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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang teori – teori yang mendukung dan 

menunjang penelitian. 

2.1 Perawatan (Maintenance) 

2.1.1 Definisi Perawatan 

Perawatan (maintenance) adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan 

yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara suatu mesin serta 

memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima (Dhillon B, 2006). 

Selain itu suatu perawatan juga merupakan suatu kegiatan untuk memelihara atau 

menjaga fasilitas dan peralatan pabrik serta mengadakan perbaikan atau 

penggantian yang diperlukan agar terdapat suatu keadaan operasi produksi yang 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Merawat ‘pada suatu kondisi yang 

bisa diterima’ merujuk pada standar yang ditentukan oleh perusahaan yang 

melakukan perawatan. Hal ini berbeda dari satu perusahaan dengan yang lain, 

tergantung keadaan industrinya dan sepadan dengan nilai yang ditetapkan 

berdasarkan standar yang tinggi. 

2.1.2 Pemahaman Istilah Perawatan 

Pelaksanaan perawatan industri, membutuhkan komunikasi yang jelas 

diantara konseptor dengan pelaksana perawatan. Terdapat beberapa istilah 

perawatan, yang seringkali kita dengar, dan perlu kiranya dipahami secara detail, 

antara lain (Kurniawan, 2013): 

1. Inspection (Inspeksi),

Inspeksi adalah aktivitas pengecekan untuk mengetahui keberadaan atau

kondisi dari fasilitas produksi. Inspeksi biasanya berupa aktivitas yang

membutuhkan panca indera dan analisis yang kuat dari setiap pelaksanaan,

bahkan adapula yang melakukannya dengan menggunakan alat bantu,
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sehingga kesimpulan yang dihasilakan dapat mendekati kondisi nyata 

(akurat). 

2. Repair (perbaikan)  

Repair adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi mesin 

yang mengalami gangguan, sehingga tidak dapat beroperasi seperti sebelum 

terjadi gangguan tersebut, dimana prosesnya hanya dilakukan untuk 

perbaikan yang sifatnya kecil (perbaikan setempat). Biasanya repair tidak 

terlalu banyak mengganggu kontinuitas proses produksi. 

3. Overhaul (perbaikan menyeluruh) 

Overhaul adalah aktivitas perbaikan menyeluruh. Aktivitas ini memiliki 

makna yang sama dengan repair, hanya saja ruang lingkupnya lebih besar. 

Perawatan ini dilakukan apabila kondisi mesin (fasilitas) berada dalam 

keadaan rusak parah, sementara kemampuan untuk mengganti dengan yang 

baru tidak ada. Overhaul, biasanya dapat mengganggu kegiatan produksi dan 

membutuhkan biaya yang besar. Contoh kegiatan, misalnya turun mesin pada 

mobil, dilakukan jika kondisi mesin rusak parah. 

4. Replacement (penggantian)  

Replacement adalah aktivitas penggantian mesin. Biasanya mesin yang 

memiliki kondisi yang lebih baik akan menggantikan mesin sebelumnya. 

Replacement dilakukan jika kondisi alat sudah tidak memungkinkan lagi 

untuk beroperasi, atau sudah melewati umur ekonomis penggunaan. 

Replacement membutuhkan investasi yang besar bagi perusahaan, sehingga 

alternative ini, biasanya menjadi pilihan terakhir, setelah repair dan overhaul. 

2.1.3 Tujuan Perawatan 

Adapun tujuan dari perawatan (maintenance) yang utama dapat 

didefiniskan sebagai berikut (Corder, 1992): 

1. Untuk memperpanjang usia kegunaan aset (yaitu setiap bagian dari suatu 

tempat kerja, bangunan, dan isinya). Hal ini paling penting di negara 

berkembang karena kurangnya sumber daya modal untuk pergantian. 
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2. Untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk 

produksi atau jasa dan mendapatkan laba investasi (return on investment) 

maksimum yang mungkin. 

3. Untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang 

diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu, misalnya unit cadangan, 

unit pemadam kebakaran dan penyelamat, dan sebagainya. 

4. Untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. 

2.1.4 Perencanaan Perawatan  

 Perencanaan didefinisikan sebagai proses pemilihan informasi dan 

pembuatan asumsi mengenai kondisi masa datang, guna mengembangkan seluruh 

lintasan kegiatan. Pengertian perencanaan perawatan adalah suatu kombinasi dari 

setiap tindakan yang dilakukan untuk menjaga sistem/equipment dalam proses 

perawatannya sampai kondisi dapat diterima. Perencanaan perawatan 

mengikutsertakan pengembangan dari seluruh lintasan kegiatan yang mencakup 

semua kegiatan perawatan, reparasi, dan pekerjaan overhaul. 

Faktor penunjang keberhasilan perencanaan perawatan akan terkait dengan: 

1. Ruang lingkup pekerjaan. 

2. Lokasi pekerjaan. 

3. Prioritas pekerjaan. 

4. Metode. 

5. Kebutuhan komponen dan material. 

6. Kebutuhan peralatan. 

7. Kebutuhan tenaga kerja secara kualitas dari skill maupun kuantitasnya. 

Kendala yang mungkin muncul dalam perencanaan perawatan dapat 

disebabkan berbagai aspek seperti komunikasi ketidakjelasan instruksi, kurangnya 

informasi maupun berbagai kelambatan, dan ketidakpastian spare part atau tenaga 

kerja terampil. 
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Langkah – langkah dalam menyusun perencanaan perawatan umumnya 

meliputi: 

1. Mendefinisikan persoalan dan menetapkan equipment yang akan 

direncanakan secara jelas sesuai tujuan dan ketetapan/kebijaksanaan 

organisasi perusahaan. 

2. Melakukan pengumpulan informasi data yang berkaitan dengan seluruh 

kegiatan yang mungkin akan terjadi. 

3. Melakukan analisis terhadap berbagai informasi dan data yang telah 

dikumpulkan dan mengklasifikasikannya berdasarkan kepentingan. 

4. Menetapkan batasan dari perencanaan perawatan. 

5. Menentukan berbagai alternatif rencana yang mungkin dapat dilakukan, yang 

kemudian memilihnya untuk kemudian rencana tersebut dipakai. 

6. Menyiapkan langkah pelaksanaan secara rinci termasuk penjadwalan. 

7. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap rencana tersebut sebelum 

dilaksanakan. 

2.1.5 Pengklasifikasian Perawatan 

 Menurut Corder dalam (Hutabarat, 2012) Pendekatan perawatan pada 

dasarnya dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu planned and unplanned. Klasifikasi 

dari pendekatan sistem perawatan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1. 
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(Sumber: Corder, Antony.1992. Teknik Manajemen Pemeliharaan. Jakarta: Erlangga)  

Gambar 2.1 Pengklasifikasin Perawatan 

 Adapun klasifikasi dari perawatan mesin adalah: 

1. Planned Maintenance, suatu tindakan atau kegiatan perawatan yang 

pelaksanaannya telah direncanakan terlebih dahulu. Planned maintenance 

terbagi atas 2, yaitu: 

A. Preventive Maintenance, yaitu sistem perawatan yang terjadwal dari suatu 

peralatan/komponen yang didesain untuk meningkatkan kehandalan suatu 

mesin serta untuk mengantisipasi segala kegiatan perawatan yang tidak 

direncanakan sebelumnya. Preventive maintenance terbagi atas: 

1. Time based maintenance 

Kegiatan perawatan ini berdasarkan periode waktu, meliputi inspeksi 

harian, service, pembersihan harian dan lain sebagainya. 

 

2. Condition based maintenance  

Kegiatan perawatan ini menggunakan peralatan untuk mendiagnosa 

perubahan dari kondisi peralatan/asset, dengan tujuan untuk 

memprediksi awal penetapan interval waktu perawatan. 

Maintenance 

Planned 
Maintenance  

Predictive 
Maintenance 

Preventive 
Maintenance 

Unplanned 
Maintenance  

Corrective 
Maintenance 

Breakdown 
Maintenance 
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B. Predictive maintenance didefinisikan sebagai pengukuran yang dapat 

mendeteksi degradasi sistem, sehingga penyebabnya dapat di eliminasi 

atau dikendalikan tergantung pada kondisi fisik komponen. Hasilnya 

menjadi indikasi kapabilitas fungsi sekarang dan masa depan.  

2. Unplanned Maintenance, suatu tindakan atau kegiatan perawatan yang 

pelaksanaannya tidak direncanakan. Unplanned maintenance terbagi atas 2 

yaitu: 

A. Corrective maintenance, suatu kegiatan perawatan yang dilakukan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kondisi mesin sehingga mencapai standar 

yang telah ditetapkan pada mesin tersebut. 

B. Breakdown maintenance, yaitu suatu kegiatan perawatan yang 

pelaksanaanya menunggu sampai dengan peralatan tersebut rusak. Lalu 

dilakukan perbaikan. Cara ini dilakukan apabila efek failure tidak bersifat 

signifikan terhadap operasi ataupun produksi. 

2.1.6  Identifikasi Komponen Kritis 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. Menunjukkan prioritas sebab-sebab kejadian atau persoalan yang perlu 

ditangani. 

2. Membantu memusatkan perhatian pada persoalan utama yang harus 

ditangani dalam upaya perbaikan. 

3. Menunjukkan hasil upaya perbaikan. Setelah dilakukan tindakan koreksi 

berdasar proritas, kita dapat mengadakan pengukuran ulang dan memuat 

diagram Pareto baru. Apabila terdapat perubahan dalam diagram Pareto 

baru, maka tindakan korektif ada efeknya. 
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4. Menyusun data menjadi informasi yang berguna, data yang besar dapat 

menjadi informasi yang signifikan. 

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. 

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. 

Ada dua pendekatan yang biasa digunakan untuk merencanakan kegiatan 

perawatan mesin yaitu pendekatan RCM (reliability centered maintenance) dan 

TPM (total productive maintenance). Pendekatan TPM berorientasi pada 

kegiatan. Managemen sedangkan RCM berorientasi pada kegiatan teknis. RCM 

dan TPM berkembang dari metode preventive maintenance, perbedaanya RCM 

memberikan pertimbangan berupa tindakan yang dapat dilakukan jika preventive 

maintenance tidak mungkin dilakukan. Hal ini menjadi kelebihan RCM karena 

kegiatan perawatan mesin dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan. RCM juga 

melakukan pendekatan dengan menggunakan analisa kualitatif dan kuantitatif 

sehingga memungkinkan menelusuri akar dari penyebab kegagalan fungsi dan 

memberikan solusi yang tepat sesuai dengan akar permasalahan. RCM adalah 

suatu pendekatan pemeliharaan yang mengkombinasikan praktek dan strategi dari 

preventive maintenance dan corrective maintenance untuk memaksimalkan umur 

dan fungsi peralatan dengan biaya minimal sementara TPM, dilaksanakan dengan 

menerapkan sistem penerapan preventif maintenance yang komprehensif 

sepanjang umur alat, melibatkan semua karyawan dari top management sampai 

front- line worker, dan mengembangkan preventive maintenance melalui 
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managemen motivasi aktivitas kelompok kecil mandiri. Oleh karena itu, pada 

penelitian ini digunakan pendekatan RCM (reliability centered maintenance) 

untuk mendapatkan suatu perawatan mesin di PT Indo Pusaka Berau. 

2.2 Keandalan (Reliability) 

2.2.1 Definis Keandalan 

Pemeliharaan komponen atau peralatan tidak bisa lepas dari pembahasaan 

mengenai keandalan (reliability). Selain keandalan merupakan salah satu ukuran. 

Keberhasilan sistem pemeliharaan juga keandalan digunakan untuk menentukan 

penjadwalan pemeliharaan sendiri. Akhir – akhir ini konsep keandalan digunakan 

juga pada berbagai industri, misalnya dalam penentuan interval penggantian 

komponen mesin/spare part.  

Ukuran keberhasilan suatu tindakan pemeliharaan (maintenance) dapat 

dinyatakan dengan tingkat reliability. Secara umum reliability dapat didefinisikan 

sebagai probabilitas suatu sistem atau produk dapat beroperasi dengan baik tanpa 

mengalami kerusakan pada suatu kondisi tertentu dan waktu yang telah 

ditentukan. Berdasarkan definisi reliability dibagi atas empat komponen pokok, 

yaitu: 

1. Probabilitas 

Merupakan kemampuan pokok pertama, merupakan input numerik bagi 

pengkajian reliability suatu sistem yang juga merupakan indeks kuantitatif 

untuk menilai kelayakan suatu sistem. Menandakan bahwa reliability 

menyatakan kemungkinan 0-1. 

2. Kemampuan yang diharapkan (Satisfactory Performance) 

Komponen ini memberikan indikasi yang spesifik bahwa kriteria dalam 

menentukan tingkat kepuasan harus digambarkan dengan jelas. Untuk setiap 

unit terdapat suatu standar untuk menentukan apa yang dimaksud dengan 

kemampuan yang diharapkan. 

3. Tujuan yang diinginkan  

Tujuan yang diinginkan, dimana kegunaan peralatan harus spesifik. Hal ini 

dikarenakan terdapat beberapa tingkatan dalam memproduksi suatu barang 

konsumen.  
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4. Waktu (Time) 

Waktu merupakan bagian yang dihubungkan dengan tingkat penampilan 

sistem, sehingga dapat menentukan suatu jadwal dalam fungsi reliability. 

Waktu yang dipakai adalah MTTF (Mean Time to Failure) untuk menentukan 

waktu kritik dalam pengukuran reliability. 

5. Kondisi pengoperasian (Spesified Operating Condition)  

Faktor – faktor lingkungan seperti: getaran (vibration), kelembaban 

(humadity), lokasi geografis yang merupakan kondisi tempat berlangsungnya 

pengoperasian, merupakan hal yang termasuk kedalam komponen ini. Faktor – 

faktornya tidak hanya dialamatkan untuk kondisi selama periode waktu tertentu 

ketika sistem atau produk sedang beroperasi, tetapi juga ketika sistem atau 

produk berada dalam gudang (storage) atau sedang bergerak (transformed) dari 

suatu lokasi ke lokasi yang lain. 

2.2.2 Fungsi keandalan 

Menurut Ansori & Mustajib (2013, hal 18) Di awal sudah disampaikan 

bahwa keandalan merupakan probabilitas kinerja dari sistem/alat untuk memenuhi 

fungsi – fungsi yang diharapkan dalam selang waktu tertentu. Sedangkan fungsi 

keandalan adalah suatu fungsi matematis yang menggambarkan fungsi kerusakan.  

Variabel utama dalam fungsi keandalan adalah waktu terjadinya kerusakan 

(time failure). 

 ( )  ∫  ( )  
 

 
   (   ) (1) 

Dimana:  

R (t) merupakan probabilitas peralatan dapat beroperasi hingga waktu t 

Probabilitas suatu peralatan mengalami kerusakan sebelum jangka waktu t, 

disebut sebagai CDF (Cumulative Distribution Failure) dengan rumusan: 

 ( )   (   ) (2) 

Sehingga kedua persamaan diatas dapat dirumuskan bahwa probabilitas keandalan 

suatu peralatan hingga waktu t, dirumuskan sebagai:  
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 ( )     ( )  (3) 

( )     0 ∫  ( )  
 

 
1  (4) 

2.2.3 Kerusakan  

Menurut Ansori & Mustajib (2013, hal 18) Karakteristik kerusakan pada 

peralatan umumnya tidak sama meskipun dioperasikan pada waktu yang 

bersamaan, karakteristik yang sama akan memberikan selang waktu terjadinya 

kerusakan yang berbeda. Karena kerusakan suatu alat atau komponen tergantung 

pada variabel waktu dan untuk mengetahui variabel waktu kerusakan digunakan 

fungsi padat probabilitas. 

2.2.4 Fungsi kepadatan probabilitas  

Oconnor (2002) (dikutip dalam Ansori & Mustajib (2013, hal 18) 

menyatakan kegiatan perawatan digunakan fungsi kepadatan probabilitas karena 

kerusakan komponen tergantung pada variabel waktu dimana fungsi padat 

probabilitas antar selang waktu tertentu (    ), maka: 

∫  ( )  
  

  
 (5) 

Probabilitas terjadinya kerusakan antara           adalah 

∫   ( )      
  

  
 (6) 

2.2.5 Fungsi distribusi kumulatif  

Menurut Ansori & Mustajib (2013, hal 19) Fungsi distribusi kumulatif 

pada perawatan adalah probabilitas kerusakan yang merupakan probabilitas 

terjadinya kerusakan sebelum waktu tertentu, yang secara matematis sebagai 

berikut: 

 ( )  ∫  ( )  
 

  
 (7) 

Dimana F(t) menyatakan distribusi kumulatif, dan jika t →∞, maka F(t) →1 
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2.2.6 Laju  kerusakan  

Menurut Ansori & Mustajib (2013, hal 19) Fungsi laju kerusakan 

didefinisikan probabilitas banyaknya komponen yang mengalami kerusakan setiap 

waktu, bila komponen sejenis dioperasikan secara bersama. Laju kerusakan λ (t) 

dirumuskan sebagai berikut: 

 ( )   *          +  (8) 

 
 2(    

  

 
  )3

 (   )
  (9) 

Dimana: 

 *   +  (      )+   *      +   ( )     

 ( )   
 

  
 ( )  (10) 

Sedangkan:  

 ( )  
 ( )

 ( )
  (11) 

  
 

 ( )

 

  
 ( ) (12) 

 ( )   
   ( )

 ( )
   

 ∫  ( )      , ( )-
 

 
 (13) 

Sehingga: 

 ( )     0 ∫  ( )  
 

 
1 (14) 

2.2.7 Easy Fit 

Fitur utama dari Easy Fit 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 

test (Kolmogorov – Smirnov, Anderson-Darling, Chi-Squared) dan berbagai 

grafik membantu membandingkan distribusi dipasang dan memastikan telah 
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memilih model yang paling valid. EasyFit untuk melakukan analisis data dan 

simulasi, membuat model worksheet maju, dan mengembangkan aplikasi VBA 

berurusan dengan ketidakpastian untuk kebutuhan khusus. Program ini didukung 

distribusi Bernouli, Beta, Binomial, Chi-Squared, Erlang, Eksponensial F, 

Gamma, Logoritma, Lognormal, Normal, Weibull, dan lain – lain. Easy Fit 

memungkinkan untuk secara otomatis atau manual sesuai dengan sejumlah besar 

distribusi data anda dan untuk memilih model terbaik dalam hitungan detik. Hal 

ini dapat digunakan sebagai aplikasi yang berdiri sendiri atau dengan microsoft 

excel, yang memungkinkan anda untuk memecahkan berbagai masalah bisnis 

dengan hanya pengetahuan dasar statistik.  

Manfaat dari Easy Fit: 

1. Menghemat waktu  

Mengurangi waktu analisi anda dengan 70-95% dari metode manual 

2. Menghemat uang 

Mencegah kesalahan analisis dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik 

dan menjamin kualitas tinggi dari proyek anda. 

3. Easy Fit sangat mudah dipelajari. 

  

2.2.8 Pola Distribusi Dalam Keandalan 

Menurut Ansori & Mustajib, (2013, hal 20 dan 21) waktu terjadinya 

kerusakan tiap peralatan merupakan variabel randoom. Sebelum menghitung nilai 

probabilitas keandalan suatu mesin atau peralatan maka perlu diketahui secara 

statistik distribusi kerusakan peralatan tersebut. Distribusi kerusakan digunakan 

untuk menentukan kerusakan komponen berdasarkan interval waktu 

kerusakannya. Berikut ini merupakan beberapa distribusi yang umumnya 

digunakan dalam menghitung tingkat keandalan suatu peralatan. 

1. Distribusi Eksponensial  

Digunakan untuk memodelkan laju kerusakan yang konstan untuk sistem 

yang beroperasi secara kontinyu. Dalam distribusi eksponensial, beberapa 

persamaan yang digunakan antara lain: 
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 Fungsi Padat Peluang (pdf) dari distribusi eksponensial adalah: 

  ( )         (15) 

t = waktu t ≥ 0 

λ = kecepatan rata – rata terjadi kerusakan λ > 0 

 Fungsi keandalan distribusi eksponensial adalah 

 ( )         (16) 

 Nilai laju kerusakan 

  ( )      (17) 

 MTTF distribusi Eksponensial 

      ∫  ( )    
 

 

 

 
  (18)  

2. Distribusi Hiper Exponential 

 Fungsi padat probabilitas: 

 ( )         ,     -    (   )     ,  (   )  - (19) 

 Fungsi keandalan 

 ( )      ,     -  (   )    ,  (   )   (20) 

 Laju kerusakan 

 ( )  
  ,   (   )    ,   (   )  -

  (   )    ,  (   )  
  (21) 

3. Distribusi Weibull 

Distribusi ini paling banyak dipakai dalam teknik perhitungan keandalan. 

Dalam distribusi weibull dikenal adanya dua parameter yakni paramater 

bentuk (β) dan parameter (η). 

 Fungsi padat (pdf) distribusi weibull adalah: 

 ( )   
 

 
(
 

 
)    

 (
 

 
)   (22) 

Untuk β = shape parameter, β > 0 

Untuk η = skala parameter untuk karakteristik life time 

  η > 0 

 Fungsi keandalan distribusi weibull adalah: 

  ( )    (  
 
)   (23) 
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 Nilai laju kerusakan distribusi weibull adalah: 

  ( )    
 
(
 

 
)     (24) 

 MTTF distribusi weibull adalah 

      ∫  
 (
 

 
)
  

 

 
 (25) 

4. Distribusi Lognormal 

Distribusi ini berguna untuk menggambarkan distribusi kerusakan untuk 

kondisi yang bervariasi. Disini time to failure (t) dari suatu komponen 

diasumsikan memiliki distribusi lognormal bila     (  ), mengikuti 

distribusi normal dengan rata – rata µ dan variansinya adalah s. 

 Fungsi padat peluang (pdf) dari distribusi LogNormal adalah: 

 ( )   
 

   √  
   * 

 

   
,      -

 + (26) 

 Fungsi keandalan distribusi LogNormal adalah: 

 ( )      0
 

 
  .

 

 
/1  (27) 

 Laju kegagalannya adalah: 

 ( )   
 ( )

 ( )
 (28) 

 MTTF distribusi LogNormal adalah: 

        (  (      )) (29) 

5. Distribusi Normal 

 Fungsi probabilitasnya: 

 ( )   
 

 √(  )
∫    0

 (   ) 

   
1   

 

 
 (30) 

Untuk              

 Fungsi keandalannya: 

  ( )    

 √(  )
∫    0

 (   ) 

   
1   

 

 
 (31) 

 Laju kerusakannya: 

 ( )   
   [ (   )     ]

∫    , (   )     -
 
 

 (32) 
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2.2.9 Karakteristik Kerusakan 

Menurut Ansori & Mustajib (2013, hal 19 dan 20) Karakteristik kerusakan 

pada peralatan dibagi menjadi tiga tahap yaitu: 

 Kegagalan Awal (Early Failure) 

Kegagalan yang terjadi pada awal pengoperasian suatu item yang 

ditandai dengan laju kerusakan yang menurun. 

 Kegagalan Acak (Random Failure) 

Kegagalan yang terjadi pada item yang berjalan normal ditandai 

dengan laju kegagalan constant.  

 Kegagalan Usang (Wear – Out Failure) 

Kegagalan yang terjadi pada usia kegunaan tertentu yang ditandai 

dengan laju kerusakan yang semakin meningkat yang menuntut segera  

dilakukan penggantian (replacement) ke sebagaian alat atau 

keseluruhan dengan yang baru  

 

 

 (Sumber: Sistem Perawatan Terpadu (Integrated Maintenance System)) 

Gambar 2.2 Kurva Bathub – Shape  

 

2.3 Interval Penggantian Komponen dengan Total Minimum Downtime  

Menurut Gasperz (1992) 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 pemeliharaan 

𝜆(𝑡) 

  𝑡  𝑡  𝑡 

DFR CFR IFR 
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mesin adalah untuk menekan periode kerusakan (breakdown periode) 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 manajemen sistem 

pemeliharaan mesin untuk memperpendek periode kerusakan sampai batas 

minimum dapat dicapai. Penentuan tindakan preventif yang optimum 

(meminimumkan downtime akan dikemukakan berdasarkan interval waktu 

penggantian (replacement interval). Tujuan untuk menentukan penggantian 

komponen yang optimum beradasarkan interval waktu,    diantara penggantian 

preventif dengan menggunakan kriteria meminimumkan total downtime per unit 

waktu, dapat dijelaskan melalui gambar 2.2 berikut. 

  

(sumber, Analisis Sistem Terapan Berdasarkan Pendekatan Teknik Industri ) 

Gambar 2.3 Penggantian Komponen Berdasarkan Interval Waktu 

 Dari gambar 2.2 dilihat bahwa total downtime per unit waktu untuk 

tindakan penggantian preventif pada waktu   , dinotasikan sebagai D(  ) adalah:  

 (  )   
 (  )    

     
          (33) 

H(  ) = Banyaknya kerusakan (kegagalan) dalam interval waktu (0,   ), 

merupakan nilai harapan (expected value). 

   = waktu yang diperlukan untuk penggantian komponen karena kerusakan. 

   = wakt yang diperlukan untuk penggantian komponen karena tindakan 

preventif (komponen belum rusak). 

      = panjang 1 siklus. 
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 Dengan meminimumkan total minimum downtime, akan diperoleh 

tindakan penggantian komponen berdasarkan interval waktu    yang optimum. 

Untuk komponen yang memiliki distribusi kegagalan mengikuti distribusi peluang 

tertentu dengan fungsi peluang f(t), maka nilai harapan (expected value) 

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

sebagi berikut: 

 (  )  ∑ [   (      )]
    

   ∫  ( )  
   

 
 (34) 

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

0.   

2.4 Reliability Centered Maintenance 

2.4.1 Definisi Reliability Centered Maintenance (RCM) 

Reliability Centered Maintenance (RCM) adalah suatu proses sistematik 

yang digunakan untuk menentukan kegiatan yang harus dilakukan agar fasilitas 

yang ada tetap beroperasi sesuai dengan fungsinya.  RCM mengarahkan kepada 

pembentukan program perawatan yang berfokus pada preventive maintenance 

untuk mode kegagalan khusus yang sering terjadi. 

Moubray (1991) manyatakan bahwa pada dasarnya proses RCM dapat 

ditelusuri dengan menggunakan 7 pertanyaan tentang aset atau sistem yang 

diteliti, yaitu:  

1. Apakah fungsi dan performance standart operasional dari asset? 

2.  Bagaimana aset tersebut rusak, atau gagal dalam menjalankan semua 

fungsinya? 

3. Apakah penyebab masing – masing kegagalan fungsi tersebut? 

4. Apakah yang terjadi pada saat terjadi kerusakan? 

5. Bagaimana masing – masing kerusakan tersebut terjadi? 

6. apa yang dapat dilakukan untuk memprediksi atau mencegah masing – 

masing kerusakan tersebut? 

7. Apakah yang harus dilakukan apabila kegiatan proaktif yang sesuai tidak 

berhasil ditemukan?  

Proses dasar dari pendekatan RCM adalah (Dhillon B, 2006):  
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1. Mengidentifikasi komponen yang memerlukan perawatan. 

2. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan keandalan suatu komponen 

atau sistem. 

3. Mengembangkan data Fault Tree Analysis (FTA) untuk menentukan jenis 

kegagalan yang akan menjadi fokus dalam pembuatan maintenance 

program. 

4. Mendisain beberapa program solusi alternatif yang akan dilakukan untuk 

mencegah kegagalan. 

5. Mengklasifikasikan kebutuhan perawatan yang akan dilakukan. 

  

2.4.2 Langkah – langkah penerapan RCM 

Sebelum menerapkan RCM, kita harus menentukan dulu langkah-langkah 

yang diperlukan dalam RCM dijelaskan dalam bagian berikut (Hutabarat, 2012): 

1. Pemilihan Sistem dan Pengumpulan Informasi 

Berikut ini akan dibahas secara terpisah antara pemilihan sistem dan 

pengumpulan informasi. 

a. Pemilihan Sistem 

Ketika memutuskan untuk menerapkan program RCM pada fasilitas ada 

dua pertanyaan yang timbul, yaitu: 

1. Pada tingkat assembly beberapa proses analisis akan dilakukan. 

Proses analisis RCM sebaiknya dilakukan pada tingkat sistem bukan 

pada tingkat komponen. Dengan proses analisis pada tingkat sistem akan 

memberikan informasi yang lebih jelas mengenai fungsi komponen 

terhadap sistem. 

2. Apakah seluruh sistem akan dilakukan proses analisis dan bila 

tidak bagaimana dilakukan pemilihan sistem. 

Tidak semua sistem akan dilakukan proses analisis. Hal ini 

disebabkan karena bila dilakukan proses analisis secara bersamaan untuk 

dua sistem atau lebih proses analisis akan sangat luas. Selain itu, proses 

analisis akan dilakukan secara terpisah, sehingga dapat lebih mudah 
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untuk menunjukkan setiap karakteristik sistem dari fasilitas 

(mesin/peralatan) yang dibahas. 

b. Pengumpulan Informasi 

Pengumpulan informasi berfungsi untuk mendapatkan gambaran dan 

pengertian yang lebih mendalam mengenai sistem dan bagaimana sistem 

bekerja. Pengumpulan informasi ini juga akan dapat digunakan dalam 

analisis RCM pada tahapan selanjutnya. Informasi-informasi yang 

dikumpulkan dapat melalui pengamatan langsung dilapangan, wawancara, 

dan sejumlah buku referensi. Informasi yang dikumpulkan antara lain cara 

kerja mesin, komponen utama mesin, spesifikasi mesin dan rangkaian 

sistem pemesinan. 

2. Pendefinisian Batasan Sistem 

Jumlah sistem dalam suatu fasilitas atau pabrik sangat luas tergantung dari 

kekompleksitasan fasilitas, karena itu perlu dilakukan defines batas sistem. Lebih 

jauh lagi pendefinisian batas sistem ini bertujuan untuk menghindari tumpang 

tindih antara satu sistem dengan sistem lainnya. 

3. Deskripsi Sistem dan Diagram Blok Fungsi 

Dalam tahap ini ada lima fungsi informasi yang harus di kembangkan yaitu 

penguraian sistem, blok diagram fungsi, masukan dan keluaran sistem, dan data 

historis peralatan serta sistem work breakdown structure (SWBS). 

1. Penguraian Sistem 

Langkah pendeskripsian sistem diperlukan untuk mengtahui 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 

pemeliharaan pencegahan. 

Keuntungan yang didapat dari pendeskripsian sistem adalah: 

a. Sebagai dasar informasi tentang desain dan cara sistem beroperasinya 

yang dipakai acuan untuk kegiatan pemeliharaan pencegahahan di 

kemudian hari. 
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b. Diperoleh pengetahuan sistem secara menyeluruh. 

c. Mengidentifikasi parameter-parameter yang menyebabkan kegagalan 

sistem. 

2. Blok Diagram Fungsi 

Melalui pembuatan blok diagram fungsi suatu sistem maka masukan, 

keluaran dan interaksi antara sub-sub sistem tersebut dapat tergambar dengan 

jelas. 

3. System Work Breakdown Structure (SWBS) 

System Work Breakdown Structure dikembangkan bersamaan dengan 

Program Evaluation and Review Technique (PERT) oleh departmen 

Pertahanan Amerika Serikat (DoD). Pada tahap ini akan digambarkan 

himpunan daftar peralatan untuk setiap bagian-bagian fungsi sub sistem. 

Sistem ini terdiri dari dua komponen utama yaitu diagram dan kode dari 

subsistem/komponen. Pada gambar 2.3 berikut ini merupakan contoh system 

work breakdown structure (SWBS). 

 

 
 

Gambar 2.3 Contoh System Work Breakdown Structure 
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4. Fungsi Sistem dan Kegagalan Fungsi 

Fungsi (Function) adalah kinerja (performance) yang diharapkan oleh suatu 

sistem untuk dapat beroperasi. Functional Failure (FF) didefinisikan sebagai 

ketidakmampuan suatu komponen atau sistem untuk memenuhi standar dari setiap 

item hanya dapat ditentukan bila fungsi-fungsi dari setiap dipahami secara jelas. 

Ada beberapa kategori fungsi: 

a. Fungsi Primer 

Setiap aset dioperasikan untuk memenuhi suatu fungsi atau beberapa 

fungsi spesifik. Ini dikenal sebagai fungsi primer. Fungsi ini menyebabkan 

aset itu ada dan merupakan keterkaitan dari setiap orang yang ingin 

mengembangkan program maintenance. Fungsi primer biasanya sesuai 

dengan nama item-nya. 

b. Fungsi Sekunder 

Hampir setiap item memiliki pula sejumlah fungsi sekunder yang 

kadang-kadang melebihi jumlah fungsi primer, namun kegagalan mereka 

masih menimbulkan konsekuensi yang serius, terkadang melebihi dari pada 

kegagalan pada fungsi primer, jadi perlu diidentifikasi dengan jelas. Fungsi 

sekunder memiliki unsur containment, support, hygiene dan gauges. 

Definisi kegagalan fungsional mencakup kerugian fungsionalnya dan 

situasi dimana prestasinya jatuh dari batas yang dapat diterima. Dalam hal ini, 

standar prestasi fungsional yang terkait dengan mudah untuk didefinisikan. 

Tetapi masalah tidak semudah itu bilamana pandangan terhadap kegagalan 

melibatkan banyak pertimbangan dari banyak orang. Yang perlu menjadi 

perhatian disini adalah standar prestasi yang digunakan untuk menentukan 

kegagalan fungsional, menentukan tingkan maintenance pencegahan yang 

dibutuhkan untuk mencegah kegagalan. Dalam prakteknya, banyak waktu dan 

energi yang dihemat bila standar prestasi disetujui sebelum kegagalan terjadi, 

dan bila setiap orang bertindak dengan dasar standar tersebut apabila 

kegagalan memang terjadi. Inilah sebabnya mengapa standar ini harus 

didefinisikan secara jelas untuk setiap item peralatan dalam konteks 
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operasinya dan juga mengapa mereka harus di-set oleh engineer 

(maintenance dan designer) bersama-sama dengan orang operasional. 

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 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.  

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. Hanya dengan menggunakan metode FMEA ini secara 

umum dibatasi dengan waktu dan sumber-sumber yang tersedia dan kemampuan 

untuk mendapatkan database yang cukup detail pada saat menganalisis (sebagai 

contoh pendefinisian sistem akurat, gambar terbaru / up to date) data failure rate. 

Risk Priority Number (RPN) adalah sebuah pengukuran dari resiko yang 

bersifat relative, RPN diperoleh melalui hasil perkalian antara rating Severity, 

Occurence dan Detection. RPN ditentukan sebelum mengimplementasikan 

rekomendasi dari tindakan perbaikan, dan ini digunakan untuk mengetahui bagian 

manakah yang menjadi prioritas utama berdasarkan nilai RPN tertinggi. 

RPN = Severity x Occurrence x Detection 

RPN = S x O x D 

Hasil dari RPN menunjukkan tingkatan prioritas peralatan yang dianggap beresiko 

tinggi, sebagai penunjuk kearah tindakan perbaikan. 

Ada tiga komponen yang membentuk nilai RPN tersebut. Ketiga 

komponen tersebut adalah: 

1. Severity (S) 
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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. Berikut adalah nilai severity secara umum dapat 

dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Nilai 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 pengguna 

5 Mengurangi kenyamanan fungsi pengguna 

4 Perubahan fungsi dan banyak pekerjaan menyadari adanya 

masalah 

3 Tidak terdapat efek dan pekerjaan menyadari adanya masalah 

2 Tidak terdapat efek dan pekerja tidak menyadari adanya 

masalah 

1 Tidak ada efek 

(Sumber: Harpco System) 

2. Occurrence (O) 

Occurrence adalah tingkat keseringan terjadinya kerusakan atau 

kegagalan. Occurrence berhubungan dengan estimasi jumlah kegagalan 

kumulatif yang muncul akibat suatu penyebab tertentu pada mesin. Nilai 

rating Occurrence antara 1 sampai 10. Berikut adalah nilai Occurrence secara 

umum dapat dilihat pada tabel 2.2.   

Tabel 2.2 Nilai Occurrence 
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Rating Probability of Occurrence 

10 Lebih besar dari 50 per 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 System) 

 

3. Detection (D) 

Deteksi diberikan pada sistem pengendalian yang digunakan saat ini yang 

memiliki kemampuan untuk mendeteksi penyebab atau mode kegagalan. 

Nilai rating deteksi antara 1 sampai 10. Nilai 10 diberikan jika kegagalan 

yang terjadi sangat sulit terdeteksi. Berikut adalah nilai Detection secara 

umum dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Nilai Detection 

Rating Probability of Occurrence 

10 Tidak mampu terdeteksi 

9 Kesempatan yang sangat rendah dan sangat sulit untuk 

terdeteksi 

8 Kesempatan yang sangat rendah dan sulit untuk mendeteksi 
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7 Kesempatan yang sangat rendah untuk terdeteksi 

6 Kesempatan yang sedang 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 System) 

 

 

6. Logic Tree Analysis (LTA) 

Penyusunan Logic Tree Analysis (LTA) memiliki tujuan untuk memberikan 

prioritas pada tiap mode kerusakan dan melakukan tinjauan dan fungsi, kegagalan 

fungsi sehingga status mode kerusakan, analisis kekritisan dan keterangan 

tambahan yang dibutuhkan. Analisis kekritisan menempatkan setiap mode 

kerusakan ke dalam satu dari empat kategori. Empat hal yang penting dalam 

kekritisan yaitu sebagai berikut: 

- Evident, yaitu apakah operator mengetahui dalam kondisi normal, telah 

terjadi gangguan 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: 

1. Kategori A (Safety problem) 

2. Kategori B (Outage problem) 

3. Kategori C (Economic problem) 

4. Kategori D (Hidden failure) 
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Pada gambar 2.4 dapat dilihat struktur pertanyaan dari Logic Tree Analysis 

(LTA). 

 
Gambar 2.4 Struktur Logic Tree Analysis 

 

 

7. Pemilihan Tindakan 

Pemilihan tindakan merupakan tahap terakhir dalam proses RCM. Proses ini 

akan menentukan tindakan yang tepat untuk mode kerusakan tertentu. Jika tugas 

pencegahan secara teknis tidak menguntungkan untuk dilakukan, tindakan standar 

yang harus dilakukan bergantung pada konsekuensi kegagalan yang terjadi. 

a. Jika tindakan pencegahan tidak dapat mengurangi resiko terjadinya 

kegagalan majemuk sampai suatu batas yang dapat diterima, maka perlu 

dilakukan tugas menemukan kegagalan secara berkala. Jika tugas 

menemukan kegagalan berkala tersebut tidak menghasilkan apa-apa, 

maka keputusan standard selanjutnya yang wajib dilakukan adalah 

mendesain ulang sistem tersebut (tergantung dari konsekuensi kegagalan 

majemuk yang terjadi). Jika tindakan pencegahan tidak dapat mengurangi 

resiko terjadinya kegagalan yang dapat mengancam keselamatan atau 
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pun dampak lingkungan sampai batas aman, maka sebaiknya dilakukan 

desain ulang maupun perubahan terhadap sistem tersebut. 

b. Jika tindakan pencegahan dilakukan, akan tetapi biaya proses total masih 

lebih besar daripada jika tidak dilakukan, yang dapat menyebabkan 

terjadinya konsekuensi operasional, maka keputusan awalnya adalah 

tidak perlu dilakuakn maintenance terjadwal (jika hal ini telah dilakukan 

dan ternyata konsekuensi operasional yang terjadi masih terlalu besar, 

maka sudah saatnya untuk dilakukan desain ulang terhadap sistem). 

c. Jika dilakukan tindakan pencegahan, akan tetapi biaya proses total masih 

lebih besar dari pada jika tidak dilakukan tindakan pencegahan, yang 

dapat menyebabkan terjadinya konsekuensi non operasional, maka 

keputusan awalnya adalah tidak perlu dilakukan maintenance terjadwal, 

akan tetapi apabila biaya perbaikannya terlalu tinggi, maka sekali lagi 

sudah saatnya dilakukan desain ulang terhadap sistem. Pada gambar 2.4 

berikut dapat dilihat Road map pemilihan tindakan dengan pendekatan 

Reliability Centered Maintenance (RCM). 
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Gambar 2.4 Road Map Pemilihan Tindakan 

Keterangan: 

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 diambil yang lebih berfokus pada 

aktivitas pembersihan yang dilakukan secara berkala. 

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

kerusakan peralatan yang tersembunyi dengan pemeriksaan berkala. 

4. Run to Failure (R.T.F), tindakan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan 

komponen (melakukan penggantian komponen). Suatu tindakan yang 

menggunakan peralatan sampai rusak, karena tidak ada tindakan ekonomis 

yang dapat dilakukan untuk pencegahan kerusakan. 


