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BAB I 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kegiatan maintenance, suatu perawatan mesin sangatlah penting. 

Karena mesin produksi sangat berperan penting dalam kelancaran proses 

produksi, maka interval waktu proses penggantian komponen dan perawatan 

mesin harus dijadwalkan dengan baik, salah satu metode yang dapat digunakan 

untuk menentukan umur penggantian komponen kritis yaitu metode age 

replacement, metode ini digunakan untuk menentukan umur optimal dimana 

penggantian pencegahan harus dilakukan sehingga dapat meminimasi total 

downtime(Jardine, 1973). Penggantian pencegahan dilakukan dengan menetapkan 

kembali interval waktu penggantian pencegahan berikutnya sesuai dengan interval 

yang telah ditentukan jika terjadi kerusakan yang menuntut dilakukannya tindakan 

penggantian. 

PT. Malang Indah merupakan perusahaan yang memproduksi bahan 

bangunan seperti paving, genteng, kanstin dan batako. Perusahaan ini berlokasi di 

Jl. S. Supriadi no.153 Malang, yang didirikan oleh Bapak Muhammad Mahfud 

Nasar  pada tahun 1970, produksi yang paling besar yaitu pembuatan paving, pada 

proses pembuatan paving menggunakan mesin Multi block, mesin ini adalah 

mesin produksi yang terintegrasi secara semi otomatis, yang terdiri dari beberapa 

mesin seperti mesin mixer, conveyor, dan mesin cetak press. Semua mesin ini 

memegang peranan penting dalam proses produksi, jadi apabila terdapat 

komponen yang mengalami kerusakan, perusahaan akan mengalami kerugian 

seperti penghentian proses produksi dan biaya penggantian kerusakan. Berikut ini 

adalah persentase kerusakan pada mesin Multi block dalam periode 3 tahun yaitu 

mesin mixer 45%, conveyor 15%, cetak press 40%. Mesin mixer ini terdiri dari 

beberapa komponen yaitu gardan, laker, tampel, pangkon, dan bak molen. 

Saat ini metode perawatan yang dilakukan perusahaan adalah metode 

perawatan yang bersifat corrective, bila terjadi kerusakan komponen mesin maka 

perbaikan atau perawatan dilakukan. Akibatnya proses produksi berhenti selama 

perbaikan dilakukan, sehingga kerugian yang dialami yaitu waktu menganggur 

dan biaya-biaya akibat kerusakan. Oleh karena itu untuk menjamin agar mesin ini 
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berfungsi dengan baik, maka perlu adanya sistem perawatan atau pemeliharaan 

(maintenance) secara teratur dan terencana agar dapat mengantisipasi secepat 

mungkin bila terjadi kerusakan sehingga dapat meminimalkan biaya mesin dan 

biaya tenaga kerja menganggur serta tidak mengganggu jalannya suatu proses 

produksi. Dalam hal ini salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode 

age replacement yang bertujuan untuk mengetahui waktu interval perawatan dan 

penggantian komponen yang sesuai dengan umur komponen. Penelitian ini 

dikhususkan pada mesin mixer yang memiliki tingkat kerusakan yang paling 

tinggi. Sehingga dapat menurunkan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat 

kerusakan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dihadapi 

perusahaan antara lain : 

1. Berapa interval waktu penggantian yang diperlukan pada komponen 

mesin mixer tersebut ? 

2. Berapa biaya yang dihemat setelah adanya penerapan metode tersebut 

? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memperoleh interval waktu penggantian mesin pada komponen mesin 

mixer. 

2. Mengetahui penghematan dari biaya perawatan dan perbaikan mesin 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diambil antara lain : 

1. Memberikan masukan bagi perusahaan untuk menentukan kebijakan 

lebih lanjut dalam penggantian komponen kritis pada mesin mixer. 

2. Memberikan kesempatan bagi penyusun untuk menerapkan teori yang 

telah didapatkan dibangku kuliah dengan kondisi diperusahaan. 
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3. Dapat dijadikan sumbangan pemikiran terhadap masalah-masalah yang 

dihadapi dan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan serta memperlancar proses kegiatan produksi dan 

meminimalkan biaya penggantian yang dibebankan kepada 

perusahaan. 

1.5 Asumsi 

 Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penurunan fungsi mesin diakibatkan karena dipakai terus menerus 

dalam jangka waktu tertentu, bukan karena kecelakaan. 

2. Setelah dilakukan penggantian komponen mesin dianggap baru. 

1.6 Batasan Masalah 

 Supaya tidak menyimpang dari tujuan maka permasalahan dibatasi sebagai 

berikut : 

1. Penelitian hanya dilakukan pada komponen kritis pada mesin mixer. 

2. Tidak membahas oprasional mesin secara medetail. 

3. Pembahasan masalah hanya sampai pada perhitungan total biaya akibat 

adanya penggantian. 

4. Batasan keandalan komponen yang ditentukan oleh perusahaan yang 

menyatakan bahwa komponen masih dapat beroprasi dengan baik 

adalah dengan batasan toleransi 0,80 atau sebesar 80%. 

 

 

 


