
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang  Masalah 

Ketidakstabilan perekonomian dan semakin tajamnya persaingan di dunia 

industri mengharuskan suatu perusahaan untuk lebih  meningkatkan kelancaran 

kegiatan operasinya. Salah satu hal yang mendukung  kelancaran kegiatan 

operasi pada suatu perusahaan adalah kesiapan mesin–mesin produksi dalam 

melaksanakan tugasnya. Menurut Daryus (2007) untuk  mencapai hal itu 

diperlukan adanya suatu sistem perawatan yang baik. 

Kegiatan perawatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

mendukung beroperasinya suatu sistem secara lancar sesuai yang dikehendaki. 

Perawatan adalah suatu konsepsi dari semua aktivitas yang diperlukan untuk 

menjaga atau mempertahankan kualitas peralatan agar tetap berfungsi dengan 

baik seperti dalam kondisi sebelumnya. Kegiatan perawatan juga dapat 

meminimalkan biaya atau kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat adanya 

kerusakan mesin.  

Aktivitas perawatan merupakan bagian integral dari program produksi 

dalam upaya meningkatkan produktivitas baik secara kuantias maupun 

kualitas. Perawatan (maintenance) memang demikian besar pengaruhnya bagi 

kesinambungan operasi pabrik. Untuk itu, bidang perawatan perlu mendapat 

perhatian yang khusus.  
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Banyak cara perawatan yang dapat diterapkan pada semua jenis mesin 

atau peralatan industri. Bentuk-bentuk perawatan merupakan alternatif yang 

dapat dilakukan menurut kebutuhan dan sesuai kondisi pabrik. Untuk 

melakukannya perlu dipertimbangakan secara cermat mengenai bentuk 

perawatan yang akan diterapkan sehubungan dengan kebutuhan produksi 

waktu, biaya, keterandalan tenaga perawatan dan kondisi peralatan yang 

dikerjakan. 

Pemilihan strategi perawatan yang tepat dapat memberikan hasil 

optimum terhadap kesiapan mesin (availability) dalam menunjang program 

produksi dengan biaya total yang ekonomis. Sehingga dengan demikian, 

pemakaian strategi perawatan adalah salah satu cara untuk mencapai usaha 

yang menguntungkan. Perawatan yang direncanakan dapat menghasilkan 

keuntungan  antara lain kesiapan fasilitas industri lebih besar, pelayanan yang 

sederhana dan teratur, lebih cepat dan murah dari memperbaiki kerusakan yang 

terjadi secara tiba-tiba, pengelolaan dan pelayanan perawatan yang terencana 

dapat menjaga kesinambungan hasil industri dengan kualitas dan efisiensi yang 

tinggi, pemanfaatan tenaga kerja lebih besar dan efektif, dan adanya perhatian 

yang penuh untuk mengelola seluruh sarana dalam melayani program 

perawatan. 

Perencanaan perawatan dapat diterapkan pada semua industri, meskipun 

dengan hasil dan keuntungan yang berbeda-beda. Hasil dari perawatan ini 

tergantung pada kondisi industri yang bersangkutan, ruang lingkup pekerjaan 

dan cara-cara penerapannnya. Pada pokoknya perencanaan perawatan adalah 
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untuk mengoptimalkan sumber-sumber sarananya : tenaga kerja, dana, material 

dan peralatan.  

Di dalam industri,  kegagalan perawatan dapat terjadi diantaranya karena 

kurang baiknya cara kerja yang dilakukan, kurang baiknya peralatan, dan 

akibat pengoperasian mesin-mesin yan tidak baik dari operatornya. Kegagalan 

atau kerusakan inipun dapat terjadi pada peralatan modern dengan efisiensi 

yang tinggi sekalipun. Besarnya tingkat kegagalan beroperasi (breakdown) 

yang dihasilkan oleh mesin mengakibatkan downtime yang ujung-ujungnya 

menurunkan produktivitas perusahaan, oleh karenanya diperlukan sebuah 

sistem perencanaan perawatan yang bersifat preventive agar menghasilkan 

availability (ketersediaan) mesin yang optimal.  

Preventive maintenance merupakan aktivitas perawatan yang dilakukan 

sebelum terjadinya kegagalan atau kerusakan pada sebuah sistem atau 

komponen,dimana sebelumnya sudah dilakukan perencanaan dengan 

pengawasan yang sistematik, deteksi, dan koreksi, agar sistem atau komponen 

tersebut dapat mempertahankan kapabilitas fungsionalnya. Tujuan dari 

preventive maintenance adalah mendeteksi lebih awal terjadinya 

kegagalan/kerusakan, meminimalisasi terjadinya kegagalan dan meminimalkan 

kegagalan produk yang disebabkan oleh kerusakan sistem. 

Untuk mengatasi kerusakan sistem perlu difokuskan pada proses 

pembuatan keputusan penggantian komponen sistem yang meminimumkan 

downtime. Adapun metode yang dapat digunakan dalam pembuatan keputusan 

tersebut adalah dengan metode  Reliability Centered Maintenance (RCM). 
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Metode ini merupakan landasan dasar perawatan fisik dan suatu teknik yang 

dipakai untuk mengembangkan perawatan pencegahan (preventive 

maintenance) yang terjadwal (Ben-Daya, 2000). Hal ini didasarkan pada 

prinsip bahwa keandalan dari peralatan dan struktur dari kinerja yang akan 

dicapai adalah fungsi dari perancangan dan kualitas pembentukan perawatan 

pencegahan yang efektif akan menjamin terlaksannya desain keandala dari 

peralatan (Moubray, 1997). 

Penerapan metode RCM akan memberikan keuntungan yaitu: 

keselamatan dan integritas lingkungan menjadi lebih diutamakan, prestasi 

operasional yang meningkat, efektifitas biaya operasi dan perawatan yang lebih 

rendah, meningkatkan ketersediaan dan reliabilitas peralatan, umur komponen 

yang lebih lama, basis data yang lebih komprehensif, motivasi individu yang 

lebih besar, dan kerja sama yang baik diantara bagian-bagian dalam suatu 

instalasi. 

Metode Reliability Centered Maintenance diterapkan agar digunakan 

untuk mendapatkan interval waktu perawatan yang ideal dengan harapan waktu 

perbaikan dapat terencana dan biaya yang dikeluarkan karena adanya 

perbaikan dapat berkurang. Tentunya hal tersebut akan memberikan dampak 

yang positif bagi perusahaan khususnya perusahaan yang akan diteliti yaitu  

UD Bumbu Keluarga. 

UD Bumbu Keluarga  adalah perusahaan yang kegiatan utamanya 

memproduksi bumbu gilingan masakan. Bagi perusahaan, mesin memegang 

peranan sangat penting dan vital untuk menjalankan proses produksi. 



5 
 

Perusahaan ini  dalam  proses produksinya menggunakan 3 proses  layout  

sehingga apabila salah satu mesin berhenti maka semua proses produksi akan 

terhambat atau bahkan terhenti. Dalam proses produksi bumbu sendiri terdapat 

beberapa mesin yang digunakan yaitu seperti mesin pencuci, cincang dan 

giling. Mesin pencuci digunakan untuk membersihkan bahan baku dari 

kotoran. Mesin cincang digunakan untuk memotong kecil-kecil bahan baku 

yang telah dicuci. Sedangkan mesin giling digunakan sebagai alat untuk 

menghaluskan bahan baku setelah proses dari mesin cincang. Dari ketiga mesin 

produksi tersebut masing-masing memiliki catatan kerusakan (breakdown) 

selama tahun 2015. Berikut tabel 1. menunjukkan banyaknya breakdown mesin 

produksi pada bulan januari 2015 hingga bulan Desember 2015. 

Tabel 1.1 Frekuensi Breakdown Mesin Produksi Tahun 2015 

Bulan 
Breakdown Mesin 

Mesin Pencuci Mesin Cincang Mesin Giling 

Januari - 1 2 

Februari - - 1 

Maret  - - 3 

Maret  - - 1 

April 1 - - 

Mei 1 - 2 

Juni - 1 2 

Juli - 1 1 

Agustus 1 1 1 

September - 1 1 

Oktober - - 3 

November - - 1 

Desember - - 1 

Total 3 5 19 
Sumber : Pemilik UD bumbu Keluarga 
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Berdasarkan tabel 1.1. kerusakan yang sering timbul selama tahun 2015 

diantara 3 proses layout adalah pada proses penggilingan yaitu pada mesin 

giling. Mesin giling di UD Bumbu Keluarga pada saat proses produksi 

memiliki tingkat kerja yang paling berat karena dalam proses penghalusan 

bahan baku kondisi mesin harus dalam kondisi yang maksimal. Karena apabila 

mesin dalam kondisi buruk, hasil produk yang dihasilkan tidak memenuhi 

standar yang sudah ditetapkan perusahaan. Permasalahan yang muncul adalah 

mesin yang sewaktu-waktu tidak dapat dinyalakan atau digunakan pada saat 

akan melakukan proses produksi, menyebabkan adanya kegiatan overhaul atau 

corrective maintenance yang menimbulkan adanya downtime dan kemacetan 

atau berhentinya proses produksi serta biaya perawatan yang semakin besar 

sehingga menimbulkan kerugian yang cukup berarti bagi perusahaan. 

Sistem pemeliharaan mesin yang diterapkan pada perusahaan ini masih 

bersifat corrective maintenance (memperbaiki komponen yang rusak ataupun 

memindahkan dan mengganti komponen yang rusak dengan komponen yang 

baru) sehingga aktivitas produksi sering mengalami hambatan karena mesin-

mesin produksi yang merupakan komponen utama tidak dapat berfungsi. Untuk 

itu perusahan perlu mengadakan perawatan mesin secara teratur dan terkontrol 

agar mesin dapat bekerja secara optimal. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka penelitian ini mencoba 

mengusulkan sistem perawatan mesin dengan menggunakan metode Reliability 

Centered Maintenance (RCM). Metode RCM diharapkan dapat menetapkan 

jadwal perawatan mesin di UD Bumbu Keluarga dan dapat mengetahui secara 
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pasti tindakan kegiatan perawatan (maintenance task) yang tepat yang harus 

dilakukan pada setiap komponen mesin, agar waktu perbaikan dapat terencana 

dan biaya yang dikeluarkan karena adanya perbaikan dapat berkurang. 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimanakah penjadwalan perawatan preventif mesin Giling pada 

UD. Bumbu Keluarga ?” 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi dengan menggunakan Metode Reliability Centered 

Maintenance (RCM) 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Membuat jadwal perawatan 

preventif mesin Giling berdasarkan Metode Reliability Centered Maintenance 

pada UD Bumbu Keluarga. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi UD Bumbu Keluarga, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

bagi pihak perusahaan dalam merencanakan manajemen perawatan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan bagi selanjutnya

yang mengambil topik penelitian yang sama.


