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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia industri yang semakin pesat, mengakibatkan adanya 

peningkatan persaingan dalam dunia industri, sehingga perusahaan – perusahaan 

yang bergerak di bidang industri bersaing untuk meningkatkan kualitas dan 

jumlah produksi. Upaya suatu perusahaan dalam meningkatkan jumlah produksi 

yaitu dengan memperpanjang suatu pengoperasian suatu fasilitas industri dan 

mengurangi pengeluaran perusahaan yang diakibatkan oleh rusaknya suatu 

fasilitas produksi. Salah satunya adalah kerusakan mesin. Mesin merupakan salah 

satu  sarana terpenting dalam suatu proses produksi dalam perusahaan. Mesin 

yang rusak secara mendadak dapat mengganggu rencana produksi yang telah 

ditetapkan. Untuk menanggulangi hal tersebut diperlukan perencanaan perawatan 

mesin yang terjadwal (preventive maintenance), untuk mengurangi kerusakan 

mesin mendadak (failure maintenance). 

PT. PRIMA MITRA KARSA merupakan perusahaan yang terletak di Jl. Raya 

Pandan Landung no.88, barang yang di produksi pada perusahaan  yaitu berupa 

buku tulis, buku gambar, dan note. Mesin produksi yang mereka gunakan yaitu 

mesin  shrink,  mesin stitching , mesin sering. Kerusakan yang paling sering 

dialami yaitu pada mesin stitching, kerusakan mesin stitching mengakibatkan 

proses produksi berhenti untuk dilakukan perbaikan mesin. Di perusahaan, 

perawatan dilakukan apabila mesin mengalami kerusakan secara tiba-tiba, 

sehingga akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan yaitu berupa kehilangan 

produk yang seharusnya dihasilkan selama proses produksi atau kerugian 

penjualan ( loss sale).  

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, di butuhkan adanya perencanaan 

perawatan stitching machine, dengan menggunakan metode Reliability Centered 

Maintenance (RCM). RCM merupakan metode perawatan yang memanfaatkan 

informasi yang berkenaan dengan keandalan suatu fasilitas, untuk memperoleh 
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strategi perawatan yang efektif. Sehingga di harapkan biaya penggantian 

komponen mesin menjadi minimum. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh 

Rasindyo, dkk. (2015) mengenai kebijakan perawatan mesin cincinnati dengan 

menggunakan metode Reliability Centered Maintenance di PT. DIRGANTARA 

INDONESIA. Dan Asisco, dkk. (2012) mengenai usulan perencanaan perawatan 

mesin dengan metode Reliability Centered Maintenance (RCM) di PT. 

PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO) UNIT USAHA SUNGAI 

NIRU KAB.MUARA ENIM. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah yang 

diperoleh yaitu sistem perawatan mesin stitching di PT. Prima Mitra Karsa dengan 

menggunakan metode Reliability Centered Maintenance. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui komponen mesin yang paling kritisa dari mesin pendukung sistem 

mesin stitching. 

2. Mendapatkan sistem perawatan yang efektif dan efisien dengan menggunakan 

motode Reliability Centered Maintenance (RCM). 

3. Menentukan interval waktu penggantian dari komponen mesin kritis dengan 

Total Minimum Downtime (TMD). 

 

1.4 Manfaat Penelitian   

Manfaat penelitian skripsi ini, adalah: 

1. Sebagai masukan kepada pihak perusahaan dalam perbaikan sistem 

perawatan mesin stitching untuk memecahkan masalah penggantian 

komponen kritis mesin. 

2. Memberikan kesempatan bagi penyusun untuk mengaplikasikan ilmu yang 

di peroleh selama perkuliahan sehingga menjadi umpan balik terkait 

dengan sistem manajemen perawatan perusahaan. 
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1.5 Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka permasalahan 

dibatasi sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya dilakukan pada mesin stitching. 

2. Kegiatan perawatan berupa cara perbaikan, pembongkaran, penggantian, 

dan pemasangan peralatan tidak dibahas dalam penelitian ini. 

3. Tidak membahas perhitungan biaya. 

 

1.6 Asumsi 

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa asumsi, yaitu: 

1.  Kerusakan terjadi pada saat mesin beroperasi. 

2. Setelah ditetapkan interval waktu perawatan komponen mesin yang 

optimum, perilaku mesin dianggap seperti baru lagi. 




