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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri manufaktur dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat 

pesat, hal ini disebabkan adanya perubahan yang dinamis sehingga kompetisi 

antara perusahaan manufaktur semakin ketat. Setiap perusahaan berupaya 

meningkatkan produktivitas usahanya yang didukung oleh kelancaran proses 

produksi dalam perusahaan itu sendiri. Dalam menjamin kelancaran proses 

produksi, masalah perbaikan dan penggantian mesin serta komponen-

komponennya maupun peralatan produksi adalah satu yang sangat penting karena 

permasalahan ini berhubungan dengan biaya perawatan (maintenance cost) yang 

harus dikeluarkan.  

 PT. SEMEN  INDONESIA adalah perusahaan yang memproduksi semen 

untuk sebagian besar wilayah Indonesia.  Permasalahan yang ada pada mesin 

Bucket Elevator berkaitan dengan perawatan dan optimun dalam perawatan,  

khususnya pada komponen chain.Sehingga mempengaruhi kinerja proses 

produksi. Pada mesin produksi terdapat beberapa mesin yang menopangnya, bila 

salah satu mesin mengalami kerusakan maka akan mempengaruhi kinerja mesin 

yang lain. Berdasarkan  data historis yang ada, salah satu mesin yang memiliki 

frekuensi kerusakan tinggi dan memiliki kapasitas terbesar yakni mesin Bucket 

Elevator. Bucket elevator adalah alat angkut yang sangat efisien efisien karena 

tidak terjadi gesekan antara bahan olah dengan wadahnya.Bucket Elevator 

merupakan salah satu jenis alat transportasi yang berfungsi untuk menaikan 

muatan curah (Bulk Loads) secara vertikal terdiri dari rangkaian bucket yang 

ditumpuk pada suatu chain atau belt dan dua buah katrol yang terletak di atas dan 

di bawah yang digerakkan menggunakan sebuah motor.  

 Sistem perawatan pada  Bucket Elevator  yang digunakan selama ini 

kurang terjadwal, tetapi setiap hari dilakukan inspeksi. Maka adanya interval 

perawatan dengan menggunakan analisis keandalan diharapkan dapat mengurangi 
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kerugian yang disebabkan oleh kurang maksimalnya sistem perawatan yang telah 

dilakukan. Sehingga sistem perawatan dengan interval waktu tertentu sangat 

diperlukan untuk menjaga keandalan dari mesin Bucket Elevator. Adapun metode 

perawatan yang dilakukan oleh perusahaan selama ini adalah dengan melakukan 

inspeksi setiap hari untuk mengetahui mesin apa saja yang mengalami masalah, 

dari hasil inspeksi maka diperoleh mesin-mesin mana yang harus dilakukan 

perawatan pada saat perawatan bulanan. Bila mesin dirasa tidak mampu bertahan 

sampai jadwal perawatan berikutnya maka akan dilakukan perawatan breakdown 

keseluruhan. 

Alasan peneliti milih materi Bucket Elevator khususnya komponen chain 

adalah (a) Mesin tersebut merupakan mesin utama dalam proses produksi yang 

hanya dimiliki setiap mesin mill di pabrik tersebut, (b) Mesin tersebut harganya 

lebih mahal dibanding dengan conveyor scarpe (carukan) sehingga perlu dijadwal 

dalam hal perawatan.  

 

1.2. RumusanMasalah 

 Kerusakanmesinmerupakansalahsatuhal yang dapatmenghambatjalannya  

prosesproduksi. Mesinbucket elevatoryang ada berjumlah 3 buah dengan 

menggunakansystemberurutan.Apabila terjadikerusakanpada 

salahsatumesindistasiunkerjadapatmempengaruhijalannyaseluruh proses produksi. 

 Olehkarenaitudibutuhkansuatujadwal perawatanterencana/planned 

maintenanceyang tepatbagisetiapmesinsehinggamesininidapatbekerjadenganbaik. 

Perencanaanperawatan yang 

akandilakukandapatdidasariolehkeandalandarimesintersebut. Keandalan  

(reliability) didefinisikansebagaipeluangatauprobabilitysuatusistem yang 

berfungsi normal 

jikadigunakanmenurutstandaroperasionalsuatumesinuntukjangkawaktutertentu.  

 Berdasarkan identifikasi masalahdiatasmaka masalah penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut yakni, “Bagaimana menentukan jadwal planned 

maintenance agar diperolehbiayaperawatan yang sesuai?”. 
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1.3 .TujuanPenelitian 

 Sesuai dengan pertanyaan rumusan penelitian 

diatas,tujuandaripenelitianiniadalah sebagai berikut: 

1. Menentukanjadwal  planned maintenancepada komponen chainmesinbucket 

elevator. 

2. Menentukanbesar biayaperawatanpada komponen chainmesinbucket elevator. 

 

1.4. ManfaatPenelitian 

Manfaatdaripenelitianiniadalah : 

1. Memberikaninformasikepadamahasiswamengenaiteoriteknikkeandalandanim

plementasinya di duniaindustri. 

2. Memberikanmasukankepadaperusahaandalammelakukanpenjadwalan 

perawatanterencana padamesinbucket elevator. 

3. Memberikanmasukan kepada 

perusahaansebagaipertimbanganpengambilankeputusan di masa 

yangakandatang.Data-data iniberupa data kerusakanmesin, 

penanganankerusakanmesin, metodeataustrategiperawatan yang 

dilakukandansemua datayang berhubungandenganperawatansystemmesin. 

 

1.5. BatasanMasalahdanAsumsi 

Penelitian yang akandilakukaninimemilikibatasan-batasan agar 

fokusdalammenjawabpermasalahanpenelitian. Batasan-

batasantersebutadalahsebagaiberikut : 

1. Mesinproduksi yang akanmenjadiobyekpenelitianadalahmesinbucket elevator 

- chain. 

2. Kegiatanpemeliharaan yang dilakukan hanya meliputi perawatan, sedangkan 

caraperbaikantidakdibahasdalampenelitianini. 

3. Dari sistem yang ada, pembahasandifokuskanpadakomponenutama yaitu 

chain/sproket. 
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4.  Analisadilakukanberdasarkandata downtime 

yangdiberikanolehDepartemenPemeliharaan Mesin di PT. SEMEN 

INDONESIA. 

5.  Interval satuhari downtime dianggapsamadengan24 jam. 

6. Data kerusakan yang diamatidandianalisisadalah data tahun 2013, 

yaitumulaidaribulanJanuari 2013 hinggaDesember 2013. 

7. Sukucadangmesindiasumsikanselalu 

tersediasaatdiperlukanbaikdalamkeadaanoperasinormal maupundarurat. 

 


