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ABSTRAKSI 

Dalam menghadapi persaingan antar perusahaan yang semakin kompleks, 
perusahaan harus menyediakan produk yang bermutu dan memenuhi keinginan 
konsumen sebagai salah satu Cara agar memiliki keunggulan bersaing. Produk-produk 
yang dihasilkan agar sesuai dengan standar memerlukan proses produksi yang bail( yang 
dicerminkan dengan kinerja mesin produksi yang optimal. Untuk menjaga kondisi 
tersebut maka perusahaan memerlukan maintenance yang efektif dan efisiensi sehingga 
dapat menekan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan kegiatan perhaikan. 

Dalam mewujudkan hal tersebut manajemen perlu menerapkan suatu sistem 
pendukung yang terintegrasi. Kebutuhan ini dimulai dengan menentukan kebutuhan awal 
yaitu internal transaction processing system yang berisi transaksi-transaksi yang 
dipergunakan dalam operasional perusahaan serta Computer-base Maintenance 
Management System (CIA/IS) yang berisikan tentang data base peralatan perusahaan 
yang bertujuan untuk mengelola kegiatan pemeliharaan / maintenance pabrik sehingga 
dapat meningkatkan reliabilitas mesin produksi. Dengan mesin yang lebih reliable, lebih 
banyak produk dapat diproduksi dan jumlah barang cacat dapat ditekan. 

Perancangan CMMS memberikan manfaat pada pihak manajemen agar dapat 
mengakses atau meminta data secara realtime and online atas kegiatan produksi 
perusahaan, mengkontrol data perusahaan akan peralatan produksi serta dapat menjadual 
maintenance yang telah direncanakan secara rutin. Dengan demikian kegiatan 
maintenance akan lebih mudah dilakukan oleh perusahaan dibandingkan dengan sistem 
yang berjalan sekarang karma setiap informasi dapat diterima dan diolah untuk 
memutuskan program atau proses maintenance yang akan dilakukan perusahaan. 
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