting 

(menggunakan pin baru). 
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Tabel 4.1. Data Vibrasi setelah SE#1 2016 

 

History Efisiensi dari data Heat Rate Analysis terdapat potensi improvement 

efisiensi saat pelaksanaan overhaul dengan nilai setara 79 juta/hari dapat dilihat dari 

gambar 4.6. Pareto Efisiensi  Heat Rate Analysis dan Tabel 4.2. Data Top 10 Losses. 

 

Gambar 4.6. Data Pareto Efisiensi  Heat Rate Analysis 
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Tabel 4.2. Data Top 10 Losses 

 

Sesuai Tujuan pertama Memilih strategi yang tepat dalam mencapai target 

keandalan dan efisiensi unit yang tinggi serta menjamin kesinambungan scope dan 

kegiatan Overhaul dengan aman, maka pelaksanaan SI + Unit #1 ini mulai perencanaan 

sampai pelaksanaanya  ditambahkan Framework Safety Based pada Outage 

Managemen terkait dengan komitmen dan perhatian terhadap penguatan faktor HSE 

dalam mendukung strategi perusahaan operational excellent  yang prosesnya sesuai 

dengan 3 fase meliputi Pre outage, Outage execution & Post Outage pada pelaksanaan 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Framework Safety Based Outage Manajemen. 

Identifikasi Pembanding Pelaksana Overhaul 

 Identifikasi pembanding dilakukan bersama dengan anak perusahaan PT ABC 

atau dengan pelaksana Overhaul yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan pemeliharaan 

PT ABC ataupun dilaksanakan langsung oleh  PT ABC yang melibatkan seluruh unit 

di indonesia hasil identifikasi pembanding ditunjukan pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3. Identifikasi pembanding pelaksana Overhaul 

Item Pembanding 
Anak Usaha  

PT ABC 

Unit Pelayanan 

pemeliharaan   

PT ABC 

PT ABC & Team 

Gabungan yang 

melibatkan 

seluruh unit 

Produk 
Jasa O&M Produk jasa 

Pemeliharaan 

Produsen Listrik 

dan Jasa O&M 

Lokasi Surabaya Surabaya-Jakarta Seluruh Indonesia 

Segmen Pasar 

Unit Milik PT 

ABC dan 

External PT 

ABC 

Unit Milik PT 

ABC 

Unit Milik PT 

ABC dan External 

PT ABC 

 

Berdasarkan data pada tabel 4.3 pembanding pelaksana Anak Usaha PT ABC 

mempunyai Produk dan segmen pasar yang sama yakni bisa melaksanakan jasa 

Operation & Maintenance di unit milik PT ABC ataupun External PT ABC 

 

4.1.2   Pengumpulan Data Kuisoner dari Responden  

Tahap pengumpulan data dari responden akan dijelaskan mengenai pengumpulan 

data, tahap identifikasi pesaing,tahap penyusunan kuisoner hingga pendistribusian 

kuisoner .jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 

data sekunder.  

Tehnik pengumpulan data primer dilakukan dengan bertanya langsung kepada 

pihak pihak yang berkaitan dengan proses Overhaul kepada pihak manajemen dan 

personil dalam team yang terlibat langsung . 
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Tehnik pengumpulan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian adalah 

jumlah personil yang terlibat langsung proses Overhaul meliputi bidang operasi, 

pemeliharaan dan perencanaan dari PT ABC, Anak perusahaan PT ABC dan Unit 

Pelayanan pemeliharan PT ABC. 

4.1.2.1.  Profil Responden. 

 Profil peserta sebagai responden dalam tahap pengumpulan data ini dari daftar 

undangan yang disampaikan saat presentasi penyelesaian Overhaul adalah sebagai 

berikut: 

1. Jumlah responden : 60 Orang 

2. Bidang        : Pemeliharaan 

     Enjinering 

           Operasi 

           Administrasi keuangan, SDM dan Umum / sekertariat 

           Team Gabungan PT ABC Kantor Pusat 

                            Mitra Kerja Pelaksana Overhaul 

  

3. Jabatan       : Manajer Operasi,  

                                Manager Pemeliharaan  

                                Manager Enjiniring  

                                Manager Logistik 

                                Manager Keuangan & Administrasi unit 

                                Spv  Operasi,  

                                Spv Pemeliharaan  

                                Spv Enjiniring  

                                Spv Logistik 

                                Spv Keuangan & Administrasi unit 

                                Senior Teknisi & Senior Officer 

4. Pengalaman         : > 5 tahun bekerja dan melaksanakan Overhaul >2kali 
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4.1.2.2.   Penyusunan Kuisoner 

Membuat uraian pertanyaan dalam kuisoner Harapan dari tingkat kepuasan dan 

nilai Kinerja dari tingkat kepentingan dengan memperhatikan demensi kwalitas produk 

jasa overhaul, Dari pengumpulan data akan didapat nilai - nilai Harapan dari tingkat 

kepuasan dan nilai Kinerja dari tingkat kepentingan dimana nilai itu kemudian di olah 

dalam House of Quality sehingga didapatkan kepentingan Absolute dan Relative dari 

nilai yang di dapat tersebut. 

Adapun sebagai usaha untuk memperbaiki kinerja pemeliharaan adalah demensi 

Kwalitas dari sebuah hasil Overhaul, karena Kualitas merupakan faktor yang 

terpenting dalam menjamin kelangsungan produk jasa  dan juga tingkat profitabilitas 

perusahaan ,Penemu ahli pengendali kualitas Prof. Dafid Garin bahwa Mutu Kualitas 

adalah tingkat baik atau buruknya suatu produk yang dihasilkan apakah sesuai dengan 

spesifikasi yang telah di tentukan ataupun kesesuainanya terhadap kebutuhan , 

sedangkan penilaian tentang baik atau buruknya kualitas atau  produk dapat ditentukan 

oleh 8 demensi diantaranya sebagai berikut : 

1. Performance (Kinerja) 

 Performance atau Kinerja merupakan Dimensi Kualitas yang berkaitan dengan 

karakteristik utama suatu  produk jasa Overhaul . Kinerja Utama yang kita kehendaki 

adalah kualitas hasil Overhaul bisa menaikan efisiensi operasi pembangkit. 

2. Features (Fitur) 

 Features atau Fitur merupakan karakteristik pendukung atau pelengkap dari 

proses overhaul dengan melakukan  pelaksanaan Overhaul berbasis K3 dan 5S.  
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3. Reliability (Kehandalan) 

 Reliability atau Kehandalan adalah Dimensi Kualitas yang berhubungan 

dengan produk jasa setelah dilakukan Overhaul unit bisa beroperasi dengan  handal 

tidak terjadi  kerusakan   pada waktu dan kondisi tertentu. 

4. Conformance (Kesesuaian) 

 Conformance adalah kesesuaian kinerja dan kualitas produk dengan standar 

yang diinginkan. sesuai standart dan  spesifikasi yang telah ditentukan. 

5. Durability (Ketahanan) 

 Durability ini berkaitan dengan ketahanan suatu produk hingga harus diganti. 

Durability ini biasanya diukur dengan umur atau waktu daya tahan material / atau spare 

part yang dipasang saat Overhaul bertahan sampai dengan Overhaul berikutnya. 

6. Serviceability 

 Serviceability adalah kemudahan layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. Hal 

ini sering dikaitkan dengan layanan setelah pelaksanaan Overhaul pada masa garansi 

dan kerusakan  jika ada akibat dari pelaksanaan Overhaul tersebut terkait dengan 

kesiapan  material dan Resource untuk perbaikan jika terjadi  kerusakan serta adanya 

Stand by personil dan On Call Service.  

7. Aesthetics (Estetika/keindahan) 

 Aesthetics adalah Dimensi kualitas yang berkaitan dengan tampilan, pada saat 

pelaksanaan Overhaul dengan berbasis 5S dan melakukan Re couting pada peralatan 

yang di Overhaul sehingga selesai Overhaul akan terlihat bersih dan  tampilan lebih 

baik . 
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8. Perceived Quality (Kesan Kualitas) 

 Perceived Quality adalah Kesan Kualitas suatu produk jasa Overhaul yang 

dirasakan oleh konsumen. ini berkaitan dengan persepsi Konsumen terhadap kualitas 

sebuah hasil jasa Overhaoul yang dilaksanakan oleh anak perusahaan PT ABC 

Kebanyakan konsumen internal dan External merupakan produk jasa yang berkualitas. 

 Dalam kuisoner tersebut , responden diminta untuk menilai atas kinerja dan  

harapanya atas uraian dalam perencanaan dan pelaksanaan overhaul . penilaian 

responden uraian tersebut dikelompokan dalam 5 skala dengan menggunakan skala 

Likert. 

Untuk Penilain  "Kinerja " : 

 

1. SB  : Sangat Buruk.  

2. B  : Buruk .  

3. TK  : Tidak komentar 

4. ME  : Memenuhi Ekspektasi. 

5. SME  : Sangat Memenuhi Ekspektasi. 

 

Untuk Penilain "Harapan " : 

 

1. STP  : Sangat Tidak Perlu 

2. TP  : Tidak Perlu .  

3. NS  : Normal Seperti Biasa 

4. P  : Perlu. 

5. SP  : Sangat Perlu. 

 

Tabel 4.4. Kuisoner Untuk Responden 

NO URAIAN PERTANYAAN  

TANGIBLE ( KEAADAAN FISIK ) 

1 Overhaul dilaksanakan dengan komitmen  perhatian pada penguatan faktor HSE.  

2 Overhaul dilaksanakan dengan kaidah 5S. 

3 Overhaul dilaksanakan  dengan memperhatikan  kepatuhan faktor  lingkungan. 

4 Overhaul dengan menggunakan peralatan yang modern.  

5 Kondisi peralatan  Crane penunjang dalam  keadaan baik selama digunakan Overhaul. 
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6 Kondisi   sarana Air  penunjang digunakan  hemat sesuai kebutuhan  . 

7 
Kondisi peralatan  special tool dalam  keadaan baik selama digunakan over haul 

dikembalikan dalam keadaan baik. 

8 Lay Out sesuai peralatan ditempatkan sesuai rencana. 

9 Membuat tagging pada semua peralatan yang dibongkar saat over haoul. 

10 Menyediakan tempat yang baik saat istirahat di lokasi over haul. 

11 Menyediakan portable toilet yang baik di lokasi over haul. 

12 Melaksanakan pekerjaan saat Overhaul dengan peralatan yang lengkap. 

EMPATI 

13 
Ketua team atau manajer proyek memahami menerima keluhan terkaait pencapain 

kinerja unit.  

14 
Ketua team atau manajer proyek ikut menjaga ketertiban saat melakukan aktivitas 

terhadap seluruh teamnya . 

15 
Ketua team atau manajer proyek ikut menjaga ketertiban saat melakukan aktivitas 

terhadap seluruh teamnya. 

16 
Ketua team atau manajer proyek melakukan kordinasi dan bekerjasama saat menemui 

kondisi kritis pada proses  perencanaan dan saat pelaksanaan overhaul. 

17 Personil pelaksana bersikap sopan dan ramah di Unit saat melakukan Overhaul 

18 
Personil pelaksana peduli dan patuh terhadap semua aturan yang berlaku di Unit saat 

melakukan Overhaul. 

19 
Personil pelaksana cepat menanggapi keluhan dan temuan K3 saat perencanaan  

hingga proses pelaksanaan Overhaul. 

20 
Personil pelaksana Menjaga hubungan baik antara seluruh team over haul kepada 

managemen dan bantuan personil yang dipakai. 

21 Turut menjaga kebersihan di lingkungan pekerjaan  

22 
Personil pelaksana ikut merasa memiliki terhadap fasilitas ruangan  saat melaksanakan 

Overhaul. 

23 
Personil pelaksana melakukan kordinasi dg baik saat melakukan pekerjaan lintas 

bidang  

KEPUASAN PELANGGAN 

24 
Scope Pelaksanaan Overhaul  dikerjakan  sesuai dengan standart dan mutu yang 

ditentukan 

25 

Melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan scope standart yang  telah ditentukan 

dan mengerjakan scope tambahan tersebut sesuai dengan standart dan mutu yang telah 

ditentukan   

26 

Membuat melakukan Breakdown atau  memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi 

lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan Overhaul memiliki tingkat 

yang lebih baik 

KEHANDALAN (RELIABILITY) 

27 
Posisi Team Overhaul tinggal dekat dengan unit sehingga lebih cepat datang jika 

terjadi gangguan atau keperluan emergency 

28 Personil Overhaul mudah dihubungi dan cepat respon 
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29 
Jika ada peluang percepatan pekerjaan akan dilakukan tetap dengan  mutu dan 

kesesuaian standart  

Jaminan (Assurance) 

30 
Kemampuan dalam menyelesaikan temuan pekerjaan pada schedule waktu yang telah 

ditentukan 

31 Tidak menunda pekerjaan temuan diluar scope Overhaul 

32 Menyelesaikan semua wo garansi  pekerjaan saat pelaksanaan Overhaul 

 

4.1.2.3.  Penyebaran Kuisoner . 

 Penyebaran kuisoner dilakukan kepada Bidang pemeliharaan, Bidang 

Enjiniring , Bidang Operasi dan bidang Administrasi yang terkait pelaksanaan overhaul 

oleh PT ABC anak perusahaan dan unit Pemeliharaan PT ABC 

4.1.2.4.  Tahap Pengolahan Data 

 Pada tahap pengolahan data ini akan dijelaskan mengenai uji dari hasil 

pengumpulan data yang merupakan tahap dimana data yang dikumpulkan diperiksa 

dan didiskusikan ke atasan ( Manajemen )  

4.1.3.  Data Nilai Kinerja 

 Kinerja mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas yang membentuk 

sebuah proses perencanaan hingga proses pelaksanaan Overhaul.  

Terdapat 6 kriteria dasar atau dimensi untuk mengukur kinerja  

1. Quality, terkait dengan proses atau hasil mendekati sempurna/ideal dalam 

memenuhi maksud dan tujuan.  

2. Quantity, terkait dengan satuan jumlah atau kuantitas yang dihasilkan.  

3. Timeliness, terkait dengan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan 

aktivitas atau menghasilkan produk.  

4. Cost-effectiveness, terkait dengan tingkat penggunaan sumber-sumber 

organisasi dalam mendapatkan atau memperoleh hasil atau pengurangan atau 

pemborosan dalam penggunaan sumber organisasi.  
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5. Need for Supervision, terkait dengan kemampuan individu dapat 

menyelesaikan pekerjaan atau fungsi-fungsi pekerjaan tanpa asistensi 

pimpinan/intervensi pengawasan pimpinan.  

6. Interpersonal impact, terkait dengan kemampuan individu dalam 

meningkatkan perasaan harga diri, keinginan baik, dan kerja sama di antara 

sesama pekerja dan anak buah. 

 Tahap pengolahan data dari nilai kinerja yang dilakukan dengan melalui 

pembagian / penyebaran kuisoner dan data tersebut kemudian diperiksa dan 

didiskusikan dengan atasannya sebagai pengambil keputusan  yaitu para manager di 

unit , Berikut adalah data dari responden yang terkait dengan nilai kinerja terhadap 

tingkat kepuasan mulai dari perencanaan sebelum Overhaul dilaksanakan sampai 

dengan selesai dilaksanakan. 

Tabel 4.5 Hasil perolehan nilai kinerja. 

No Tingkat Kepuasan 
(1)   

SB 

(2)   

B 

(3) 

TK 

(4) 

ME 

(5) 

SME 

1 
Overhaul dilaksanakan dengan komitmen  

perhatian pada penguatan faktor HSE.  

  4 6 30 

2 Overhaul dilaksanakan dengan kaidah 5S.   3 7 30 

3 
Overhaul dilaksanakan  dengan memperhatikan  

kepatuhan faktor  lingkungan. 

  6 4 30 

4 
Overhaul dengan menggunakan peralatan yang 

modern.  

  5 25 10 

5 
Kondisi peralatan  Crane penunjang dalam  

keadaan baik selama digunakan Overhaul. 

  3 7 30 

6 
Kondisi   sarana Air  penunjang digunakan  

hemat sesuai kebutuhan  . 

  2 8 30 

7 

Kondisi peralatan  special tool dalam  keadaan 

baik selama digunakan over haul dikembalikan 

dalam keadaan baik. 

  4 6 25 

8 
Lay Out sesuai peralatan ditempatkan sesuai 

rencana. 

  2 17 21 

9 
Membuat tagging pada semua peralatan yang 

dibongkar saat over haoul. 

  1 4 35 

10 
Menyediakan tempat yang baik saat istirahat di 

lokasi over haul. 

  2 6 32 
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11 
Menyediakan portable toilet yang baik di lokasi 

over haul. 

  4 10 26 

12 
Melaksanakan pekerjaan saat Overhaul dengan 

peralatan yang lengkap. 

  4 5 31 

13 

Ketua team atau manajer proyek memahami 

menerima keluhan terkaait pencapain kinerja 

unit.  

  4 3 33 

14 

Ketua team atau manajer proyek ikut menjaga 

ketertiban saat melakukan aktivitas terhadap 

seluruh teamnya . 

  4 15 30 

15 

Ketua team atau manajer proyek ikut menjaga 

ketertiban saat melakukan aktivitas terhadap 

seluruh teamnya. 

  4 13 23 

16 

Ketua team atau manajer proyek melakukan 

kordinasi dan bekerjasama saat menemui 

kondisi kritis pada proses  perencanaan dan saat 

pelaksanaan overhaul. 

  4 8 28 

17 
Personil pelaksana bersikap sopan dan ramah di 

Unit saat melakukan Overhaul 

  4 11 25 

18 

Personil pelaksana peduli dan patuh terhadap 

semua aturan yang berlaku di Unit saat 

melakukan Overhaul. 

  1 14 25 

19 

Personil pelaksana cepat menanggapi keluhan 

dan temuan K3 saat perencanaan  hingga proses 

pelaksanaan Overhaul. 

  1 16 23 

20 

Personil pelaksana Menjaga hubungan baik 

antara seluruh team over haul kepada 

managemen dan bantuan personil yang dipakai. 

  4 10 26 

21 
Turut menjaga kebersihan di lingkungan 

pekerjaan  

  2 5 33 

22 

Personil pelaksana ikut merasa memiliki 

terhadap fasilitas ruangan  saat melaksanakan 

Overhaul. 

  2 6 32 

23 
Personil pelaksana melakukan kordinasi dg baik 

saat melakukan pekerjaan lintas bidang  

  2 3 35 

24 
Scope Pelaksanaan Overhaul  dikerjakan  sesuai 

dengan standart dan mutu yang ditentukan 

  3 15 22 

25 

Melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan 

scope standart yang  telah ditentukan dan 

mengerjakan scope tambahan tersebut sesuai 

dengan standart dan mutu yang telah ditentukan   

  2 7 31 

26 
Membuat melakukan Breakdown atau  

memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi 

  4 9 27 
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lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses 

perencanaan Overhaul memiliki tingkat yang 

lebih baik 

27 

Posisi Team Overhaul tinggal dekat dengan unit 

sehingga lebih cepat datang jika terjadi 

gangguan atau keperluan emergency 

  4 6 30 

28 
Personil Overhaul mudah dihubungi dan cepat 

respon 

  4 6 30 

29 

Jika ada peluang percepatan pekerjaan akan 

dilakukan tetap dengan  mutu dan kesesuaian 

standart  

  4 6 30 

30 

Kemampuan dalam menyelesaikan temuan 

pekerjaan pada schedule waktu yang telah 

ditentukan 

  4 6 30 

31 
Tidak menunda pekerjaan temuan diluar scope 

Overhaul 

  0 15 25 

32 
Menyelesaikan semua wo garansi  pekerjaan 

saat pelaksanaan Overhaul 

  1 9 30 

(STPBP ): Sangat tidak penting bagi pelanggan ; (TPBP) : Tidak penting bagi 

pelanggan. ; (CPBP) : Cukup penting bagi pelanggan.; ( PBP) : Penting bagi 

pelanggan.; (SPBP) : Sangat penting bagi pelanggan. 

 

 Dari Tabel 4.5 diatas , dapat dihitung nilai harapan responden atas uraian- 

uraian pelaksanaan overhaul yang dilaksanakan oleh anak perusahaan PT ABC , 

perhitungan nilai harapan tersebut dilakukan dengan cara: 

Menghitung skors total masing - masing uraian pelayanan saat pelaksanaan overhaul 

skors total di dapat dari rumusan  

Skors total = (X1 x 1) + (X2 x 2) +(X3 x 3) +(X4 x 4) +(X1 x 1) +(X5 x 5) .....(4.1.2) 

Dimana : 

1. X1 : Jumlah Responden memeilih  SB : Sangat Buruk.  

2. X2 : Jumlah Responden memeilih B: Buruk .  

3. X3 : Jumlah Responden memilih TK : Biasa saja 

4. X4 : Jumlah Responden memilih ME : Memenuhi Ekspektasi. 

5. X5 : Jumlah Responden memilih SME : Sangat Memenuhi Ekspektasi. 
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Misalkan , Perhitungan Nomor 1: ' Overhaul dilaksanakan dengan mengutamakan 

faktor Safety menjadi faktor yang utama'  

Skor total = (0x1)+(0x2)+(4x3)+(6x4)+(30x5) = 186 

Membagi Skors total tersebut dengan jumlah responden  

Nilai Harapan = Skors total : Jumlah Responden 

Contoh : dari skors total uraian 1 Overhaul dilaksanakan dengan komitmen  perhatian 

pada penguatan faktor HSE , pada langkah diatas , 

Nilai Kinerja = 186:40  = 4.65 

Nilai harapan juga dapat di sajikan dalam bentuk persentase yang dihitung presentase 

skor total terhadap skor Maksimum , Skors maksimum di dapat dari perhitungan 

seandainya semua responden ( 40 Orang ) memilih jawaban 5 ( sangat penting bagi 

pelanggan ) untuk suatu uraian sehingga skors maksimum = 40 x 5 = 200 

Contoh : Dari perhitungan Skors total uraian 1 diatas  

Nilai ekspektasi (%)  = ( Skor Total : Skors Maksimum ) x 100% 

   = (186 : 200 ) x 100%  = 93 % 

hasil perhitungan nilai kinerja untuk semua uraian peningkatan responden atas 

pelaksanaan Overhaul yang dilaksanakan oleh anak perusahaan PT ABC disajikan 

dalam tabel 4.5 

 

Tabel 4.6 Nilai Kinerja Responden atas uraian pelaksanaan Overhaul yang 

dilaksanakan oleh anak perusahaan PT ABC 
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No Tingkat Kepuasan Total Nilai  Nilai Kinerja 

1 
Overhaul dilaksanakan dengan komitmen  perhatian 

pada penguatan faktor HSE.  186 4,65 

2 Overhaul dilaksanakan dengan kaidah 5S. 187 4,675 

3 
Overhaul dilaksanakan  dengan memperhatikan  

kepatuhan faktor  lingkungan. 184 4,6 

4 
Overhaul dengan menggunakan peralatan yang 

modern.  165 4,125 

5 
Kondisi peralatan  Crane penunjang dalam  keadaan 

baik selama digunakan Overhaul. 187 4,675 

6 
Kondisi   sarana Air  penunjang digunakan  hemat 

sesuai kebutuhan  . 188 4,7 

7 

Kondisi peralatan  special tool dalam  keadaan baik 

selama digunakan over haul dikembalikan dalam 

keadaan baik. 161 4,025 

8 Lay Out sesuai peralatan ditempatkan sesuai rencana. 179 4,475 

9 
Membuat tagging pada semua peralatan yang 

dibongkar saat over haoul. 194 4,85 

10 
Menyediakan tempat yang baik saat istirahat di lokasi 

over haul. 190 4,75 

11 
Menyediakan portable toilet yang baik di lokasi over 

haul. 182 4,55 

12 
Melaksanakan pekerjaan saat Overhaul dengan 

peralatan yang lengkap. 187 4,675 

13 
Ketua team atau manajer proyek memahami 

menerima keluhan terkaait pencapain kinerja unit.  189 4,725 

14 

Ketua team atau manajer proyek ikut menjaga 

ketertiban saat melakukan aktivitas terhadap seluruh 

teamnya . 222 5,55 

15 

Ketua team atau manajer proyek ikut menjaga 

ketertiban saat melakukan aktivitas terhadap seluruh 

teamnya. 179 4,475 

16 

Ketua team atau manajer proyek melakukan kordinasi 

dan bekerjasama saat menemui kondisi kritis pada 

proses  perencanaan dan saat pelaksanaan overhaul. 184 4,6 

17 
Personil pelaksana bersikap sopan dan ramah di Unit 

saat melakukan Overhaul 181 4,525 

18 

Personil pelaksana peduli dan patuh terhadap semua 

aturan yang berlaku di Unit saat melakukan 

Overhaul. 184 4,6 

19 

Personil pelaksana cepat menanggapi keluhan dan 

temuan K3 saat perencanaan  hingga proses 

pelaksanaan Overhaul. 182 4,55 
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20 

Personil pelaksana Menjaga hubungan baik antara 

seluruh team over haul kepada managemen dan 

bantuan personil yang dipakai. 182 4,55 

21 Turut menjaga kebersihan di lingkungan pekerjaan  191 4,775 

22 
Personil pelaksana ikut merasa memiliki terhadap 

fasilitas ruangan  saat melaksanakan Overhaul. 190 4,75 

23 
Personil pelaksana melakukan kordinasi dg baik saat 

melakukan pekerjaan lintas bidang  193 4,825 

24 
Scope Pelaksanaan Overhaul  dikerjakan  sesuai 

dengan standart dan mutu yang ditentukan 179 4,475 

25 

Melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan scope 

standart yang  telah ditentukan dan mengerjakan 

scope tambahan tersebut sesuai dengan standart dan 

mutu yang telah ditentukan   
189 4,725 

26 

Membuat melakukan Breakdown atau  memecahkan 

tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini 

dimaksudkan agar proses perencanaan Overhaul 

memiliki tingkat yang lebih baik 183 4,575 

27 

Posisi Team Overhaul tinggal dekat dengan unit 

sehingga lebih cepat datang jika terjadi gangguan 

atau keperluan emergency 186 4,65 

28 Personil Overhaul mudah dihubungi dan cepat respon 186 4,65 

29 
Jika ada peluang percepatan pekerjaan akan 

dilakukan tetap dengan  mutu dan kesesuaian standart  186 4,65 

30 
Kemampuan dalam menyelesaikan temuan pekerjaan 

pada schedule waktu yang telah ditentukan 186 4,65 

31 
Tidak menunda pekerjaan temuan diluar scope 

Overhaul 185 4,625 

32 
Menyelesaikan semua wo garansi  pekerjaan saat 

pelaksanaan Overhaul 189 4,725 

 

4.1.4.  Nilai Harapan . 

 Berikut pengumpulan data nilai harapan mengacu pada tingkat  kepuasan dalam  

pencapaian tugas-tugas proses perencanaan hingga proses pelaksanaan Overhaul 

Untuk nilai harapan dapat dilihat dari tabel 4.6. 
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Tabel 4.7 Nilai Harapan Responden atas uraian pelaksanaan Overhaul yang 

dilaksanakan oleh anak perusahaan PT ABC. 

No Tingkat Kepentingan  STP TP NS P SP 

1 
Overhaul dilaksanakan dengan komitmen  perhatian 

pada penguatan faktor HSE.  

  2 6 32 

2 Overhaul dilaksanakan dengan kaidah 5S.   1 5 34 

3 
Overhaul dilaksanakan  dengan memperhatikan  

kepatuhan faktor  lingkungan. 

  1 4 35 

4 
Overhaul dengan menggunakan peralatan yang 

modern.  

  2 12 26 

5 
Kondisi peralatan  Crane penunjang dalam  keadaan 

baik selama digunakan Overhaul. 

  3 7 30 

6 
Kondisi   sarana Air  penunjang digunakan  hemat 

sesuai kebutuhan  . 

  1 9 30 

7 

Kondisi peralatan  special tool dalam  keadaan baik 

selama digunakan over haul dikembalikan dalam 

keadaan baik. 

  1 6 33 

8 
Lay Out sesuai peralatan ditempatkan sesuai 

rencana. 

  1 12 27 

9 
Membuat tagging pada semua peralatan yang 

dibongkar saat over haoul. 

  2 4 34 

10 
Menyediakan tempat yang baik saat istirahat di 

lokasi over haul. 

  3 6 31 

11 
Menyediakan portable toilet yang baik di lokasi over 

haul. 

  1 10 29 

12 
Melaksanakan pekerjaan saat Overhaul dengan 

peralatan yang lengkap. 

  1 7 32 

13 
Ketua team atau manajer proyek memahami 

menerima keluhan terkaait pencapain kinerja unit.  

  2 6 32 

14 

Ketua team atau manajer proyek ikut menjaga 

ketertiban saat melakukan aktivitas terhadap seluruh 

teamnya . 

  2 10 28 

15 

Ketua team atau manajer proyek ikut menjaga 

ketertiban saat melakukan aktivitas terhadap seluruh 

teamnya. 

  2 9 29 

16 

Ketua team atau manajer proyek melakukan 

kordinasi dan bekerjasama saat menemui kondisi 

kritis pada proses  perencanaan dan saat pelaksanaan 

overhaul. 

  1 8 31 

17 
Personil pelaksana bersikap sopan dan ramah di Unit 

saat melakukan Overhaul 

  2 10 28 
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18 

Personil pelaksana peduli dan patuh terhadap semua 

aturan yang berlaku di Unit saat melakukan 

Overhaul. 

  1 9 20 

19 

Personil pelaksana cepat menanggapi keluhan dan 

temuan K3 saat perencanaan  hingga proses 

pelaksanaan Overhaul. 

  3 10 27 

20 

Personil pelaksana Menjaga hubungan baik antara 

seluruh team over haul kepada managemen dan 

bantuan personil yang dipakai. 

  2 8 27 

21 Turut menjaga kebersihan di lingkungan pekerjaan    1 8 31 

22 
Personil pelaksana ikut merasa memiliki terhadap 

fasilitas ruangan  saat melaksanakan Overhaul. 

  1 8 31 

23 
Personil pelaksana melakukan kordinasi dg baik saat 

melakukan pekerjaan lintas bidang  

  1 11 28 

24 
Scope Pelaksanaan Overhaul  dikerjakan  sesuai 

dengan standart dan mutu yang ditentukan 

  1 10 29 

25 

Melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan scope 

standart yang  telah ditentukan dan mengerjakan 

scope tambahan tersebut sesuai dengan standart dan 

mutu yang telah ditentukan   

  1 8 31 

26 

Membuat melakukan Breakdown atau  memecahkan 

tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini 

dimaksudkan agar proses perencanaan Overhaul 

memiliki tingkat yang lebih baik 

  1 10 29 

27 

Posisi Team Overhaul tinggal dekat dengan unit 

sehingga lebih cepat datang jika terjadi gangguan 

atau keperluan emergency 

  1 6 33 

28 
Personil Overhaul mudah dihubungi dan cepat 

respon 

  1 6 33 

29 

Jika ada peluang percepatan pekerjaan akan 

dilakukan tetap dengan  mutu dan kesesuaian 

standart  

  2 6 32 

30 

Kemampuan dalam menyelesaikan temuan 

pekerjaan pada schedule waktu yang telah 

ditentukan 

  2 8 30 

31 
Tidak menunda pekerjaan temuan diluar scope 

Overhaul 

  2 12 25 

32 
Menyelesaikan semua wo garansi  pekerjaan saat 

pelaksanaan Overhaul 

  1 10 29 

KETERANGAN : SB  : Sangat Buruk. (B) : Buruk . (TK) : Tidak Komentar , 

(ME):Memenuhi Ekspektasi ,(SME) : Sangat Memenuhi Ekspektasi. 
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 Dari Tabel 4.1.2 diatas , dapat dihitung nilai harapan responden atas uraian- 

uraian pelaksanaan over haul yang dilaksanakan oleh anak perusahaan PT ABC , 

perhitungan nilai harapan tersebut dilakukan dengan cara: 

Menghitung skors total masing masing uraian pelayanan saat pelaksanaan overhaul 

skors total di dapat dari rumusan  

Skors total = (X1 x 1) + (X2 x 2) +(X3 x 3) +(X4 x 4) +(X1 x 1) +(X5 x 5) .....(4.6) 

Dimana : 

1. X1 : Jumlah Responden memilih STP : Sangat Tidak Perlu 

2. X1 : Jumlah Responden memilih TP  : Tidak Perlu .  

3. X1 : Jumlah Responden memilih NS  : Normal Seperti Biasa 

4. X1 : Jumlah Responden memilih P  : Perlu. 

5. X1 : Jumlah Responden memilih SP  : Sangat Perlu. 

Misalkan , Perhitungan Nomor 3: ' Overhaul dilaksanakan  dengan memperhatikan  

kepatuhan faktor  lingkungan 

Skor total = (0x1)+(0x2)+(1x3)+(4x4)+(35x5) = 190 

Membagi skors total tersebut dengan jumlah responden  

Nilai Harapan = Skors total : Jumlah Responden 

Contoh : dari skors total uraian 3 pada langkah diatas , 

Nilai Harapan = 190:40  = 4.75 

Nilai harapan juga dapat di sajikan dalam bentuk persentase yang dihitung presentase 

skor total terhadap skor Maksimum , skor maksimum di dapat dari perhitungan 

seandainya semua responden ( 40 Orang ) memilih jawaban 5 ( sangat perlu bagi 

pelanggan ) untuk suatu uraian sehingga skor maksimum = 40 x 5 = 200 



51 
 

Contoh : Dari perhitungan skor total uraian 1 diatas  

Nilai ekspektasi (%)  = ( Skor Total : Skor Maksimum ) x 100% 

   = (190 : 200 ) x 100%  = 97 % 

hasil perhitungan nilai kinerja untuk semua uraian peningkatan responden atas 

pelaksanaan Overhaul yang dilaksanakan oleh anak perusahaan PT ABC disajikan 

dalam tabel 4.8 

Tabel 4.8 Hasil Nilai Harapan Responden atas uraian pelaksanaan Overhaul yang 

dilaksanakan oleh anak perusahaan PT ABC. 

No Tingkat kepentingan Total Nilai  Nilai Kinerja 

1 
Overhaul dilaksanakan dengan komitmen  perhatian 

pada penguatan faktor HSE.  190 4,75 

2 Overhaul dilaksanakan dengan kaidah 5S. 193 4,825 

3 
Overhaul dilaksanakan  dengan memperhatikan  

kepatuhan faktor  lingkungan. 194 4,85 

4 
Overhaul dengan menggunakan peralatan yang 

modern.  184 4,6 

5 
Kondisi peralatan  Crane penunjang dalam  keadaan 

baik selama digunakan Overhaul. 187 4,675 

6 
Kondisi   sarana Air  penunjang digunakan  hemat 

sesuai kebutuhan  . 189 4,725 

7 

Kondisi peralatan  special tool dalam  keadaan baik 

selama digunakan over haul dikembalikan dalam 

keadaan baik. 192 4,8 

8 
Lay Out sesuai peralatan ditempatkan sesuai 

rencana. 186 4,65 

9 
Membuat tagging pada semua peralatan yang 

dibongkar saat over haoul. 192 4,8 

10 
Menyediakan tempat yang baik saat istirahat di 

lokasi over haul. 188 4,7 

11 
Menyediakan portable toilet yang baik di lokasi over 

haul. 188 4,7 

12 
Melaksanakan pekerjaan saat Overhaul dengan 

peralatan yang lengkap. 191 4,775 
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13 
Ketua team atau manajer proyek memahami 

menerima keluhan terkaait pencapain kinerja unit.  190 4,75 

14 

Ketua team atau manajer proyek ikut menjaga 

ketertiban saat melakukan aktivitas terhadap seluruh 

teamnya . 186 4,65 

15 

Ketua team atau manajer proyek ikut menjaga 

ketertiban saat melakukan aktivitas terhadap seluruh 

teamnya. 187 4,675 

16 

Ketua team atau manajer proyek melakukan 

kordinasi dan bekerjasama saat menemui kondisi 

kritis pada proses  perencanaan dan saat pelaksanaan 

overhaul. 190 4,75 

17 
Personil pelaksana bersikap sopan dan ramah di Unit 

saat melakukan Overhaul 186 4,65 

18 

Personil pelaksana peduli dan patuh terhadap semua 

aturan yang berlaku di Unit saat melakukan 

Overhaul. 139 3,475 

19 

Personil pelaksana cepat menanggapi keluhan dan 

temuan K3 saat perencanaan  hingga proses 

pelaksanaan Overhaul. 184 4,6 

20 

Personil pelaksana Menjaga hubungan baik antara 

seluruh team over haul kepada managemen dan 

bantuan personil yang dipakai. 173 4,325 

21 Turut menjaga kebersihan di lingkungan pekerjaan  190 4,75 

22 
Personil pelaksana ikut merasa memiliki terhadap 

fasilitas ruangan  saat melaksanakan Overhaul. 190 4,75 

23 
Personil pelaksana melakukan kordinasi dg baik saat 

melakukan pekerjaan lintas bidang  187 4,675 

24 
Scope Pelaksanaan Overhaul  dikerjakan  sesuai 

dengan standart dan mutu yang ditentukan 188 4,7 

25 

Melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan scope 

standart yang  telah ditentukan dan mengerjakan 

scope tambahan tersebut sesuai dengan standart dan 

mutu yang telah ditentukan   
190 4,75 

26 

Membuat melakukan Breakdown atau  memecahkan 

tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini 

dimaksudkan agar proses perencanaan Overhaul 

memiliki tingkat yang lebih baik 188 4,7 

27 

Posisi Team Overhaul tinggal dekat dengan unit 

sehingga lebih cepat datang jika terjadi gangguan 

atau keperluan emergency 192 4,8 

28 
Personil Overhaul mudah dihubungi dan cepat 

respon 192 4,8 
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29 

Jika ada peluang percepatan pekerjaan akan 

dilakukan tetap dengan  mutu dan kesesuaian 

standart  190 4,75 

30 

Kemampuan dalam menyelesaikan temuan 

pekerjaan pada schedule waktu yang telah 

ditentukan 188 4,7 

31 
Tidak menunda pekerjaan temuan diluar scope 

Overhaul 179 4,475 

32 
Menyelesaikan semua wo garansi  pekerjaan saat 

pelaksanaan Overhaul 188 4,7 

4.1.5 Nilai Data Kompetitor 

 Berikut pengumpulan data nilai kopetetor mengacu pada tingkat  kepuasan 

dalam pencapaian tugas-tugas proses perencanaan hingga proses pelaksanaan 

Overhaul apabila dikerjakan oleh Unit Pelayanan Pemeliharaan untuk nilai kepuasan  

dapat dilihat dari tabel 4.9 

Tabel 4.9 Nilai kepuasan apabila dikerjakan oleh Unit pelayanan pemeliharaan PT 

ABC dapat dilihat dari  

No Tingkat Kepentingan  STP TP NS P SP 
Total 

Rsp 

Total 

nilai 

Total 

kps 

1 

Overhaul dilaksanakan dengan 

komitmen  perhatian pada penguatan 

faktor HSE.  

0 0 2 7 11 20 89 4,45 

2 
Overhaul dilaksanakan dengan kaidah 

5S. 
0 0 1 7 12 20 91 2,275 

3 

Overhaul dilaksanakan  dengan 

memperhatikan  kepatuhan faktor  

lingkungan. 

0 0 1 6 13 20 92 2,3 

4 
Overhaul dengan menggunakan 

peralatan yang modern.  
0 0 2 7 11 20 89 2,225 

5 

Kondisi peralatan  Crane penunjang 

dalam  keadaan baik selama digunakan 

Overhaul. 

0 0 2 6 12 20 90 2,25 

6 
Kondisi   sarana Air  penunjang 

digunakan  hemat sesuai kebutuhan  . 
0 0 3 6 11 20 88 2,2 

7 

Kondisi peralatan  special tool dalam  

keadaan baik selama digunakan over 

haul dikembalikan dalam keadaan baik. 

0 0 2 6 12 20 90 2,25 
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8 
Lay Out sesuai peralatan ditempatkan 

sesuai rencana. 
0 0 3 2 15 20 92 2,3 

9 
Membuat tagging pada semua peralatan 

yang dibongkar saat over haoul. 
0 0 3 3 14 20 91 2,275 

10 
Menyediakan tempat yang baik saat 

istirahat di lokasi over haul. 
0 0 3 9 8 20 85 2,125 

11 
Menyediakan portable toilet yang baik 

di lokasi over haul. 
0 0 4 10 6 20 82 2,05 

12 
Melaksanakan pekerjaan saat Overhaul 

dengan peralatan yang lengkap. 
0 0 1 7 12 20 91 2,275 

13 

Ketua team atau manajer proyek 

memahami menerima keluhan terkaait 

pencapain kinerja unit.  

0 0 2 6 12 20 90 2,25 

14 

Ketua team atau manajer proyek ikut 

menjaga ketertiban saat melakukan 

aktivitas terhadap seluruh teamnya . 

0 0 5 6 9 20 84 2,1 

15 

Ketua team atau manajer proyek ikut 

menjaga ketertiban saat melakukan 

aktivitas terhadap seluruh teamnya. 

0 0 2 9 9 20 87 2,175 

16 

Ketua team atau manajer proyek 

melakukan kordinasi dan bekerjasama 

saat menemui kondisi kritis pada proses  

perencanaan dan saat pelaksanaan 

overhaul. 

0 0 1 8 11 20 90 2,25 

17 

Personil pelaksana bersikap sopan dan 

ramah di Unit saat melakukan 

Overhaul 

0 0 2 6 12 20 90 2,25 

18 

Personil pelaksana peduli dan patuh 

terhadap semua aturan yang berlaku di 

Unit saat melakukan Overhaul. 

0 0 1 9 10 20 89 2,225 

19 

Personil pelaksana cepat menanggapi 

keluhan dan temuan K3 saat 

perencanaan  hingga proses 

pelaksanaan Overhaul. 

0 0 1 6 13 20 92 2,3 

20 

Personil pelaksana Menjaga hubungan 

baik antara seluruh team over haul 

kepada managemen dan bantuan 

personil yang dipakai. 

0 0 2 6 12 20 90 2,25 

21 
Turut menjaga kebersihan di 

lingkungan pekerjaan  
0 0 1 9 10 20 89 2,225 

22 

Personil pelaksana ikut merasa 

memiliki terhadap fasilitas ruangan  

saat melaksanakan Overhaul. 

0 0 2 3 15 20 93 2,325 
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23 

Personil pelaksana melakukan 

kordinasi dg baik saat melakukan 

pekerjaan lintas bidang  

0 0 2 8 10 20 88 2,2 

24 

Scope Pelaksanaan Overhaul  

dikerjakan  sesuai dengan standart dan 

mutu yang ditentukan 

0 0 1 4 15 20 94 2,35 

25 

Melaksanakan semua pekerjaan sesuai 

dengan scope standart yang  telah 

ditentukan dan mengerjakan scope 

tambahan tersebut sesuai dengan 

standart dan mutu yang telah 

ditentukan   

0 0 1 4 15 20 94 2,35 

26 

Membuat melakukan Breakdown atau  

memecahkan tiap proses pekerjaan 

menjadi lebih detail. Hal ini 

dimaksudkan agar proses perencanaan 

Overhaul memiliki tingkat yang lebih 

baik 

0 0 1 10 9 20 88 2,2 

27 

Posisi Team Overhaul tinggal dekat 

dengan unit sehingga lebih cepat 

datang jika terjadi gangguan atau 

keperluan emergency 

0 0 1 9 10 20 89 2,225 

28 
Personil Overhaul mudah dihubungi 

dan cepat respon 
0 0 1 7 12 20 91 2,275 

29 

Jika ada peluang percepatan pekerjaan 

akan dilakukan tetap dengan  mutu dan 

kesesuaian standart  

0 0 2 6 12 20 90 2,25 

30 

Kemampuan dalam menyelesaikan 

temuan pekerjaan pada schedule waktu 

yang telah ditentukan 

0 0 2 6 12 20 90 2,25 

31 
Tidak menunda pekerjaan temuan 

diluar scope Overhaul 
0 0 2 5 13 20 91 2,275 

32 
Menyelesaikan semua wo garansi  

pekerjaan saat pelaksanaan Overhaul 
0 0 1 4 15 20 94 2,35 

 

 Nilai kompetitor mengacu pada tingkat  kepuasan dalam  pencapaian tugas-

tugas proses perencanaan hingga proses pelaksanaan overhaul apabila dikerjakan oleh 

pihak yang berpengalaman Untuk nilai kepuasan  dapat dilihat dari tabel 4.10 
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Tabel 4.10. Nilai kepuasan kompetitor dikerjakan oleh PT ABC Team Gabungan yang 

melibatkan seluruh Unit . 

No Tingkat Kepentingan  STP TP NS P SP 
Total 

Rsp 

Total 

nilai 

Total 

kps 

1 

Overhaul dilaksanakan dengan 

komitmen  perhatian pada penguatan 

faktor HSE.  

0 0 1 6 13 20 92 4,6 

2 
Overhaul dilaksanakan dengan kaidah 

5S. 
0 0 1 6 13 20 92 2,3 

3 

Overhaul dilaksanakan  dengan 

memperhatikan  kepatuhan faktor  

lingkungan. 

0 0 1 4 15 20 94 2,35 

4 
Overhaul dengan menggunakan 

peralatan yang modern.  
0 0 1 9 10 20 89 2,225 

5 

Kondisi peralatan  Crane penunjang 

dalam  keadaan baik selama digunakan 

Overhaul. 

0 0 1 7 12 20 91 2,275 

6 
Kondisi   sarana Air  penunjang 

digunakan  hemat sesuai kebutuhan  . 
0 0 1 6 13 20 92 2,3 

7 

Kondisi peralatan  special tool dalam  

keadaan baik selama digunakan over 

haul dikembalikan dalam keadaan 

baik. 

0 0 3 5 12 20 89 2,225 

8 
Lay Out sesuai peralatan ditempatkan 

sesuai rencana. 
0 0 2 3 15 20 93 2,325 

9 

Membuat tagging pada semua 

peralatan yang dibongkar saat over 

haoul. 

0 0 2 4 14 20 92 2,3 

10 
Menyediakan tempat yang baik saat 

istirahat di lokasi over haul. 
0 0 1 9 10 20 89 2,225 

11 
Menyediakan portable toilet yang baik 

di lokasi over haul. 
0 0 4 8 8 20 84 2,1 

12 

Melaksanakan pekerjaan saat 

Overhaul dengan peralatan yang 

lengkap. 

0 0 1 5 14 20 93 2,325 

13 

Ketua team atau manajer proyek 

memahami menerima keluhan terkaait 

pencapain kinerja unit.  

0 0 0 8 12 20 92 2,3 

14 

Ketua team atau manajer proyek ikut 

menjaga ketertiban saat melakukan 

aktivitas terhadap seluruh teamnya . 

0 0 2 6 12 20 90 2,25 
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15 

Ketua team atau manajer proyek ikut 

menjaga ketertiban saat melakukan 

aktivitas terhadap seluruh teamnya. 

0 0 1 9 10 20 89 2,225 

16 

Ketua team atau manajer proyek 

melakukan kordinasi dan bekerjasama 

saat menemui kondisi kritis pada 

proses  perencanaan dan saat 

pelaksanaan overhaul. 

0 0 1 6 13 20 92 2,3 

17 

Personil pelaksana bersikap sopan dan 

ramah di Unit saat melakukan 

Overhaul 

0 0 2 5 13 20 91 2,275 

18 

Personil pelaksana peduli dan patuh 

terhadap semua aturan yang berlaku di 

Unit saat melakukan Overhaul. 

0 0 1 8 11 20 90 2,25 

19 

Personil pelaksana cepat menanggapi 

keluhan dan temuan K3 saat 

perencanaan  hingga proses 

pelaksanaan Overhaul. 

0 0 1 4 15 20 94 2,35 

20 

Personil pelaksana Menjaga hubungan 

baik antara seluruh team over haul 

kepada managemen dan bantuan 

personil yang dipakai. 

0 0 1 6 13 20 92 2,3 

21 
Turut menjaga kebersihan di 

lingkungan pekerjaan  
0 0 1 8 12 21 95 2,375 

22 

Personil pelaksana ikut merasa 

memiliki terhadap fasilitas ruangan  

saat melaksanakan Overhaul. 

0 0 1 3 16 20 95 2,375 

23 

Personil pelaksana melakukan 

kordinasi dg baik saat melakukan 

pekerjaan lintas bidang  

0 0 0 8 12 20 92 2,3 

24 

Scope Pelaksanaan Overhaul  

dikerjakan  sesuai dengan standart dan 

mutu yang ditentukan 

0 0 1 3 16 20 95 2,375 

25 

Melaksanakan semua pekerjaan sesuai 

dengan scope standart yang  telah 

ditentukan dan mengerjakan scope 

tambahan tersebut sesuai dengan 

standart dan mutu yang telah 

ditentukan   

0 0 1 4 15 20 94 2,35 

26 

Membuat melakukan Breakdown atau  

memecahkan tiap proses pekerjaan 

menjadi lebih detail. Hal ini 

dimaksudkan agar proses perencanaan 

0 0 1 6 13 20 92 2,3 
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Overhaul memiliki tingkat yang lebih 

baik 

27 

Posisi Team Overhaul tinggal dekat 

dengan unit sehingga lebih cepat 

datang jika terjadi gangguan atau 

keperluan emergency 

0 0 1 8 11 20 90 2,25 

28 
Personil Overhaul mudah dihubungi 

dan cepat respon 
0 0 1 6 13 20 92 2,3 

29 

Jika ada peluang percepatan pekerjaan 

akan dilakukan tetap dengan  mutu 

dan kesesuaian standart  

0 0 1 4 13 18 84 2,1 

30 

Kemampuan dalam menyelesaikan 

temuan pekerjaan pada schedule 

waktu yang telah ditentukan 

0 0 1 7 12 20 91 2,275 

31 
Tidak menunda pekerjaan temuan 

diluar scope Overhaul 
0 0 0 7 13 20 93 2,325 

32 
Menyelesaikan semua wo garansi  

pekerjaan saat pelaksanaan Overhaul 
0 0 1 3 16 20 95 2,375 

Diskripsi  Respon Teknikal ( Voice Of The Company ) 

 Diskripsi Respon teknikal merupakan jawaban dari kebutuhan pelanggan 

dimana hasil tersebut merupakan keinginan dari pelanggan terhadap kebutuhan yang 

diperlukan . Respon teknikal ini didapatkan dari penjabaran serta uraian uraian yang 

telah dijelaskan pada proses perencanaan Overhaul sampai dengan proses pelaksanaan 

Overhaul , adapun Respon teknik proses Overhaul yang dibutuhkan adalah sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.11 Respon Teknik 

No Teknikal Respon 

1 Outage Managemen 

2 Safety Golden Rule 

3 POB 5 S 

4 Regulasi KLHK Dan IK Lingkungan Hidup 

5 Safety Golden RuleOptimasi WEB Tool PT ABC 

6 Kontrak Payung PM Crane 

7 Safety Base Outage Managemen 

8 Work Planning & Control 

9 Peraturan Internal Unit 

10 Kontrak kinerja operasi 

11 Pedoman I-PJB 

 

Hubungan Antara Respon Teknik Dan Uraian -Uraian  Pelayanan 

 Hal penting yang dilakukan adalah melihat hubungan antara Respon Teknik 

dan uraian atau pelayanan , hubungan tersebut dibuat dalam sebuah matrix , Matrix ini 

menilai kuat tidaknya hubungan antara respon teknik dan dan uraian produk jasa 

pelaksanaan Overhaul yang menjadi kebutuhan priodik customer , hubungan tersebut 

dapat merupakan hubungan yang kuat, hubungan yang sedang, hubungan yang lemah 

Masing-masing hubungan antara respon teknikal dengan uraian-uraian proses 

pelaksanaan pelaksanaan dapat di lihat pada tabel 4.12.Tabel 4.12 Hubungan antara 

setiap respon teknikal dengan atribut uraian pelayanan pelaksanaan Overhaoul. 

 Hubungan kuat Antara Respon Teknik dan Uraian pelayanan 

pelaksanaan Overhaul , nilai bobot keterkaitan = 9  

 Hubungan sedang Antara Respon Teknik dan Uraian 

pelayanan pelaksanaan Overhaul , nilai bobot keterkaitan = 3 

 Hubungan lemah Antara Respon Teknik dan Uraian pelayanan 

pelaksanaan Overhaul , nilai bobot keterkaitan = 1 
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Tabel 4.13  Nilai hubungan antara Customer Requirement dengan Respon Teknikal . 

 
 

 Pemberian Hubungan Korelasi antara sesama Technical Requerement / 

Respon teknikal ditujukan apakah sebuah technical Requiremen mempunyai 

hubungan atau tidak dengan Technical Requerement yang lain adapun hubungan 
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tersebut bersinergi diberi tanda + yang berarti apabila sebuah Technical Requerement 

ditingkatkan maka Technical Requerement yang lain harus juga ditingkatkan. 

Tabel 4.14. Hubungan Korelasi antara sesama Technical Requerement / Respon 

teknikal 

 

 

  Metode Proses QFD melibatkan  pembuatan matriks-matriks, matriks pertama 

adalah matriks rumah kualitas (House of Quality – HOQ), sehingga HOQ merupakan 

bagian penting dalam QFD , Berikut langkah-langkah data pada House Of Quality 

berrdasrkan kan gambar 4.13 , 

Langkah 1. Memasukan data Customer Requarement. 

 Data yang diperoleh dari inti atau maksud dari uraian pertanyaan yang 

 menjabarkan proses perencanaan dan pelaksanaan Overhaul. 
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Langkah 2. Memasukan data Technical Requerements. 

 Data Technical Requerementsatau respon teknikal merupakan jawaban hasil 

 dari penjabaran urain-uraian yang hasilnya adalah dari hasil diskusi dengan 

 atasan (manager) dan sumber ahli 

Langkah 3. Memberi nilai korelasi antara Customer Requirement dengan Technical 

Requirement. 

 Nilai korelasi didapat dari menilai kuat atau tidaknya yang hasilnya adalah 

 dari hasil diskusi dengan atasan (manager) dan sumber ahli. 

Langkah 4. Pemberian hubungan antara sesama Technical Requirement / Respon 

Teknikal. 

 Pemberian hubungan antara korelasi Respon teknikal dimaksudkan untuk 

 mengetahui apakah teknikal tersebut mempunyai hubungan atau tidak dengan 

 respon teknikal yang lainya dengan memberikan tanda + 

Langkah 5. Pemberian Nilai Tinkat Kepentingan. 

 Nilai tingkat kepentingan didapat dari perolehan jumlah seluruh hasil jawaban 

 yang terdapat dalam kuisoner dibagi oleh jumlah responden 

Langkah 6. Pemberian Nilai Tingkat Kepuasan. 

 Nilai tingkat kepuasan didapat dari perolehan jumlah seluruh hasil jawaban 

 yang terdapat dalam kuisoner dibagi oleh jumlah responden. 
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SERVQUAL SCORE 

 Servqual Score adalah penilaian untuk mengetahui secara global apakah topik 

yang dibahas apakah sudah memenuhi kebutuhan pelanggan atau belum . Apabila nilai 

Servqual Score positif maka topik yang dibahas tersebut memenuhi kebutuhan 

pelanggan secara umum, sedangkan Score Servqual negatif maka topik yang dibahas 

tidak memenuhi kebutuhan pelanggan secara umum dalam hal ini harus ditindak 

lanjuti. Serqual Score adalah Nilai Tingkat Kepentngan - Nilai Tingkat kepuasan, 

terlihat dalam tabel dibawah ini merupakan penilaian Serqual Score untuk peningkatan 

pekerjaan overhaul di PLTU Indramayu.  
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Tabel 4.15. Nilai Servquel Score pada peningkatan pekerjaan overhaul di PLTU 

IDRAMAYU . 
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BAB 5 

ANALISA DATA 

 

 Pada bab ini akan menjelaskan menegenai tahap analisa dan pembahasan 

terhadap hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan di Bab 4. 

5.1 Analisa Data Outage Managemen 

Dalam penilitian ini diambil data pada pekerjaan Simple Inspection PLTU 

Indramayu Unit 1 sehingga proses dimulai dari Rencana 3 (6 bulan) sebelum 

pelaksanaan Overhaul tetapi tetap melaksanakan yang meliputi  3 fase yaitu : 

Fase Pre outage : Proses yang dilaksanakan sebelum unit shutdown dimana 

terdapat proses R 1- 18 bulan sebelum unit Shutdown, R 2-12 bulan sebelum unit 

Shutdown,  dan R 3-6 bulan sebelum unit Shutdown pada proses  preparation P1- 3 

bulan sebelum unit Shutdown, P2- 1 bulan sebelum unit shut down,dan P3 1 minggu 

sebelum unit Shutdown dalam proses tersebut terdapat usulan penundaan pelaksanaan 

pekerjaan yang semula 15 November - 20 Desember 2017 menjadi 24 November - 29 

Desember 2017 dikarenakan keterlambatan pengiriman Sparepart Valve (58 set). 

Pada tujuan penelitian agar pelaksanaan pekerjaan Overhaul dilaksanakan 

dengan aman maka pada saat Simple Inspection PLTU Indramayu Unit 1 dilaksanakan 

Overhaul berbasis K3 dan 5s pada penerapan sesuai Frame Outage. 

Fase Outage execution : Proses pelaksanaan pekerjaan pembongkaran, 

pemeriksaan dan pemasangan kembali. saat proses pelaksanaan pekerjaan terdapat 

temuan pekerjaan sehingga dilakukan Revisi 2 Schedule karena Tanggal 28 Nopember 

2017 Sudah Terlihat Bongkahan Batu (abu Berat) Yang Berukuran Besar (Prediksi 

Awal Batu Berukuran Kecil).Dilakukan Revisi Schedule Durasi OH Terkait Evakuasi 

Batu (Abu Berat) dari 36 Hari Menjadi 46 Hari, kondisi seperti pada gambar 5.1. 
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Gambar 5.1. terdapat melting bongkahan batu dan abu sampai di lanta 3 Boiler  

Fase Post outage : proses setelah pelaksanaan Overhaul dengan membuat 

Evaluasi, Laporan, Rekomendasi & Planning hasil OH (1 bln), terdapat kenaikan pada 

effisiensi boiler 86.3 % menjadi 86.4 % dan penurunan nilai Heat Rate turbin 2133 

menjadi 2089 Kcal/Kwh 

5.2. Analisa Pengolahan Data Quisoner 

 Beradasarkan hasil pemaparan terkait Kuisoner dapat dikatakan bahwa seluruh 

Responden memahami pertanyaan sehingga dapat menjawab semua pertanyaan 

sehingga dapat menjawab pertanyaan pada kuisoner yang telah diberikan oleh sebab 

itu tidak ada uraian pertanyaan yang perlu diganti berdasarkan dari hasil Untuk Penilain  

"Kinerja " tidak ada dari responden yang memilih sangat buruk atau buruk dan untuk 

penilaian "Harapan "juga tidak ada responden yang memilih sangat tidak perlu atau 

tidak perlu  
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5.2.1. Analisa Pengolahan Data Penyusunan House Of Quality ( HOQ) 

1. Analisa Customer Requirements 

Matrik what's pada Customer Requirements berisi 32 uraian yang berasal dari 

pertanyaan pada kuisoner karena semua uraian pertanyaan kuisoner valid maka 

semua pertanyaan tersebut dimasukan kedalam matrik What's.  

2. Analisa Diskripsi  Respon Teknikal ( Voice Of The Company ) 

Matrik How's merupakan jawaban dari Customer Requerment dimana jawaban 

ini merupakan tata kelola / regulasi yang dimiliki perusahaan PT ABC dalam 

menjamin kebutuhan dari pelanggan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 

3. Analisa Relation Matrix  

Berdasarkan data Relationship matrik didapatkan hubungan relationship antara 

pelanggan dan respon teknikal sebagai berikut : 

a. Relationship matrix yang memiliki hubungan Strong. 

- Overhaul penguatan faktor HSE dengan Safety Golden Rule dan Safety Base 

Outage Managemen. 

- Overhaul  dengan kaidah 5S dengan POB 5 S.  

- Overhaul  kepatuhan faktor  lingkungan dengan Regulasi KLHK Dan IK 

Lingkungan Hidup. 

- Overhaul dengan peralatan yang modern dengan Optimasi WEB Tool PT 

ABC. 

- Kondisi peralatan  Crane  dengan Kontrak Payung PM Crane. 
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- Kondisi sarana Air  yang hemat dengan Kontrak kinerja operasi. 

- Kondisi peralatan  special tool dengan Optimasi WEB Tool PT ABC. 

- Lay Out sesuai dengan Safety Base Outage Managemen. 

- Membuat tagging dengan POB 5 S. 

- Menyediakan tempatistirahat  yang baik dengan Safety Base Outage 

Managemen. 

- Menyediakan portable toilet dengan POB 5S. 

- Melaksanakan pekerjaan dengan peralatan lengkap dengan Optimasi WEB 

Tool PT ABC 

- Ketua team atau manajer proyek faham pencapain kinerja unit dengan Work 

Planing & Control. 

- Ketua team atau manajer proyek ikut menjaga ketertiban di unit dengan 

Peraturan Internal Unit. 

- Ketua team atau manajer proyek ikut menjaga ketertiban di luar unit dengan 

Peraturan Internal Unit dan Pedoman I-PJB 

- Ketua team atau manajer proyek melakukan kordinasi dan bekerjasama 

dengan Peraturan Internal Unit dan Pedoman I-PJB 

- Personil pelaksana bersikap sopan dan ramah dengan Peraturan Internal Unit 

dan Pedoman I-PJB 

- Personil pelaksana peduli dan patuh dengan Peraturan Internal Unit dan 

Pedoman I-PJB 

- Personil pelaksana cepat menanggapi keluhan dan temuan K3 Peraturan 

Internal Unit dengan Peraturan Internal Unit 
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- Personil pelaksana Menjaga hubungan baik dengan Peraturan Internal Unit 

- Turut menjaga kebersihan di lingkungan pekerjaan dengan POB 5 S dan 

Regulasi KLHK Dan IK Lingkungan Hidup 

- Personil pelaksana ikut merasa memiliki dengan Pedoman I-PJB 

- Personil pelaksana melakukan kordinasi dengan Safety Base Outage 

Management 

- Scope Pelaksanaan over haul   sesuai dengan standart dan mutu dengan Web 

Outage Management dan Safety Base Outage Management 

- Melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan scope standart dengan Web 

Outage Management dan Safety Base Outage Management 

- Membuat melakukan Breakdown pekerjaan menjadi lebih detail dengan Web 

Outage Management dan Safety Base Outage Management 

- Posisi Team Overhaul tinggal dekat dengan unit dengan Work Planing & 

Control 

- Personil Overhaul mudah dihubungi dan cepat respon 

- Jika ada peluang percepatan tetap dengan  mutu dan kesesuaian standart 

dengan Web Outage Managemen dan Safety Base Outage Management 

- Kemampuan dalam menyelesaikan temuan dengan Web Outage Management 

dan Safety Base Outage Management  

- Kemampuan dalam menyelesaikan temuan dengan Web Outage Management 

dan Safety Base Outage Management  

- Tidak menunda pekerjaan temuan diluar scope overhaul dengan Web Outage 

Managemen dan Safety Base Outage Management.  
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- Tidak menunda pekerjaan temuan diluar scope overhaul dengan Web Outage 

Management dan Work Planing & Control. 

b. Relationship Matrix yang memiliki hubungan Moderate. 

- Overhaul penguatan faktor HSE dengan Regulasi KLHK Dan IK Lingkungan 

Hidup dan Peraturan Internal Unit. 

- Overhaul  dengan kaidah 5S dengan Regulasi KLHK Dan IK Lingkungan 

Hidup dan Peraturan Internal Unit. 

- Overhaul  kepatuhan faktor  lingkungan dengan POB 5S Regulasi KLHK dan 

Peraturan Internal Unit. 

- Kondisi sarana Air yang hemat dengan Regulasi KLHK Dan IK Lingkungan 

Hidup. 

- Layout sesuai dengan POB 5 S. 

- Membuat tagging dengan Safety Base Outage Management. 

- Menyediakan tempat istirahat  yang baik dengan POB 5 S. 

- Menyediakan portable toilet dengan Regulasi KLHK Dan IK Lingkungan  

- Ketua team atau manajer proyek faham pencapain kinerja unit dengan 

Peraturan Internal Unit. 

- Ketua team atau manajer proyek ikut menjaga ketertiban di unit dengan Safety 

Golden Rule dan Pedoman I-PJB. 

- Ketua team atau manajer proyek melakukan kordinasi dan bekerjasama 

dengan Work Planing & Control. 

- Personil pelaksana cepat menanggapi keluhan dan temuan K3 Peraturan 

Internal Unit dengan Pedoman I-PJB. 
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- Personil pelaksana Menjaga hubungan baik dengan Pedoman I-PJB. 

- Turut menjaga kebersihan di lingkungan pekerjaan dengan Pedoman I-PJB  

- Personil pelaksana melakukan kordinasi dengan Web Outage Management. 

- Scope Pelaksanaan Overhaul   sesuai dengan standart dan mutu dengan Work 

Planing & Control dan Kontrak kinerja operasi. 

- Melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan scope standart dengan Web 

Outage Management dan Safety Base Outage Management. 

- Membuat melakukan Breakdown pekerjaan menjadi lebih detail dengan Web 

Outage Management dan Safety Base Outage Management. 

- Personil Overhaul mudah dihubungi dan cepat respon dengan Work Planing 

& Control dan Kontrak kinerja operasi. 

- Jika ada peluang percepatan tetap dengan  mutu dan kesesuaian standart 

dengan Work Planing & Control dan Kontrak kinerja operasi. 

- Kemampuan dalam menyelesaikan temuan dengan Work Planing & Control 

dan Kontrak kinerja operasi. 

- Kemampuan dalam menyelesaikan temuan dengan Work Planing & Control 

dan Kontrak kinerja operasi. 

- Tidak menunda pekerjaan temuan diluar scope overhaul dengan Work Planing 

& Control dan Kontrak kinerja operasi. 

- Tidak menunda pekerjaan temuan diluar scope Overhaul dengan Kontrak 

kinerja operasi. 

a. Relationship matrix yang memiliki hubungan Weak. 

- Overhaul dengan peralatan yang modern dengan Kontrak kinerja operasi  
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- Kondisi peralatan  Crane  dengan Safety Base Outage Management. 

- Kondisi peralatan  Special Tool dengan Safety Base Outage Management. 

- Lay Out sesuai dengan Pedoman I-PJB. 

- Menyediakan tempat istirahat  yang baik dengan Pedoman I-PJB 

- Melaksanakan pekerjaan dengan peralatan lengkap Safety Base Outage 

Management. 

- Ketua team atau manajer proyek faham pencapain kinerja unit dengan Kontrak 

kinerja operasi  

- Ketua team atau manajer proyek ikut menjaga ketertiban di luar unit dengan 

Safety Golden Rule.  

- Personil pelaksana bersikap sopan dan ramah dengan Pedoman I-PJB 

- Turut menjaga kebersihan di lingkungan pekerjaan dengan Pedoman I-PJB 

- Personil pelaksana ikut merasa memiliki dengan Peraturan Internal Unit  

- Posisi Team Overhaul tinggal dekat dengan Safety Base Outage Management.  

4. Rangking nilai korelasi antara Customer Requirement dengan Technical 

Requirement adalah : 
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Tabel 5.1. Rangking Respon Teknikal 

Rangking Respon Teknikal Score 

1 Safety Base Outage Management 97 

2 Peraturan Internal Unit 81 

3 Web Outage Management 72 

4 Pedoman I-PJB 50 

5 POB 5 S 45 

6 Work Planing & Control 35 

7 Regulasi KLHK Dan IK Lingkungan Hidup 30 

8 Optimasi WEB Tool PT ABC 27 

9 Safety Golden Rule 13 

10 Kontrak Payung PM Crane 9 

 

5. Nilai Servquel Score pada peningkatan pekerjaan Overhaul.  

 Nilai servqual score negatif maka topik yang dibahas tersebut kurang 

memenuhi kebutuhan pelanggan secara umum dengan total nilai Score Servquel 

(Minus -0,875) dengan nilai rata-rata Servquel Score (Minus -0,027344). 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Bab ini menjelaskan mengenai tahap penarikan kesimpulan dan saran dari hasil 

yang diperoleh dari tahap pengumpulan data hingga pada tahap analisa yang telah 

dilakukan sebelumnya  

6.1.  Kesimpulan 

 Bahwa dari hasil yang diperoleh dan dari tahap pengolahan data hingga tahap 

analisa data maka dapat diampil kesimpulan ,pelaksanaan Overhaul dengan tujuan 

penelitian Memilih strategi yang tepat untuk dilakukan dalam mencapai target 

(Keandalan dan Efisiensi Unit yang tinggi ) serta menjamin kesinambungan Scope 

dan kegiatan Overhaul dengan aman adalah melaksanakan sesuai frame outage 

management dengan meambahkan strategi Safety Base Outage Management pada 

Frame Outage Managemen PT ABC, proses setelah pelaksanaan overhaul 

terdapat kenaikan pada effisiensi boiler 86.3 % menjadi 86.4 % dan penurunan 

nilai Heat Rate turbin 2133 menjadi 2089 Kcal/Kwh nilai tersebut tidak signifikan 

karena keterbatasan scope standart dan kesepakatan  dan akan menjadi catatan 

untuk ditindak lanjuti Overhaul berikutnya , dari urain atribut kuisoner yang 

dibuat terdapat Prioritas kebutuhan Voice of customer (VOC) to Critical Customer 

Requirements (CCR) yaitu Safety Base Outage Managemen pada Frame Outage 

Managemen pada prioritas 1dengan score 97 sedangkan Outage Management 

pada score 72 yang dari data setelah pelaksanaan Overhaul terdapat kenaikan 

Efisensi dan pelaksanaan pekerjaan aman dan terkendali. 
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6.2.  Saran  

 Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah WEB Outage 

Managemen yang dimiliki oleh PT ABC dikembangkan kombinasi dengan faktor-

faktor keselamatan kerja sebagai realiasasi UU 30 TH 2009 Pasal 44 yaitu : 

1. Setiap usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan 

ketenagalistrikan  

2. Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan bertujuan bertujuan untuk 

mewujudkan : 

a. Aman dan andal bagi Instalasi  

b. Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dan Ramah 

lingkungan.  

 Semua temuan saat pelaksanaan Overhaul segera di tindak lanjuti untuk 

dikerjakan saat Operasi ataupun Overhaul berikutnya ,Update kebutuhan pelanggan 

dilakukan secara rutin setiap selesai pelaksanaan overhaul dengan diskusi atau 

wawancara terhadap User dan pelanggan untuk menentukan Respon Teknikal yang 

sesuai. 
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NOTA DINAS 
 

Nomor : AC056150 

Tanggal : 24 April 2017 

     

Kepada : *) terlampir 

Dari : Pjs Manajer Pemeliharaan UBJ O dan M PLTU Indramayu 

Sifat  : Biasa 

Lampiran : -  

Perihal : Undangan Meeting R3 Simple Inspection Unit #1 PLTU Indramayu 

  
Dalam rangka persiapan Simple Inspection #1 PLTU Indramayu 2017, kami 
mengundang saudara dan staff pada : 

Hari / Tanggal : Selasa / 25 April 2017 

Pukul                : 09.30 - selesai 

Tempat             : Ruang Meeting Maintenance Building Lt. 3 

Acara                : Meeting R3 Simple Inspection Unit #1 

Demikian atas kehadirannya disampaikan terimakasih. 
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SPV Senior Condition Based Maintenance UBJ O dan M PLTU Indramayu 
SPV Senior K3 UBJ O dan M PLTU Indramayu 
SPV Senior Kontrol dan Instrument UBJ O dan M PLTU Indramayu 
SPV Senior Listrik UBJ O dan M PLTU Indramayu 
SPV Senior Mesin 1 Boiler Turbin dan AAB UBJ O dan M PLTU Indramayu 
SPV Senior Mesin 2 Sistem Bahan Bakar dan Abu UBJ O dan M PLTU Indramayu 
SPV Senior Niaga dan Bahan Bakar UBJ O dan M PLTU Indramayu 
SPV Senior Outage Management UBJ O dan M PLTU Indramayu 
SPV Senior Produksi A UBJ O dan M PLTU Indramayu 
SPV Senior Produksi B UBJ O dan M PLTU Indramayu 
SPV Senior Produksi C UBJ O dan M PLTU Indramayu 
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