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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Perawatan  

Menurut Ebeling dalam Anshori dan Mustajib (2013). Perawatan sebagai 

bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang mampu 

mengembalikan item atau mempertahankannya pada kondisi yang selalu dapat 

berfungsi.  

Menurut Japan Institute of Plan Maintenance dan Consultant TPM india 

dalam Anshori dan Mustajib (2013). Tujuan utama dilakukannya perawatan, 

secara detail disebutkan sebagai berikut: 

1. Memperpanjang umur pakai fasilitas produksi. 

2. Menjamin tingkat optimum dari fasilitas produksi. 

3. Menjamin kesiapan operasional seluruh fasilitas yang diperlukan untuk 

pemakaian darurat. 

4. Menjamin keselamatan operator dan pemakai fasilitas. 

5. Mendukung kemampuan mesin dapat memenuhi kebutuhan sesuai 

fungsinya. 

6. Membantu mengurangi pemakaian dan penyimpanan yang diluar batas 

dan menjaga modal yang diinvestasikan dalam perusahaan selama waktu 

yang ditentukan sesuai dengan kebijakan perusahaan mengenai investasi 

tersebut. 

7. Mencapai tingkat biaya perawatan serendah mungkin (lowest maintenance 

cost) dengan melaksanakan kegiatan maintenance secara efektif dan 

efisien. 

8. Mengadakan kerjasama yang erat dengan fungsi-fungsi utama lainnya 

dalam perusahaan untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu 

keuntungan yang sebesar-besarnya dan total biaya yang rendah.  

Menurut Kurniawan (2013) tindakan – tindakan perawatan yang dilakukan 

meliputi :  
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1. Pemeriksaan  

a. Pemeriksaan terhadap sistem yang dalam kondisi siap pakai 

(serviceable), bertujuan untuk melihat apakah ada hal-hal yang dapat 

menimbulkan kerusakan.  

b. Pemeriksaan terhadap sistem yang dalam kondisi tidak siap pakai atau 

rusak (unserviceable), bertujuan untuk menentukan jenis kerusakan, 

tingkat kerusakan, dan suku cadang yang diperlukan. 

c. Pemeriksaan yang dilakukan pada sistem yang telah selesai mengalami 

perawatan, bertujuan untuk melihat apakah prosedur dan mutunya sesuai 

standar yang digunakan. 

2. Servicing yaitu Kegiatan ini meliputi pencucian, pelumasan dan hal-hal lain 

yang sejenis. 

3. Perbaikan yaitu Kegiatan ini merupakan perawatan yang tidak terjadwal 

untuk memperbaiki bagian yang rusak. Pekerjaannya meliputi 

pembongkaran, penggantian yang rusak, pemasangan kembali dan pengujian.  

4. Modifikasi bertujuan mengubah dari kondisi asli sistem dengan cara 

menambah, mengurangi atau membentuk.  

5. Uji coba meliputi pengujian yang dilakukan atas suatu peralatan atau mesin 

untuk meyakinkan bahwa peralatan atau mesin dapat berfungsi dengan baik. 

Pengujian dilakukan dengan atau tanpa alat ukur. 

 

2.2 Pengklasifikasian Perawatan 

Proses perawatan mesin yang dilakukan oleh suatu perusahaan umumnya 

terbagi dalam dua bagian yaitu perawatan terencana (planed maintenance) dan 

perawatan tidak terencana (unplanned maintenance). Beberapa macam strategi 

yang dapat digunakan menurut Duffua et al (1999), dalam Anshori dan Mustajib 

(2013),  sebagai berikut: 

1. Penggantian (Replacement): 

Merupakan penggantian komponen untuk melakukan perawatan. Kebijakan 

penggantian ini dilakukan pada seluruh atau sebagian part yagn dirasa 

tingkat keandalan mesin berada pada kondisi yang kurang baik. 
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2. Perawatan Peluang (oportunity maintenance) 

Perawatan dilakukan ketika ada waktu luang, misalnya pada mesin sedang 

shut down. 

3. Perbaikan (overhaul) 

Merupakan pengujian secara menyeluruh dan perbaikan pada sedikit 

komponen atau sebagian besar komponen sampai pada kondisi yang dapat 

diterima. 

4. Perawatan Pencegahan (preventive maintenance) 

Merupakan perawatan yang dilakukan secara terencana untuk mencegah 

terjadi potensi kerusakan. Dalam prakteknya preventive maintenance yang 

dilakukan oleh perusahaan dibedakan atas: 

 Routin maintenance 

Yaitu kegiatan pemeliharaan terhadap kondisi dasar mesin dan mengganti 

suku cadang yang aus atau rusak yang dilakukan secara rutin misalnya 

tiap hari. 

 Periodic maintenance 

Yaitu kegiatan pemeliharaan yang dilakukan yang dilakukan secara 

periodic atau dalam jangka waktu tertentu misalnya satu minggu sekali, 

dengan cara melakukan inspeksi secara berkala dan berusaha memulihkan 

bagian mesin yang cacat atau tidak sempurna. 

 Running maintenance 

Merupakan pekerjaan perawatan yang dilakukan pada saat fasilitas 

produksi dalam keadaan bekerja. Perencanaan ini termasuk cara 

perawatan yang direncanakan untuk diterapkan pada peralatan atau 

pemesinan dalam keadaan operasi. 

 Shutdown maintenance 

Merupakan kegiatan perawatan yang hanya dapat dilaksanakan pada 

waktu fasilitas produksi sengaja dimatikan atau dihentikan. 
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5. Modifikasi Desain (Desaign Modification) 

Perawatan dilakukan pada sebagian kecil peralatan sampai pada koncisi yang 

dapat diterima, dengan melakukan perbaikan pada tahap pembuatan dan 

penambahan kapasitas. 

6. Perawatan Koreksi (corrective maintenance)  

Kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan setelah terjadinya 

suatu kerusakan pada peralatan sehingga alat tidak dapat berfungsi dengan 

baik. 

7. Temuan Kesalahan (Fault finding) 

Tindakan perawatan dalam bentuk inspeksi untuk mengetahui tinkat 

kerusakan. Kegiatan fault finding bertujuan untuk menemukan kerusakan 

yang tersembunyi dalam menjalankan operasinya. 

8. Perawatan Berbasis Kondisi ( Condition-based maintenance) 

Perawatan berbasis kondisi dilakukan dengan cara memantau kondisi 

parameter kunci peralatan yang akan mempengaruhi kondisi peralatan. 

Perawatan ini merupakan salah satu alternative terbaik yang mampu 

mendeteksi awal terjadinya kerusakan dan dapat memperkirakan waktu yang 

menunjukan suatu peralatan akan mengalami kegagalan dalam menjalankan 

operasinya. 

9. Perawatan penghentian (Shutdown Maintenance) 

Suatu perencanaan dan penjadwalan pemeliharaan yang memusatkan pada 

bagaimana mengelola periode penghentian fasilitas produksi. 

 

2.3 Identifikasi Pengelompokan Komponen dengan Diagram Pareto 

Diagram pareto adalah suatu diagram yang menggambarkan urutan masalah  

menurut bobotnya yang dinyatakan dengan frekuensinya. Diagram pareto 

digunakan untuk mengidentifikasi masalah, yaitu bahwa 20% kesalahan atau 

penyimpangan akan menyebabkan 80% masalah yang timbul. Diagram pareto 

berguna untuk: 

1. Menentukan jenis persoalan utama.  

2. Membandingkan masing-masing jenis persoalan terhadap keseluruhan.  
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3. Menunjukkan tingkat perbaikan yang berhasil dicapai.  

4. Membandingkan hasil perbaikan masing-masing jenis persoalan sebelum 

dan setelah perbaikan.  

 

Langkah-langkah pembuatan Pareto diagram sebagai berikut:  

1. Stratifikasi dari problem, dinyatakan dalam angka.  

2. Tentukan jangka waktu pengumpulan data yang akan dibahas untuk 

memudahkan melihat perbandingan sebelum dan sesudah penanggulangan 

(jangka waktu harus sama).  

3. Atur masing-masing penyebab (sesuai dengan stratifikasi) secara 

berurutan sesuai besarnya nilai dan gambarkan dalam grafik kolom. 

Penyebab dengan nilai lebih besar terletak di sisi kiri, kecuali ”dan lain-

lain” terletak di paling kanan.  

4. Gambarkan grafik garis yang menunjukkan jumlah persentase (total 

100%) pada bagian atas grafik kolom dimulai dengan nilai yang terbesar 

dan di bagian bawah/keterangan kolom tersebut. 

 

2.4  Reliability Centered Maintenance (RCM) 

RCM (Reliability Centered Maintenance) merupakan suatu metode 

perawatan yang memanfaatkan informasi yang berkenaan dengan keandalan suatu 

fasilitas, untuk memperoleh strategi perawatan yang efektif, efisien dan mudah 

untuk dilaksanakan. Melalui penggunaan RCM, dapat diperoleh informasi apa 

saja yang harus dilakukan untuk menjamin mesin/peralatan dapat terus beroperasi 

dengan baik. Selain itu juga ada yang mendefinisikan Reliability Centered 

Maintenance (RCM) adalah suatu metode yang diguknakan untuk 

mengembangkan dan memilih alternatif desain pemeliharaan berdasarkan kriteria 

keselamatan operasional. (Kurniawan,  2013). 

Menurut john moubray (2000), dalam Meilani, dkk. 2008. Berikut ada 

beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam RCM : 

1. Apa fungsi-fungsi dan standar performansi yang berkaitan dengan aset dalam 

kontek operasinya saat ini (system function). 
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Bila perawatan dimaksudkan untuk menjamin agar aset terus menerus 

memenuhi fungsi-fungsi yang diharapkan, maka tujuan-tujuan perawatan untuk 

aset tertentu hanya dapat diterapkan dengan mendefenisikan apa saja fungsi-

fungsi ini, bersama-sama dengan tingkat performansi yang diinginkan. 

 

2. Bagaimana peralatan tersebut rusak  dalam menjalankan fungsi-fungsinya 

(Functional failure). 

Bagaimana cara-cara suatu item dapat gagal untuk memenuhi fungsi-

fungsi yang diharapkan dikenal sebagai functional failures (kegagalan-kegagalan 

fungsi), yang didefeniskan sebagai ketidakmampuan sutu aset untuk memenuhi 

suatu standar performansi yang diinginkan. Jelas ini semua dapat diidentifikasi 

setelah fungsi-fungsi dan standar-standar performansi aset telah didefeniskan. 

 

3. Apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan fungsi tersebut (Failure modes) 

Apabila setiap kegagalan fungsi telah diidentifikasi, langkah berikutnya 

adalah mencoba mengidentifikasi mode-mode kegagalan yang diperkirakan 

memiliki peluang menyebabkan setiap kehilangan fungsi. Ini memungkinkan kita 

untuk mengerti secara tepat apa sebenarnya yang sedang kita cari untuk 

mencegahnya. 

 

4. Apa yang terjadi saat kerusakan berlangsung (Failure effect) 

Pada waktu mengidentifikasi setiap mode kegagalan, efek-efek kegagalan 

juga terekam. Ini menjelaskan apa yang seharusnya terjadi apabila mode 

kegagalan memang terjadi, dan mencakup kejadian-kejadian seperti itu sebagai 

downtime, efek-efek pada kualitas produk, bukti bahwa kegagalan memang 

terjadi, langakah koreksi yang mungkin, dan ancaman-ancaman terhadap 

keselamatan dan lingkungan. Langkah-langkah ini memungkinkan untuk 

menetapkan sebarapa banyak pengaruh dari setiap kegagalan, dan seberapa tinggi 

tingkat perawatan pencegahan (bila ada) yang dibutuhkan. 
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5. Bagaimana masing-masing kerusakan tersebut terjadi (Failure consequences) 

Analisis yang rinci dari suatu perusahaan industri ukuran sedang bisa 

mendapatkan tiga ribu sampai sepuluh ribu mode-mode kegagalan yang mungkin. 

Masing-masing dari kegagalan ini memang dapat mempengaruhi organisasi 

dengan satu atau beberapa cara, tetapi untuk setiap kasus, efek-efeknya berbeda, 

mereka bisa mempengaruhi organisasi. Mereka dapat mempengaruhi kualitas 

produk, customer service, keselamatan atau lingkungan. Mereka semuanya 

menyita waktu dan membutuhkan uang untuk memperbaikinya. 

Menurut john moubray (2000), dalam Meilani, dkk. 2008. Proses RCM 

tidak hanya mengakui pentingnya konsekuensi-konsekuensi kegagalan dalam 

pengambilan keputusan perawatan. RCM juga mengklasifikasikan konsekuensi-

konsekuensi ini ke dalam empat kelompok berikut : 

a. Konsekuensi-konsekuensi kegagalan tersembunyi 

Kegagalan-kegagalan tersembunyi tidak memberikan dampak langsung, 

tetapi dapat merugikan organisasi oleh adanya kegagalan-kegagalan dengan 

konsekuensi serius, malahan kadangkala katastropik. Kebanyakan dari jenis 

kegagalan ini terkai dengan alat proteksi yang tidak fail-safe. Kekuatan RCM 

sangat ampuh caranya mengatasi kegagalan-kegagalan yang tersembunyi, 

pertama dengan mengakui mereka sebagai prioritas utama dan terakhir 

dengan mengambil pendekatan yang sederhana, praktis dan koheren untuk 

merawat mereka. 

b. Konsekuensi-konsekuensi keselamatan dan lingkungan 

Suatu kegagalan memiliki konsekuensi-konsekuensi keselamatan apabila 

dapat menyebabkan kecelakaan pada seseorang atau kematian. Kegagalan 

dapat memiliki konsekuensi-konsekuensi lingkungan apabila melampaui 

sembarang  standar lingkungan yang ditetapkan oleh pabrik, regional atau 

nasional. Adalah merupakan prinsip-prinsip yang sangat mendasar bagi RCM 

untuk menurunkan resiko-resiko kegagalan kedua kategori ini ke suatu 

tingkat yang sangat rendah, atau mungkin mengeliminasikannya. 
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c. Konsekuensi-konsekuensi operasional 

Suatu kegagalan memiliki konsekuensi-konsekuensi operasional apabila 

dapat mempengaruhi produksi, customer service, atau biaya-biaya produksi 

sebagai tambahan langsung dari biaya reparasi. Konsekueni-konsekuensi ini 

memakan biaya, dan seberapa besar biayanya menggambarkan seberapa besar 

usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencoba mencegahnya. 

d. Konsekuensi-konsekuensi non-operasional 

Kegagalan-kegagalan nyata yang termasuk dalam kategori ini tidak 

mempengaruhi sama sekali baik keselamatan maupun produksi, mereka 

hanya menambah biaya langsung reparasi. 

 

6. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah setiap kegagalan (Proactive task 

and task interval) 

Banyak orang percaya bahwa cara terbaik untuk mengoptimasi 

availability pabrik adalah dengan melakukan beberapa jenis perawatan 

pencegahan secara rutin. Kebijakan generasi kedua menyarankan bahwa kegiatan 

pencegahan ini harus terdiri dari overhaul atau penggantian-penggantian 

komponen pada interval-interval waktu yang ditetapkan. 

Kepedulian terhadap fakta-fakta ini telah menuntun beberapa organisasi 

untuk meningkatkan ide perawatan pencegahan sama sekali. Sebetulnya ini dapat 

merupakan tindakan yang benar yang harus dilakukan untuk kegagalan–

kegagalan dengan konsekuensi-konsekuensi minor. Akan tetapi bila konsekuensi-

konsekuensi kegagalannya signifikan, maka sesuatu harus dilakukan untuk 

mencegah kegagalan-kegagalan tersebut, atau sedikit-sedikitnya menurunkan 

konsekuensi-konsekuensinya. 

a. Kegiatan scheduled on-conditional 

Teknik-teknik baru digunakan untuk mendeteksi kegagalan-kegagalan 

potensial sehingga langkah tersebut dapat dilakukan untuk menghindari 

konsekuensi-konsekuensi yang mungkin dapat terjadi apabila mereka terdegradasi 

ke pada kegagalan fungsi. Mereka dinamai kegiatan-kegiatan on-condition 
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mengingat item-item tersebut tetap dibiarkan beroperasi pada kondisi dimana 

mereka masih terus memenuhi standar-standar performansi yang diharapkan. On-

condition maintenance mencakup predictive maintenance, condition based 

maintenance, dan condition monitoring (john moubray dalam Meilani, dkk. 

2008). 

b. Kegiatan scheduled restoration 

Scheduled restoration tasks mempunyai kriteria tertentu mengenai teknik 

yang mungkin dilakukan untuk mencegah kegagalan dengan melihat hal dimana 

harus ada suatu indikasi atau suatu titik dimana terjadinya suatu peningkatan 

terhadap kondisi peralatan yang memungkinkan untuk menyebabkan terjadinya 

kegagalan (item/komponen harus mempunyai umur ”life”). 

c. Kegiatan scheduled discard 

Scheduled discard tasks berarti mengganti komponen atau item dengan 

sesuatu yang baru sebelum interval waktu tertentu. Scheduled discard tasks 

sebenarnya hampir sama dengan scheduled restoration  tasks, tetapi bedanya 

adalah scheduled discard tasks lebih kepada penggantian komponen tertentu yang 

sudah usang dengan yang baru, sedangkan scheduled restoration  tasks 

memperbaiki peralatan dengan melakukan overhaul. 

 

7. Apa yang harus dilakukan apabila kegiatan proaktif yang sesuai tidak berhasil 

ditemukan (Default  action) 

Apakah suatu kegiatan pencegahan layak secara teknik atau tidak, diatur oleh 

karakteristik-karakteristik teknik dari kegiatannya dan dari kegagalannya yang 

dimaksudkan untuk dicegahnya. Apakah kegiatan bermanfaat untuk dilakukan, 

diatur oleh seberapa baik kegiatan ini menangani konsekuensi-konsekuensi dari 

kegagalannya. 

Pendekatan  RCM  terhadap  program  maintenance  memandang  bahwa 

suatu fasilitas tidak memiliki keterbatasan finansial dan sumber daya, sehingga 

perlu diprioritaskan dan dioptimalkan. Secara ringkas, RCM adalah sebuah 

pendekatan  sistematis  untuk  mengevaluasi  sebuah  fasillitas  dan  sumber  daya 
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untuk menghasilkan reliability yang tinggi dan biaya yang efektif. RCM sangat 

bergantung pada predictive maintenance tetapi juga menyadari bahwa kegiatan 

maintenance pada peralatan yang tidak berbiaya mahal dan tidak penting terhadap 

reliability peralatan lebih baik dilakukan pendekatan reactive maintenance. 

Pendekatan RCM dalam melaksanakan program maintenance dominan bersifat 

predictive dengan pembagian sebagai berikut: 

1.  < 10% Reactive. 
2. 25% - 35% Preventive. 
3. 45% - 55% Predictive. 
 

2.4.1 Langkah-langkah  penerapan RCM 

Menurut Smith (1993), dalam Rasyindo,dkk (2015). Untuk menentukan RCM 

diperlukan 7 tahapan, yaitu: 

1. Pembuatan hierarki fungsi sistem peralatan 

proses identifikasi fungsi dari masing-masing sistem dan sub sistem perlu 

dilakukan untuk menentukan hierarki fungsional dari suatu sistem maupun sub 

sistem, sehingga dapat menunjukan fungsi utama mana saja yang mungkin tidak 

beoperasi jika fungsi tertentu mengalami kegagalan. 

 

2. Menentukan batasan sistem 

Definisi batasan sistem merupakan suatu definisi kasar mengenai sistem dan 

batasan yang telah ditetapkan. pada tahap ini untuk mengenai masukan (input) 

dan keluaran (output) dari suatu sistem. 

 

3. Deskripsi fungsi sistem dan functional Block Diagram 

Langkah pendeskripsian sistem diperlukan untuk mengetahui komponen 

komponen yang terdapat di dalam sistem tersebut dan bagaimana komponen 

komponen yang terdapat dalam sistem tersebut beroperasi. Sedangkan informasi 

fungsi peralatan dan cara sistem beroperasinya dapat dipakai sebagai informasi 

untuk membuat dasar untuk menentukan kegiatan perawatan terencana untuk 

membuat Functional Block Diagram.  
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4. Menentukan fungsi sistem dan kegagalan fungsional 

Fungsi dan sistem kegagalan fungsional dapat diketahui berdasarkan deskripsi 

sistem, informasi kerusakan yang terjadi, dan pengamatan secara langsung 

terhadap sistem yang diteliti. Pada tahap ini, dilakukan analisis mengenai 

kegagalan, komponen yang terkait serta hubungan antar komponen pada sistem 

tersebut. 

 

5.  Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

FMEA  merupakan  suatu  metode  yang  bertujuan  untuk  mengevaluasi 

desain sistem dengan mempertimbangkan bermacam-macam mode kegagalan 

dari sistem yang terdiri dari komponen-komponen dan menganalisis pengaruh- 

pengaruhnya terhadap keandalan sistem tersebut. Dengan penelusuran pengaruh- 

pengaruh kegagalan komponen sesuai dengan level sistem, item-item khusus 

yang kritis  dapat  dinilai dan  tindakan-tindakan  perbaikan  diperlukan  untuk 

memperbaiki desain dan mengeliminasi atau mereduksi probabilitas dari mode- 

mode kegagalan yang kritis. 

Teknik analisis ini lebih menekankan pada hardware orient atau bottom- up 

approach. Dikatakan demikian karena analisis yang dilakukan, dimulai dari 

peralatan yang mempunyai tingkat terendah dan meneruskannya ke sistem yang 

merupakan tingkat  yang  lebih tinggi.  Kegiatan  FMEA melibatkan  banyak  

hal seperti  memaparkan   berbagai  kegagalannya,   penyebab  kegagalannya,   

serta dampak kegagalan yang ditimbulkan. Untuk masing-masing komponen 

berbagai mode kegagalan berikut dampaknya pada sistem dituliskan pada sebuah 

FMEA Worksheet. Dari analisis ini kita dapat memprediksi komponen mana 

yang kritis, yang sering  rusak  dan  jika terjadi kerusakan pada komponen 

tersebut  maka sejauh mana pengaruhnya terhadap fungsi sistem secara 

keseluruhan, sehingga kita akan dapat memberikan perilaku lebih terhadap 

komponen tersebut dengan tindakan pemeliharaan yang tepat. 

Hal utama dalam FMEA adalah Risk Priority Number (RPN). RPN 

merupakan produk matematis dari keseriusan effect (severity), kemungkinan 

terjadinya cause akan menimbulkan kegagalan yang berhubungan dengan effect 
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(occurrence), dan kemampuan untuk mendeteksi kegagalan sebelum terjadi 

(detection). RPN dapat ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut : 

RPN = Severity * Occurrence * Detection 

Hasil dari RPN menunjukkan tingkatan prioritas peralatan yang dianggap 

beresiko tinggi, sebagai penunjuk ke arah tindakan perbaikan. Ada tiga 

komponen yang membentuk nilai RPN tersebut. Ketiga komponen tersebut 

adalah: 

1.  Severity 

Merangkingkan severity  yakni  mengidentifikasikan dampak  potensial  

yang terburuk   yang   diakibatkan   oleh   suatu   kegagalan.   Severity   adalah   

tingkat keparahan atau efek yang ditimbulkan oleh mode kegagalan terhadap 

keseluruhan mesin. Nilai rating Severity antara 1 sampai 10. Nilai 10 diberikan 

jika kegagalan yang terjadi memiliki dampak yang sangat besar terhadap sistem. 

Tingkatan efek ini  dapat  dikelompokkan  menjadi  beberapa  tingkatan  seperti  

pada  tabel  2.1. berikut ini. 

 
Tabel 2.1. Tingkatan Severity 

Rating Criteria of severity effect 

10 Tidak berfungsi sama sekali 

9 Kehilangan fungsi utama dan menimbulkan peringatan 

8 Kehilangan fungsi utama 

7 Pengurangan fungsi utama 

6 Kehilangan kenyamanan fungsi penggunaan 

5 Mengurangi kenyamanan fungsi penggunaan 

4 Perubahan fungsi dan banyak pekerja menyadari adanya masalah 

3 Tidak terdapat efek dan pekerja menyadari adanya masalah 

2 Tidak terdapat efek dan pekerja tidak menyadari adanya masalah 

1 Tidak ada efek 

 (Sumber: Harpco Systems) 
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2. Occurrence 
Occurence   adalah   tingkat    keseringan   terjadinya   kerusakan   atau 

kegagalan. Occurence berhubungan dengan estimasi jumlah kegagalan kumulatif 

yang muncul akibat suatu penyebab tertentu pada mesin. Nilai rating Occurence 

antara 1 sampai 10. Nilai 10 diberikan jika kegagalan yang terjadi memiliki nilai 

kumulatif yang tinggi atau sangat sering terjadi. Tingkatan frekuensi terjadinya 

kegagalan (occurrence) dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut ini. 
Tabel 2.2. Tingkatan Occurrence 

Rating Proability of occurance 

10 Lebih besar dari 50 per 7200 jam penggunaan 

9 35-50 per 7200 jam penggunaan 

8 31-35 per 7200 jam penggunaan 

7 26-30 per 7200 jam penggunaan 

6 21-25 per 7200 jam penggunaan 

5 15-20 per 7200 jam penggunaan 

4 11-15 per 7200 jam penggunaan 

3 5-10 per 7200 jam penggunaan 

2 Lebih kecil dari 5 per 7200 jam penggunaan 

1 Tidak pernah sama sekali 

 (Sumber: Harpco Systems) 

3. Detection 

Detection adalah pengukuran terhadap kemampuan mengendalikan 

atau mengontrol kegagalan yang dapat terjadi. Nilai detection dapat dilihat 

pada tabel 2.3. berikut ini. 
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Tabel 2.3. Tingkatan Detection 

Rating Detection Design Control 

10 Tidak mampu terdeteksi 

9 Kesempatan yang sangat rendah dan sangat sulit untuk terdeteksi 

8 Kesempatan yang sangat rendah dan sulit untuk terdeteksi 

7 Kesempatan yang sangat rendah untuk terdeteksi 

6 Kesempatan yang rendah untuk terdeteksi 

5 Kesempatan yang sedang untuk terdeteksi 

4 Kesempatan yang cukup tinggi untuk terdeteksi 

3 Kesempatan yang tinggi untuk terdeteksi 

2 Kesempatan yang sangat tinggi untuk terdeteksi 

1 Pasti terdeteksi 

(Sumber: Harpco Systems) 

6.  Logic Tree Analysis (LTA) 

Penyusunan Logic Tree Analysis (LTA) memiliki tujuan untuk memberikan 

prioritas pada tiap mode kerusakan. melakukan tinjauan fungsi dan kegagalan 

fungsi sehingga status mode kerusakan tidak sama. Proses LTA menggunakan 

pertanyaan logika yang sederhana atau struktur keputusan kedalam empat 

kategori, setiap pertanyaan akan dijawab “Ya” atau “Tidak”. Hal yang penting 

dalam analisis kekritisan yaitu sebagai berikut: 

 Evident, yaitu apakah operator mengetahui dalam kondisi normal, telah 

terjadi ganguan dalam sistem? 

 Safety, yaitu apakah mode kerusakan ini menyebabkan masalah 

keselamatan? 

 Outage, yaitu apakah mode kerusakan ini mengakibatkan seluruh atau 

sebagian mesin terhenti? 

 Category, yaitu pengkategorian yang diperoleh setelah menjawab 

pertanyaan - pertanyaan yang diajukan. Pada bagian ini komponen terbagi 

dalam 4 kategori, yakni:  
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 1. Kategori A (Safety problem)  

 2. Kategori B (Outage problem)  

 3. Kategori C (Economic problem)  

  4. Kategori D (Hidden failure) 
 

         Gambar  2.1 Struktur Logic tree analisys 
 

7.  Pemilihan Tindakan  

Pemilihan tindakan merupakan tahap terakhir dalam proses RCM. Dari tiap mode 

kerusakan dibuat daftar tindakan yang mungkin untuk dilakukan dan selanjutnya 

memilih tindakan yang efektif. Pada proses ini dilakukan penentuan hubungan 

Mode kerusakan 

Apakah operator mengetahui dalam kondisi 
normal, telah terjadi gangguan dalam sistem 

Apakah mode kerusakan ini 
menyebabkan  masalah keselamatan 

Kerusakan tersembunyi 
(Hidden failure) 

Masalah keselamatan 
(safety problem) 

Apakah mode kerusakan ini dapat 
mengakibatkan seluruh atau sebagian 

fasilitas berhenti? 

Masalah mesin berhenti (outage problem) 

(1) evident 

(2) safety 

ya 

tidak ya 

ya tidak 

tidak 

Masalah  minor 

D 

C B 

A 
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kegagalan yang ada, apakah kegagalan yang ada berhubungan langsung dengan Time 

Directed (TD), Condition Directed (CD), dan Failure Finding (FF) : 

1. Condition Directed (C.D), tindakan yang diambil yang bertujuan untuk mendeteksi 

kerusakan dengan cara visual inspection, memeriksa alat, serta memonitoring 

sejumlah data yang ada. Apabila ada pendeteksian ditemukan gejala-gejala 

kerusakan peralatan maka dilanjutkan dengan perbaikan atau penggantian 

komponen.  

2. Time Directed (T.D), tindakan yang bertujuan untuk melakukan pencegahan 

langsung terhadap sumber kerusakan yang didasarkan pada waktu atau umur 

komponen. 

3. Finding Failure (F.F), tindakan yang diambil dengan tujuan untuk menemukan 

kerusakan peralatan yang tersembunyi dengan pemeriksaan berkala 
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Apakah umur keandalan bisa di ketahui? 

Tentukan tindakan TD 

Apakah tindakan CD bisa 
digunakan 

Tentukan tindakan CD 

Apakah mode kegagalan termasuk kategori D 

Apakah tindakan FF dapat 
digunakan 

Tentukan tindakan FF 

Apakah tindakan yang dipilih efektif 

Tentukan tindakan 
TD/CD/FF 

Desain Modifikasi  

Dapatkah modifikasi desain 

menghilangkan mode kegagalan? 

Terima resiko 
kerusakan 

Apakah tindakan TD dapat 
digunakan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ya 

tidak 

ya tidak 

ya 

tidak 

ya 

ya 

tidak 

tidak 

ya tidak 

ya 

tidak 

sebagian 

Gambar 2.2 road map pemilihan tindakan 
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2.5  Easyfit 

Menurut jurnal Wilbert (2013) Fungsi utama dari EasyFit adalah 

kemampuan untuk secara otomatis sesuai dengan lebih dari 40 distribusi untuk 

data sampel dan memilih model terbaik (pengguna tingkat lanjut dapat 

menerapkan fitur pas manual). The goodness of fit tests (Kolmogorov- Smirnov, 

Anderson-Darling, Chi-Squared) dan berbagai grafik membantu membandingkan 

distribusi dipasang dan memastikan telah memilih model yang paling valid. 

Program ini didukung Distribusi Bernoulli, Beta, Binomial, Chi-Squared, Erlang, 

eksponensial F, Gamma, Logaritma, Lognormal, Binomial, Normal, Weibull, dan 

lain-lain. EasyFit memungkinkan untuk secara otomatis atau manual sesuai 

dengan sejumlah besar distribusi data yang kita miliki dan untuk memilih model 

terbaik.  

Dalam menganalisis kesesuaian data kita menggunakan uji goodness of fit 

(kesesuaian) dan memilih pada uju kolmogorov smirnov. Dengan demikian uji ini 

hanya dapat digunakan bila variabel yang diukur paling sedikit dalam skala 

ordinal. Ada beberapa keuntungan dan kerugian relatif dari uji kesesuaian 

Kolmogorov–Smirnov dibandingkan dengan uji kesesuaian Chi-Kuadrat, yaitu : 

1. Data dalam uji Kolmogorov–Smirnov tidak perlu dilakukan kategorisasi 

dengan demikian semua informasi hasil pengamatan terpakai. 

2. Uji Kolmogorov–Smirnov bisa dipakai untuk semua ukuran sampel, sedang 

untuk uji chi-kuadrat membutuhkan ukuran sampel minimum tertentu. 

3. Uji Kolmogorov–Smirnov tidak bisa dipakai untuk memperkirakan parameter 

populasi. Sebaiknya uji chi-kuadrat bisa digunakan untuk memperkirakan 

parameter populasi dengan cara mengurangi derajat bebas sebanyak 

parameter yang diperkirakan. 

4. Uji Kolmogorov–Smirnov memakai asumsi bahwa distribusi populasi teoritis 

bersifat kontinu. 
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2.5.1 Pola Distribusi Dalam Keandalan 

Munurut Jardin dalam Endy (2011) pola distribusi data dalam Keandalan 

(Reliability) antara lain: 

1. Distribusi weibull 

Distribusi ini digunakan dalam menggambarkan karakteristik kerusakan dan 

keandalan pada komponen. Adapun fungsi distribusi komulatif dari distribusi 

weibull yaitu : 

 ( )       [ (
 

 
)
 

] 

Parameter β disebut dengan parameter bentuk atau kemiringan weibull 

(weibull slope), sedangkan parameter α disebut dengan parameter skala atau 

karakteristik hidup. Bentuk fungsi distribusi weibull bergantung pada 

parameter bentuknya (β), yaitu : 

β˂1 : Distribusi weibull akan menyerupai distribusi hyper-exponential 

dengan laju kerusakan cenderung menurun. 

β =1 : Distribusi weibull akan menyerupai distribusi exponensial dengan laju 

kerusakan cenderung konstan. 

β˃1 : Distribusi weibull akan menyerupai distribusi normal dengan laju 

kerusakan cenderung meningkat. 

 

2. Distribusi Normal 

Distribusi normal (gausian) mungkin merupakan distribusi probabilitas yang 

paling penting baik dalam teori maupun aplikasi statistik. Adapun fungsi 

distribusi komulatif dari distribusi normal yaitu : 

 

 ( )  
 

  (  )
   ( 

      

   
)   

Konsep reliability distribusi normal tergantung pada nilai μ (rata-rata) dan σ 

(standar deviasi). 
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3. Distribusi  Lognormal 

Distribusi lognormal merupakan distribusi yang berguna untuk 

menggambarkan distribusi kerusakan untuk situsi yang bervariasi. Distribusi 

lognormal banyak digunakan di bidang teknik, khususnya sebagai model 

untuk berbagai jenis sifat material dan kelelahan material. Adapun fungsi 

distribusi komulatif dari distribusi lognormal yaitu : 

 ( )  ∫
 

     

 

  

   ( 
   ( )     

   
)   

Konsep reliability distribusi normal tergantung pada nilai μ (rata-rata) dan σ 

(standar deviasi). 

 

4. Distribusi Exponensial 

Distribusi exponensial sering digunakan dalam berbagai bidang, terutama 

dalam teori keandalan. Hal ini disebabkan karena pada umumnya data 

kerusakan mempunyai prilaku yang dapat dicerminkan oleh distribusi 

exponensial. Distribusi exponensial akan tergantung pada nilai λ, yaitu laju 

kegagalan (konstan). Adapun fungsi distribusi komulatif dari distribusi 

exponensial yaitu : 

 ( )         

5. Distribusi Gamma 

Distribusi gamma memiliki karakter yang hampir mirip dengan distribusi 

weibull dengan shape parameter β dan scale parameter α. Dengan 

memvariasikan nilai kedua parameter tersebut maka ada banyak jenis sebaran 

data yang dapat diwakili oleh distribusi gamma. Adapun fungsi distribusi 

komulatif dari distribusi gamma yaitu : 

 ( )  ∫
    

   ( )
   ( (
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2.6 Interval Pergantian Komponen dengan Total Minimum Downtime 

Menurut Jardine (1973) pada dasarnya downtime didefinisikan sebagai 

waktu suatu komponen sistem tidak dapat digunakan (tidak berada dalam 

kondisi yang baik), sehingga membuat fungsi sistem tidak berjalan. 

Berdasarkan kenyataan bahwa pada dasarnya prinsip utama dalam manajemen 

perawatan adalah untuk menekan periode kerusakan breakdown sampai batas 

minimum, maka keputusan penggantian komponen sistem berdasarkan 

downtime minimum menjadi sangat penting. Pembahasan berikut akan 

difokuskan pada proses pembuatan keputusan penggantian komponen sistem 

yang meminimumkan downtime, sehingga tujuan utama dari manajamen sistem 

perawatan untuk memperpendek periode kerusakan sampai batas minimum 

dapat dicapai.   Penentuan tindakan  preventif  yang optimum dengan 

meminimumkan downtime akan dikemukakan berdasarkan interval waktu 

penggantian. 

Tujuan untuk menentukan penggantian komponen yang optimum 

berdasarkan interval waktu, tp, diantara penggantian preventif dengan 

menggunakan  kriteria  meminimumkan  total  downtime  per  unit  waktu,  

untuk tindakan penggantian preventif pada waktu tp, dinotasikan sebagai D(tp) 

adalah: 

D(tp) =   (  )       

      
   dimana, 

H(tp) =  Banyaknya kerusakan (kagagalan) dalam interval waktu (0,tp), 

merupakan nilai harapan (expected value) 

Tf  = Waktu yang diperlukan untuk penggantian komponen karena     

kerusakan 

Tp  = Waktu yang diperlukan untuk penggantian komponen karena         

tindakan preventif (komponen belum rusak). tp + Tp  = Panjang 

satu siklus. 

Meminimumkan total minimum downtime akan diperoleh tindakan 

penggantian komponen berdasarkan interval waktu tp yang optimum. Untuk 

komponen yang memiliki distribusi kegagalan mengikuti distribusi peluang 
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tertentu dengan fungsi peluang f(t), maka nilai harapan (expected value) 

banyaknya kegagalan yang terjadi dalam interval waktu (0,tp) dapat dihitung 

sebagai berikut: 

 

 (  )  ∑     (      )

    

   

∫  ( )

   

 

 

H(0) ditetapkan sama dengan nol, sehingga untuk tp = 0, maka H(tp) = H(0) = 0. 

 




