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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di zaman modern seperti ini dan teknologi semakin maju kebutuhan 

energi akan selalu meningkat, dengan meningkatnya kebutuhan energi membuat 

konsumen listrik baik perusahaan atau industri kecil dan besar serta kebutuhan 

rumah tangga pun meningkat. Untuk memenuhi semua kebutuhan listrik tersebut, 

Maka PLN merupakan perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah dalam 

menyediakan energi listrik yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dalam 

skala besar dan harus memiliki keandalan yang baik. Dimana nantinya kebutuhan 

listrik tidak mengalami kendala dalam distribusinya. 

Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PT Indo Pusaka Berau merupakan 

bagian dari unit kerja PLN yang menyediakan pasokan listrik kepada konsumen 

masyarakat Berau dan sekitarnya, dimana pembangkit tersebut terletak di 

kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pada gambar 1.1 merupakan sistem boiler 

jenis stoker fired boiler yang digunakan perusahaan dalam proses menghasilkan  

listrik. Dengan seiring berjalannya waktu perusahaan ini mengalami sebuah 

permasalahan yaitu kendala distribusi pasokan listrik ke konsumen, berkaitan 

dengan permasalahan yang dihadapi, terdapat kerusakan pada komponen – 

komponen mesin pendukung boiler yang memiliki peran sangat penting sehingga 

mengganggu distribusi listrik kepada konsumen yang mengakibatkan terjadi 

pemadaman listrik. 
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Gambar 1.1 Stoker Fired Boiler  

Salah satu penurunan fungsi peralatan yaitu terjadi breakdown pada mesin 

pendukung boiler hal ini disebabkan oleh sistem perawatan yang terdapat di 

perusahaan masih bersifat corrective maintenance, dimana kegiatan perawatan 

yang dilakukan hanya pada saat mesin terjadi kerusakan, dan akibatnya 

departemen maintenance hanya mengganti komponen yang rusak. Dengan 

perawatan mesin yang dilakukan seperti ini memiliki kelemahan yang mana spare 

part / komponen mesin tidak selalu tersedia, dan tenaga kerja dibagian 

maintenance harus  melakukan perbaikan yang membutuhkan waktu yang lama, 

dan dapat menyebabkan terganggunya proses secara keseluruhan. Oleh Karena itu 

perlu dilakukan pengembangan sistem perawatan mesin di PT Indo Pusaka Berau 

tersebut. Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan perawatan yaitu 

Reliability Centered Maintenance (RCM). RCM adalah serangkaian proses yang 

digunakan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dalam memastikan bahwa 

aset – aset fisik dapat berjalan dengan baik dalam menjalankan fungsi yang 

dikehendaki oleh pemakainya (Kimura, 2002). 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu, PT Indo Pusaka Berau mengalami penurunan fungsi peralatan 
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sehingga terjadi breakdown dan berakibat pada kendala distribusi pasokan listrik   

kepada konsumen. Dengan demikian perlu dilakukan pengembangan sistem 

pemeliharaan mesin dengan pendekatan Reliability Centered Maintenance 

(RCM). 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

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

boiler. 

2. Memilih tindakan perawatan pada sistem boiler berdasarkan time directed 

dari metode Reliability Centered Maintenance (RCM) 

3. Menentukan interval penggantian dari komponen mesin kritis dengan kriteria 

Total Minimum Downtime (TMD). 

4. Mandapatkan perbandingan perawatan yang dilakukan sekarang dengan 

perawatan yang diusulakan dari penelitian.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 

1. Menjadi pengalaman mahasiswa dalam mempelajari konsep dan teori sistem 

perawatan dengan metode Reliability Centered Maintenance (RCM).  

2. Menambah khazanah ilmu dan karya ilmiah yang dapat menjadi literatur dan 

refrensi mahasiswa untuk melakukan penelitian tentang perawatan mesin.  

3. Menjadi bahan masukan perusahaan dalam pengembangan sistem perawatan 

yang efektif dan efisien guna menunjang produksi. 

 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Dalam penelitian ini terdapat batasan – batasan masalah agar pembahasan 

tersebut mempunyai ruang lingkup pembahasan yang jelas.  Adapun batasan 

masalah yang digunakan adalah: 
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1. Jenis mesin yang akan menjadi subjek penelitian adalah mesin pendukung 

sistem boiler di PT Indo Pusaka Berau yang tergolong komponen kritis dari 

mesin kritis. 

2. Tindakan dan interval penggantian hanya dilakukan pada komponen mesin 

kritis. 

3. Kegiatan pemeliharaan dan perawatan berupa cara perbaikan, pembongkaran, 

penggantian tidak dibahas. 

4. Keandalan yang dibahas berdasarkan fungsi waktu, dan tidak membahas 

permasalahan biaya. 

Asumsi – asumsi yang digunakan dalam permasalahan penelitian ini 

adalah: 

1. Penurunan fungsi mesin diakibatkan karena dipakai terus menerus dalam 

jangka waktu tertentu bukan karena kecelakaan. 

2. Peralatan memiliki keandalan setelah mengalami pergantian atau perbaikan, 

sehingga peralatan tersebut dianggap seperti mesin baru. 

3. Setiap kebijaksanaan yang diambil yang berhubungan dengan perhitungan dan 

pengolahan data adalah yang dapat diterima karena telah dikonsultasikan 

dengan pihak perusahaan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penyusunan dalam sebuah skripsi adalah suatu hal yang sangat 

diperlukan agar lebih mudah dipahami dan ditelusuri  dalam pengerjaannya. 

Penulisan tugas akhir terdiri dari 6 bab yaitu: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Menguraikan  tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat, asumsi dan batasan masalah serta sistematika 

penyusunan skripsi ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Berisi landasan konseptual dari penelitian yang akan dilaksanakan 

oleh peneliti, meliputi konsep metode dan refrensi yang diharapkan 

dapat menjadi pegangan dalam melakukan pengolahan data dan 

membantu dalam menginterpretasikan hasil yang diperoleh. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi rincian atau urutan langkah-langkah secara 

sistematis dalam tiap tahap penelitian yang akan dilakukan untuk 

memecahkan permasalahan. Urutan langkah yang telah ditetapkan 

tersebut merupakan suatu kerangka yang dijadikan pedoman dalam 

melaksanakan penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini berisi data yang diperoleh dari pengamatan dan 

pengukuran yang diperlukan untuk penelitian. Pengolahan data 

dimaksudkan untuk menjadi dasar memecahkan permasalahan 

yang terjadi di perusahaan. 

BAB V ANALISA DATA 

Pada bab ini berisikan analisa yang diambil dari hasil pengolahan 

data pada bab sebelumnya. Analisa yang didapat harus sesuai 

dengan tujuan penelitian dari skripsi. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil 

analisa data berupa suatu usulan atau rekomendasi perbaikan 

terhadap perusahaan serta terdapat saran-saran yang dapat 

mendukung dari aktivitas perusahaan. 

 


