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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT. Trakindo Utama (PT.TU) adalah sebuah perusahaan dealer resmi 

produk caterpillar di indonesia. PT.Trakindo Utama cabang Batu Hijau  bergerak 

dalam  Mining Maintenance pada perusahaan tambang PT.Aman Mineral Nusa 

Tenggara (PT.AMNT) yang terletak di Nusa tenggara Barat. Maintenance and 

Repair  Contract (MARC) merupakan ikatan kerjasama  kedua belah pihak, pada 

perjanjian ini PT.Trakindo Utama bertugas untuk bertanggung jawab terhadap 

seluruh kegiatan pemeliharaan terhadap unit yang telah dibeli oleh PT.AMNT.  

Berikut daftar unit yang masuk dalam MARC: 6 unit Dozzer D11R, 4 unit Dozzer 

D10T, 2 unit Loader 994F, 4 unit Rubber Dozzer 854G, 3 unit Grader 24H, 3 unit 

Grader 24M, 2 unit Excavator 390DL dan 116 unit Haul Truck 793C.  

Unit diupayakan untuk bekerja dengan efektif dan efisien sehingga target 

perusahaan dapat tercapai, saat ini yang menjadi kendala yang terjadi adalah unit 

tidak dapat beroperasi dikarenakan adanya kerusakan pada komponen, dengan 

adanya kerusakan maka akan menurunkan keandalan sehingga meningkatkan 

downtime dan biaya perawatan. Maka dari itu dibutuhkan usulan rancangan 

perawatan sehingga dapat menurunkan downtime dan menurunkan biaya 

perawatan. Pada periode Januari 2016 -  Desember 2016, jenis Haul Truck 793C 

dengan tipe HT028 memiliki  waktu downtime  tertinggi yaitu 1465 jam atau 

mengalami 16,95% downtime dari waktu operasional unit, dan memiliki frekuensi 

kerusakan terbanyak yaitu 113 kali dan frekuensi kerusakan tertinggi terjadi pada 

komponen Engine 11 kali, Fuel System 9 kali, Drive Train 8 kali dan Braking 

System 7 kali.    

Dalam penelitian terdahulu Lukodono,  dkk.  (2013) “ Analisis Penerapan 

metode RCM untuk meningkatkan keandalan pada sistem maintenance” dari 

penelitian itu menunjukkan bahwa metode RCM dapat digunakan sebagai metode 

untuk perbaikan rancangan perawatan. Pranoto (2015) Reliability Centered 

Maintenance (RCM) adalah suatu proses yang digunakan untuk menentukan 

kebutuhan-kebutuhan perawatan dari aset fisik dalam kontek operasinya sehingga 

mampu meningkatkan keandalan. aset fisik merupakan sumber daya yang dimiliki 

oleh perusahaan dalam proses operasionalnya, contohnya unit, mesin dan 

workshop. Maka dari itu dengan menggunakan metode RCM dapat dijadikan 

rancangan kebijakan perawatan, karena mampu mengurangi  downtime dan biaya 

perawatan
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka pokok permasalahan pada 

penelitian adalah unit tidak dapat beroperasi dikarenakan adanya kerusakan pada 

komponen unit sehingga mempengaruhi downtime dan biaya perawatan 

1.3  Tujuan Penelitian 

        Pada tahapan tujuan penelitian, dibuat berdasarkan latar belakang penelitian 

dan perumusan masalah. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

perbaikan rancangan perawatan sehingga dapat menurunkan  downtime dan biaya 

perawatan. 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menemukan komponen prioritas dengan pertimbangan frekuensi kegagalan  

2. Mengindentifikasi resiko prioritas pada tiap komponen terpilih 

3. Mengetahui interval pergantian dari  komponen sebagai acuan untuk 

membuat jadwal perencanaan perawatan komponen berdasarkan metode 

RCM 

4. Mengurangi downtime dan biaya perawatan 

1.4 Manfaat Penelitian 

       Manfaat dari penelitian skripsi ini adalah memberikan pertimbangan usulan 

kepada  perusahaan untuk mengambil kebijakan perawatan yang seharusnya 

terhadap komponen  pada  unit off-Highway truck 793C 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

        Dalam upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan perawatan, 

pada perusahaan dilakukan pembatasan masalah yang diteliti untuk mempermudah 

dan menyederhanakan permasalahan yang diteliti.  

Batasan-batasan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 

a. PT.TU, Batu Hijau Division memiliki beragam jenis unit, namun dalam 

penelitian ini hanya berfokus pada jenis unit Haul Truck 793C 

b. Penelitian berfokus pada 4 komponen yang memiliki prioritas frekuensi 

kegagalan tertinggi  pada unit Haul Truck 793C yang terpilih 

Aumsi-asumsi  tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 

a. Seluruh biaya tidak berubah selama penelitian 

b. Dikarenakan data yang terbatas dari perusahaan terkait biaya tenaga kerja 

dan harga komponen, maka kedua biaya tersebut merupakan asumsi dalam 

penelitian ini 


