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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Di era modern ini, alat transportasi merupakan salah satu kebutuhan yang 

penting bagi masyarakat. Berbagai kegiatan dan rutinitas sering kali 

mengharuskan seseorang untuk beranjak jauh dari tempat tinggalnya sehingga 

kebutuhan akan alat transportasi tidak dapat diabaikan. Salah satu pilihan alat 

transportasi yang diminati bagi pribadi atau keluarga adalah mobil. Mobil 

merupakan kendaraan keluarga yang efektif dalam hal hemat biaya, nyaman, 

aman dan cukup efisien dalam hal waktu tempuh di perjalanan. 

Banyak hal yang harus dipertimbangkan konsumen sewaktu membeli mobil. 

Salah satu hal yang penting bagi konsumen adalah bahwa mobil yang akan 

dibelinya dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang panjang dengan jaminan 

tertentu serta ketersediaan suku cadang yang memadai. Jaminan tersebut dapat 

diperoleh melalui garansi. Garansi merupakan suatu kontrak antara produsen dan 

konsumen yang mewajibkan produsen manufaktur untuk memberikan kompensasi 

(perbaikan, penggantian, pengembalian uang, dsb) kepada konsumen terhadap 

kegagalan-kegagalan item atau komponen pada produk yang terjadi selama masa 

garansi yang ditentukan sejak transaksi jual-beli produk (Sasongko, 2014).  

Garansi selalu berkaitan erat dengan polis yang diterapkan di dalam garansi. 

Hal-hal mengenai taksonomi, kategori, jenis, dan definisi berbagai polis garansi 

dijabarkan lengkap oleh Blischke, dkk, (2011). Salah satu polis garansi yang 

sering diterapkan pada kendaraaan bermotor di Indonesia adalah polis non-

renewing free-replacement warranty (atau disebut polis FRW). Dalam polis 

FRW, produsen berkewajiban melakukan perbaikan atau penggantian satu atau 

lebih komponen pada produk yang gagal dalam masa garansi dengan biaya gratis 

pada konsumen. Apabila terjadi kegagalan komponen, setelah dilakukan 

pembetulan atau pemulihan (rectification) pada komponen yang gagal, masa 

garansi tidak diperbarui atau tetap berakhir seperti yang ditentukan di dalam 
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kontrak garansi saat transaksi jual-beli pertama kali. Berdasarkan hal-hal tersebut, 

polis garansi mempengaruhi biaya garansi yang ditanggung oleh produsen.  

Beberapa peneliti telah membahas hal mengenai garansi dua dimensi polis 

FRW dengan strategi penggantian. Salah satu peneliti tersebut adalah Baik, dkk, 

(2004) dimana, selain membahas pada strategi penggantian, dibahas juga strategi 

perbaikan minimum sebagai pembanding model biaya garansi dengan strategi 

penggantian. Model yang diusulkan oleh Baik, dkk, (2004) adalah model yang 

melibatkan distribusi Weibull yang diusulkan oleh Lu-Bhattacharyya (1990). 

Penelitian untuk model dengan strategi penggantian yang melibatkan fungsi 

copula menjadikan copula menjadi lebih variatif sebagai akibat fungsi copula 

dapat memodelkan marginal-marginal yang berasal dari keluarga-keluarga 

distribusi yang berbeda (Sasongko, 2014) 

Penelitian ini berkaitan dengan pemberian garansi komponen oil filter pada 

mobil yang merupakan komponen non-repairable. Data diperoleh dari salah satu 

dealer mobil di Jawa Tengah. Data yang diperoleh berkaitan dengan penggantian 

komponen oil filter dari salah satu brand mobil di dealer tersebut. Data 

penggantian oil filter berkisar pada awal tahun 2011 sampai awal tahun 2016 

untuk brand mobil yang sama. Data tersebut terdiri atas umur dan penggunaan  

saat oil filter akan diganti dengan oil filter yang baru. Penelitian ini berupaya 

memperoleh model dan biaya garansi dua dimensi polis FRW dengan strategi 

penggantian untuk komponen oil filter tersebut. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana memperoleh model biaya garansi dua dimensi polis FRW 

dengan strategi penggantian untuk komponen oil filter pada mobil? 

b. Bagaimana menghitung biaya garansi melalui model pada I.2.a.? 

 

 

 

 



 

3 

 

I.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Memperoleh model biaya garansi dua dimensi polis FRW dengan strategi 

penggantian untuk komponen oil filter pada mobil, 

b. Memperoleh biaya garansi dua dimensi polis FRW dengan strategi 

penggantian untuk komponen oil filter pada mobil. 

 

I.4 Batasan Masalah 

a. Penelitian ini terbatas pada komponen non-repairable yaitu oil filter pada 

mobil brand tertentu dengan strategi penggantian pada polis garansi 

FRW dua dimensi. 

b. Data pada penelitian ini merupakan data rekaman reparasi mobil dengan 

brand tertentu tentang komponen oil filter yang diamati dari awal tahun 

2011 sampai awal tahun 2016 di suatu dealer reparasi mobil. 

  

I.5 Manfaat Penelitian 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

tentang aplikasi matematika di bidang garansi. Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan masukan atau pertimbangan yang berguna bagi produsen atau 

perusahaan tentang informasi mengenai biaya garansi dan kehandalan komponen 

produknya. Bagi konsumen yang dapat menjadi masukan dan menjadi bahan 

pertimbangan dalam penggantian komponen oil filter dalam jangka waktu 

tertentu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

pengamat garansi berupa cara memperoleh model dan menghitung biaya garansi 

dua dimensi polis FRW dengan strategi penggantian. 


