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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Balakang  

Dalam kegiatan maintenance, suatu perawatan mesin sangatlah penting, 

karena mesin produksi sangat berperan penting dalam kelancaran proses produksi, 

jadi interval waktu proses penggantian komponen dan perawatan mesin harus 

dijadwalkan dengan baik, salah satunya dengan metode age replacement agar  

dapat diketahui Lifetime dan Age Replacement dari suatu tools kritis sehingga 

dapat menurunkan biaya perawatan dan tidak menggangu jalanya proses produksi. 

  

PT Suri Tani Pemuka unit aquafeed merupakan perusahaan yang 

memproduksi pakan ikan dan udang, memiliki 1 mesin produksi yang terintegrasi 

secara semi otomatis, yang terdiri dari dari beberapa mesin seperti beberapa 

Mesin mixer, Grinder, Peletting, Dryer, Cooler dan Round siever. Semua Mesin 

ini memegang peranan penting dalam proses produksi, jadi apabila terdapat 

komponen yang sering mengalami kerusakan, perusahaan akan mengalami 

kerugian seperti penghentian proses produksi dan biaya perawatan yang tinggi 

karena harga penggantian komponen sangat mahal. Berikut ini adalah data 

kerusakan koponen pada mesin pelleting yaitu Hooper 2 kali, Screw Feeder 4 kali, 

Conditioner 1 kali, Dies 12 kali, Rooler 6 kali, Fat Sprayer 3 kali per 

tahun(sumber:PT.Suri Tani Pemuka – Banyuwangi). 
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Saat ini metode perawatan yang dilakukan perusahaan adalah metode 

perawatan yang bersifat corrective bila ada kerusakan komponen mesin. Dalam 

hal ini metode yang diusulkan adalah metode age replacement yang bertujuan 

untuk mengetahui waktu interval perawatan dan penggantian komponen yang 

sesuai dengan umur komponen, penelitian ini dikhususkan untuk mesin pelleting 

yang memiliki tingkat kerusakan yang paling tinggi, sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas produksi dan menurunkan biaya perawatan mesin. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang timbul antara lain :  

1. Berapa interval waktu penggantian optimum yang diperlukan pada mesin 

Pelleting tersebut ?  

2. Bagaimanakah pengaruh interval waktu penggantian dengan biaya 

penggantian yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Memperoleh interval waktu penggantian mesin yang optimum pada mesin 

Pelleting.  

2. Mengurangi biaya perawatan dan perbaikan mesin.  

1.4 Batasan Masalah  

Agar hasil penelitian dapat terarah, spesifikasi dan tidak melebar atau 

menyimpang dari tujuan semula, maka perlu dilakukan pembatasan masalah yang 

antara lain:  
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1. Penelitian hanya dilakukan pada mesin Pelleting dan komponen Dies 

karena memiliki frekuensi kerusakan dan biaya penggantian terbesar dari 

komponen lainnya.  

2.  Pembahasan hanya sampai pada perhitungan total biaya akibat adanya 

penggantian.  

3. Batasan keandalan komponen yang ditentukan oleh perusahaan yang 

menyatakan bahwa komponen masih dapat beroperasi dengan baik adalah 

dengan batas toleransi 0,8 atau sebesar 80 %.  

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diambil antara lain :  

1. Memberikan masukan bagi perusahaan mengenai waktu perawatan 

optimum pada mesin Pelleting.  

2. Memberikan kesempatan bagi penyusun untuk menerapkan teori yang telah 

didapatkan dibangku kuliah dengan kondisi di perusahaan  

1.6 Asumsi  

Asumsi – asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Penurunan fungsi mesin diakibatkan karena dipakai terus dalam jangka 

waktu tertentu, bukan karena kecelakaan.  

2. Biaya – biaya yang ada mendekati realita, karena merupakan rahasia 

perusahaan 
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1.7 Sistem Pembahasan  

BAB I Pendahuluan  

Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat 

dan system pembahasan.  

BAB II Landasan teori  

Memuat semua landasan teori yang diperlukan dan spesifikasi 

mesinnya.  

BAB III Metodologi Penelitian  

Memuat diagram alir penelitian, langkah-langkah yang ditempuh dan 

pendekatan yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah ini.  

BAB IV Pengumpulan dan Pengolahan Data  

Melampirkan semua data yang diperlukan, pengujian distribusi data, 

perhitungan keandalan, laju kerusakan, MTTF, MTTR, interval 

perawatan dan total biaya perawatan dan perbaikan serta availability.  

BAB V Analisa Data  

Mambandingkan kondisi awal perusahaan sebelum adanya 

perawatan dengan perawatan yang terjadwal sehingga dapat diambil 

solusi mana yang terbaik.  

BAB VI Kesimpulan dan Saran  

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran penelitian 

 

 


