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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Perawatan 

2.1.1 Definisi Perawatan 

Maintenance yang dalam bahasa indonesia biasa disebut 

pemeliharaan/perawatan merupakan sebuah aktifitas yang bertujuan untuk 

memastikan suatu fasilitas secara fisik bisa secara terus menerus melakukan apa 

yang pengguna/pemakai inginkan. Untuk pengertian pemeliharaan lebih jelas 

adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu 

barang dalam, atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima 

(Kurniawan, 2013). Perawatan (Maintenance) adalah hal yang sangat penting agar 

mesin selalu dalam kondisi yang baik dan siap pakai. Perawatan adalah fungsi yang 

memonitor dan memelihara fasilitas pabrik, peralatan, dan fasilitas kerja dengan 

merancang, mengatur, menangani, dan memeriksa pekerjaan untuk menjamin 

fungsi dari unit selama waktu operasi (uptime) dan meminimisasi selang waktu 

berhenti (downtime) yang diakibatkan oleh adanya kerusakan maupun perbaikan 

(Manzini, 2010). Contoh kegiatan perawatan ialah  melakukan inspeksi mesin 

sudah dilubrikasi atau belum, apakah ada komponen/part yang rusak sehingga 

harus digantikan komponen lainnya, kegiatan perawatan ini diperoleh dari 

penelitian yang dilakukan oleh (Prima, 2010) pada komponen mesin Kompresor. 

2.1.2 Tujuan Perawatan 

 Menurut Nachnul dan imron (2013) proses perawatan secara umum 

bertujuan untuk memfokuskan dalam langkah pencegahan untuk mengurangi atau 

bahkan menghindari kerusakan dari peralatan dengan memastikan tingkat 

keandalan dan kesiapan serta meminimalkan biaya perawatan. Adapun menurut 

Sudradjat (2011) secara umum perawatan bertujuan untuk : 

1. Menjamin ketersediaan, keandalan fasilitas (mesin dan peralatan) secara

ekonomis maupun teknis, sehingga dalam penggunaannya dapat dilaksanakan

seoptimal mungkin.

2. Memperpanjang usia kegunaan fasilitas.

3. Menjamin kesiapan operasional seluruh fasilitas yang diperlukan dalam

keadaan darurat.

4. Menjamin keselamatan kerja, keamanan dalam penggunaannya.

2.1.3 Bentuk kebijakan Perawatan 

Menurut Sudradjat (2011) bentuk kebijakan perawatan adalah sebagai 

berikut: 

1. Preventive Maintenance

Perawatan pencegahan adalah merupakan perawatan yang dilakukan

sebelum terjadi kerusakan mesin. Kebijakan ini cukup baik dapat mencegah 
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berhentinya mesin yang tidak direncanakan. Keuntungan kebijakan perawatan 

pencegahan terutama akan menjamin keandalan dari suatu sistem tersebut, 

menjamin keselamatan bagi pemakai, umur pakai mesin menjadi lebih panjang, 

downtime proses produksi dapat diperendah. Sedangkan kerugian yang terjadi di 

antaranya waktu operasi akan banyak terbuang, kemungkinan akan terjadi human 

error dalam proses assembling atau lainnya. Tujuan perawatan pencegahan 

diarahkan untuk memaksimalkan availability, dan meminimasikan ongkos melalui 

peningkatan reliability. 

 Prima (2010) melakukan penelitian terhadap mesin Kompressor 

berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dengan 

melakukan preventive maintenance, tingkat reliability dapat ditingkatkan sesuai 

dengan target yang diinginkan oleh perusahaan, yaitu hingga angka 90% untuk 

komponen drain valve dan oil filters, selain itu tingkat keandalan komponen drain 

valve meningkat sebesar 21.77 % dan oil filters meningkat sebesar 33.34 %. Dengan 

melakukan preventive maintenance, dapat memberikan biaya yang lebih rendah 

dibandingkan tanpa menggunakan preventive maintenance, yaitu dapat mencapai 

penghematan biaya (cost saving) sebesar 40.13 % untuk komponen drain valve dan 

24.45 % untuk komponen oil filters. 

Menurut Smith and Hinchcliffe (2004) Terdapat empat  kategori  dalam  

Preventive  Maintenance. Keempat ketegori tersebut adalah sebagai berikut: 

1)  Time-Directed  (TD)  adalah  perawatan  yang  diarahkan  secara  langsung  pada 

pencegahan kegagalan atau kerusakan.  

2)  Condition-Directed  (CD) adalah perawatan yang diarahkan pada deteksi  

kegagalan atau gejala-gejala kerusakan.  

3)  Failure-Finding  (FF)  adalah  perawatan  yang  diarahkan  pada  penemuan  

kegagalan tersembunyi.  

4)  Run-to-Failure  (RTF)  adalah  perawatan  yang  didasarkan  pada  pertimbangan 

untuk menjalankan komponen hingga rusak karena pilihan  lain tidak 

memungkinkan atau tidak menguntungkan dari segi ekonomi. 

2. Breakdown Maintenance 

       Perawatan kerusakan dapat diartikan sebagai kebijakan perawatan dengan 

cara mesin/peralatan dioperasikan hingga rusak, kemudian baru diperbaiki atau 

diganti. Kebijakan ini merupakan strategi yang kasar dan kurang baik karena dapat 

menimbulkan biaya tinggi, kehilangan kesempatan untuk mengambil keuntungan 

bagi perusahaan karena diakibatkan terhentinya mesin, keselamatan kerja tidak 

terjamin, kondisi mesin tidak diketahui, dan tidak ada perencanaan waktu, tenaga 

kerja, maupun biaya yang baik. 

Keuntungan dari kebijakan perawatan kerusakan: 

• Murah dan tidak perlu melakukan perawatan. 
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• Cocok untuk mesin/peralatan yang murah dan sederhana, dan atau modular. 

Adapun kerugiannya adalah: 

• Kasar dan berbahaya. 

• Menimbulkan kerugian besar bila ditetapkan pada mesin yang mahal, 

kompleks, dan dituntut tingkat keselamatan tinggi. 

• Tidak bisa menyiapkan sumber daya manusia. 

3. Scheduled Maintenance 

  Perawatan ini bertujuan mencegah terjadinya kerusakan dan perawatannya 

dilakukan secara periodik dalam rentang waktu tertentu. Rentang waktu perawatan 

ditentukan berdasarkan pengalaman, data masa lalu atau rekomendasi dari pabrik 

pembuat mesin yang bersangkutan. 

4. Predictive Maintenance 

         Perawatan predictive ini pun merupakan bagian perawatan pencegahan. 

Perawatan predictive ini dapat diartikan sebagai strategi perawatan di mana 

pelaksanaanya didasarkan kondisi mesin itu sendiri.  Perawatan prediktif disebut 

juga perawatan berdasarkan kondisi (condition based maintenance) atau juga 

disebut monitoring kondisi mesin (machinery condition monitoring), yang artinya 

sebagai penentuan kondisi mesin dengan cara memeriksa mesin secara rutin, 

sehingga dapat diketahui keandalan mesin serta keselamatan kerja terjamin 

Soesetyo and Bendatu (2014) melakukan penelitian terhadap Mesin Pelet di PT. 

Charoen Pokphand Indonesia berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah 

dilakukan maka dengan melakukan Predictive Maintenance Usulan predictive 

maintenance pada komponen kritis untuk setiap mesin pellet dapat meningkatkan 

availability dan reliability dari mesin pellet. Penerapan predictive maintenance 

dapat meningkatkan availability pada mesin pellet satu, tiga dan empat dimana 

peningkatannya berkisar antara 1% hingga 3% jika dibandingkan dengan system 

maintenance sebelumnya. Nilai reliability untuk beberapa mesin pellet mengalami 

peningkatan sebesar 20,55% untuk pellet 1 dan 19,71% untuk pellet 2. Total biaya 

predictive maintenance pada setiap komponen kritis juga mengalami penuruan 

dibandingkan biaya maintenance sebelumnya Penghematan biaya untuk masing - 

masing komponen kritis berkisar antara 12% hingga 90% dari biaya preventive 

maintenance sebelumnya. 

5. Corrective Maintenance 

       Menurut Nachnul dan imron  (2013) corrective maintenance adalah 

kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan 

pada peralatan sehingga peralatan tidak dapat berfungsi dengan baik. Kegiatan 

perawatan korektif meliputi seluruh aktivitas mengembalikan sistem dari keadaan 

rusak menjadi beroperasi kembali. Perbaikan baru terjadi ketika mengalami 

kerusakan, walaupun terdapat beberapa perbaikan yang dapat diundur. Aktivitas 
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Corrective Maintenance meliputi kegiatan Persiapan (Preparation Time) berupa 

persiapan tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan ini, adanya perjalanan, adanya 

alat dan peralatan test, dan lain-lain, kegiatan Perawatan (Active Maintenance time) 

berupa kegiatan rutin dalam pekerjaan perawatan dan kegiatan Perawatan (Active 

Maintenance time) berupa kegiatan rutin dalam pekerjaan perawatan. Tujuan dari 

Aktivitas yang telah dilakukan ialah  perbaikan yaitu menunggu sampai kerusakan 

terjadi terlebih dahulu, kemudian baru diperbaiki agar fasilitas produksi maupun 

peralatan yang ada dapat dipergunakan kembali dalam proses produksi sehingga 

operasi dalam proses produksi dapat berjalan lancar dan kembali normal, 

pernyataan ini diperkuat dengan penelitian terdahulu (Prima, 2010) 

 

(Sumber : (Nachnul ansori, 2013)  

Gambar 2.1 Bentuk Kebijakan Perawatan 

2.2 Downtime   

Gasper, (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 perawatan adalah untuk menekan 

periode kerusakan (breakdown period) 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 (replacement interval). Tujuan untuk menentukan penggantian 

komponen yang optimum berdasarkan interval waktu, tp, diantara penggantian 
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preventif dengan menggunakan kriteria meminimumkan total downtime per unit 

waktu.  

Ada  dua  pendekatan  yang  biasa  digunakan  untuk  merencanakan  

kegiatan perawatan yaitu pendekatan RCM (reliability centered maintenance) dan 

TPM (total  produktive  maintenance).  Pendekatan  TPM  berorientasi  pada  

kegiatan managemen  sedangkan  RCM  berorientasi  pada  kegiatan  teknis.  RCM  

dan  TPM  berkembang  dari  metode  preventive  maintenance,  perbedaannya  

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  system  penerapan  preventif  

maintenance  yang  komprehensif  sepanjang  umur  alat,  melibatkan  seluruh  

departemen,  perencana,  pemakai,  dan  pemelihara  alat,  melibatkan  semua  

karyawan  dari  top  management  sampai  front-line  worker,  dan  mengembangkan  

preventive  maintenance  melalui  managemen  motivasi  aktivitas  kelompok  kecil  

mandiri.  Oleh  karena  itu,  pada  penelitian  ini  digunakan  pendekatan  RCM  

(reliability  centered  maintenance)  untuk  mendapatkan  suatu  rencana  perawatan  

komponen pada unit HT028  

2.3 Reliability Centered Maintenance (RCM) 

Reliability Centered Maintenance (RCM) merupakan sebuah proses teknik 

logika untuk menentukan tugas-tugas pemeliharaan yang akan menjamin sebuah 

perancangan sistem keandalan dengan kondisi pengoperasian yang spesifik pada 

sebuah lingkungan pengoperasian yang khusus. Penekanan terbesar pada 

Reliability Centered Maintenance (RCM) adalah menyadari bahwa konsekuensi 

atau resiko dari kegagalan adalah jauh lebih penting dari pada karakteristik teknik 

itu sendiri. Reliability Centered Maintenance (RCM) adalah suatu proses yang 

digunakan untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk menjamin agar aset 

fisik dapat kontinyu dalam memenuhi fungsi yag diharapkan dalam konteks 

operasinya saat ini (Pranoto, 2015). 

  Kurniawan (2013) Reliability Centered Maintenance (RCM) adalah 

pendekatan yang efektif untuk pengembangan program-program PM (Preventive 

Maintenance) dalam meminimalkan kegagalan peralatan dan menyediakakan plant 

di industri dengan alat-alat yang efektif dan kapasitas optimal untuk memenuhi 

permintaan pelanggan dan unggul dalam persaingan . Selain itu dampak dengan 
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penerapan RCM yaitu terjadi peningkatan keandalan dan penurunan total biaya 

perawatan untuk semua komponen-komponen. 

 Agustina (2016) melakukan penelitian terhadap Mesin Electric Motor 

dengan Metode RCM, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah 

dilakukan maka diperoleh kesimpulan penerapan tindakan perawatan mesin electric 

motor dengan menggunakan metode Reliability Centered Maintenance (RCM) 

mampu mengurangi persentasi downtime sebesar 31,17 % dari tingkat downtime 

3,93 % menjadi 2,71 % yang artinya menurunkan rata-rata.  waktu downtime dari 

29 jam/bulan menjadi 20 jam/bulan, terjadi peningkatan jumlah produksi pulp 

(bubur kertas) yang terealisasi dari 2.882.100 ton/tahun menjadi 2.918.844 

ton/tahun dari target produksi 3.000.000 ton/tahun. Penurunan waktu downtime 

menimbulkan peningkatan waktu produktif perusahaan, reliability dan availability 

komponen. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan downtime cukup signifikan 

dengan diterapkannya metode RCM.  

2.3.1 Prinsip – Prinsip RCM  

 Menurut Pranoto (2015) antara lain :  

1. RCM memelihara fungsional sistem, bukan sekedar memelihara suatu sitem/alat 

agar beroperasi tetapi memelihara agar fungsi sistem / alat tersebut sesuai dengan 

harapan.  

2. RCM lebih fokus kepada fungsi sistem daripada suatu komponen tunggal, yaitu 

apakah sistem masih dapat menjalankan fungsi utama jika suatu komponen 

mengalami kegagalan.  

3. RCM berbasiskan pada keandalan yaitu kemampuan suatu sistem/equipment 

untuk terus beroperasi sesuai dengan fungsi yang diinginkan  

4. RCM bertujuan menjaga agar keandalan fungsi sistem tetap sesuai dengan 

kemampuan yang didesain untuk sistem tersebut. 

5. RCM mengutamakan keselamatan (safety) baru kemudian untuk masalah 

ekonomi.  

6. RCM mendefinisikan kegagalan (failure) sebagai kondisi yang tidak memuaskan 

(unsatisfactory) atau tidak memenuhi harapan, sebagai ukurannya adalah 

berjalannya fungsi sesuai performance standard yang ditetapkan.  

7. RCM harus memberikan hasil-hasil yang nyata / jelas, Tugas yang dikerjakan 

harus dapat menurunkan jumlah kegagalan (failure) atau paling tidak menurunkan 

tingkat kerusakan akaibat kegagalan. 

2.3.2 Tujuan dari RCM adalah: 

1. Untuk membangun suatu prioritas disain untuk memfasilitasi kegiatan perawatan 

yang efektif.  

2. Untuk merencanakan preventive maintenance yang aman dan handal pada level-

level tertentu dari sistem.  
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3. Untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan perbaikan item dengan 

berdasarkan bukti keandalan yang tidak memuaskan.  

4. Untuk mencapai ketiga tujuan di atas dengan biaya yang minimum. 

RCM sangat menitik beratkan pada penggunaan preventive maintenance maka 

keuntungan RCM adalah sebagai berikut:  

1. Dapat menjadi program perawatan yang paling efisien.  

2. Biaya yang lebih rendah dengan mengeliminasi kegiatan perawatan yang tidak 

diperlukan. 

3. Minimisasi frekuensi overhaul.  

4. Minimisasi peluang kegagalan peralatan secara mendadak.  

5. Dapat memfokuskan kegiatan perawatan pada komponen-komponen kritis.  

6. Meningkatkan reliability komponen.  

7. Menggabungkan root cause analysis. 

2.3.3 Langkah-Langkah Penerapan RCM  

Sebelum menerapkan RCM, kita harus menentukan dulu langkah-langkah 

yang diperlukan dalam RCM.  Smith and Hinchcliffe (2004) menyebutkan 7 

langkah dalam RCM : 

1. Pemilihan sistem dan pengumpulan informasi 

2. Pendefinisian batasan sistem 

3. Deskripsi sistem dan diagram blok fungsi 

4. Fungsi sistem dan kegagalan fungsi 

5. Analisis Failure mode and effect analysis ( FMEA )  

6. Analisis Logic tree analysis ( LTA ) 

7. Pemilihan tindakan 

2.3.3.1  Pemilihan sistem dan pengumpulan informasi 

1.  Pemilihan Sistem  

Ketika memutuskan untuk menerapkan program RCM pada fasilitas ada dua  

hal yang menjadi bahan pertimbangan, yaitu:  

a.   Sistem yang akan dilakukan analisis.  

    Proses analisis RCM pada tingkat sistem akan memberikan informasi yang  

lebih jelas mengenai fungsi dan kegagalan fungsi komponen.  

a. Seluruh  sistem  akan  dilakukan  proses  analisis  dan  bila  tidak  bagaimana 

dilakukan pemilihan sistem.  

Biasanya  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  untuk  menunjukkan 

setiap karakteristik sistem dari fasilitas (mesin/peralatan) yang  dibahas. 

2. Pengumpulan Informasi  
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Pengumpulan  informasi  berfungsi  untuk  mendapatkan  gambaran  dan 

pengertian  yang  lebih  mendalam  mengenai  sistem  dan  bagaimana  sistem  

bekerja.  Informasi-informasi  yang  dikumpulkan  dapat  melalui  pengamatan  

langsung di lapangan, wawancara dan sejumlah buku referensi. 

2.3.3.2 Pendefinisian Batasan Sistem  

Jumlah sistem dalam suatu fasilitas atau pabrik sangat luas tergantung dari  

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

jauh  lagi  pendefinisian  batas  sistem  ini  bertujuan  untuk  menghindari  tumpang  

tindih antara satu sistem dengan sistem lainnya. 

2.3.3.3 Deskripsi Sistem dan Diagram Blok Fungsi 

1.   Deskripsi Sistem  

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  

pemeliharaan pencegahan.  

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. 

2.3.3.4 Fungsi Sistem dan Kegagalan Fungsi 

 Fungsi sistem merupakan kinerja yang diharapkan oleh sistem agar dapat 

beroperasi sedangkan kegagalan fungsi merupakan suatu sistem yang berjalan tidak 

sesuai dengan standar fungsi sistem tersebut. 

2.3.3.5 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 terhadap keandalan  

sistem  tersebut.  Dengan  penelusuran  pengaruh-pengaruh  kegagalan  komponen  

sesuai  dengan  level  sistem,  item-item  khusus  dapat  dinilai  dan  tindakan-

tindakan  perbaikan  diperlukan  untuk  memperbaiki  desain  dan  mengeliminasi 

atau mereduksi probabilitas dari mode kegagalan yang kritis.  Teknik  analisis  ini  

lebih  menekankan  pada  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.  Komponen  

berbagai  mode  kegagalan  berikut  dampaknya pada sistem dituliskan pada sebuah 

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

bersifat  relatif.  RPN  diperoleh  melalui  hasil  perkalian  antara  rating  Severity,  

Occurrence  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 * Occurrence * Detection 

RPN = S * O * D 

Hasil  RPN  menunjukkan  tingkatan  prioritas  peralatan  yang  dianggap  

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

yang membentuk nilai RPN . Ketiga komponen tersebut adalah:  

1.   Severity (S)  

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. Tingkst severity secara umum dapat dilihat pada Tabel 3.1 

Tabel 2.1  Severity 

Rangking Severity Deskripsi 

10 Berbahaya tanpa peringatan Kegagalan sistem yang menghasilkan efek 

sangat berbahaya 

9 Berbahaya degan peringatan Kegagalan sistem yang menghasilkan efek 

berbahaya 

8 Sangat tinggi Sistem tidak beroperasi 

7 Tinggi Sistem beroperasi tetapi tidak dapat 

dijalankan secara penuh 

6 Sedang Sistem beroperasi dan aman tetapi 

mengalami penurunan performa sehingga 

mempengaruhi output 

5 Rendah Mengalami penurunan kinerja secara 

bertahap 

4 Sangat rendah Efek yang kecil pada performa sistem 

3 Kecil Sedikit berpengaruh pada konerja sistem 

2 Sangat kecil Efek yang diabaikan pada kinerja sistem 

1 Tidak ada efek Tidak ada efek 

Sumber : Wahyunugraha, dkk. (2013) 

2. Occurrence  

Occurrence  adalah  sebuah  penilaian  dengan  tingkatan  tertentu  dimana  

adanya  sebuah  sebab  kerusakan  secara  mekanis  yang  terjadi  pada  peralatan  

tersebut.  Dari  angka/tingkatan  occurrence  ini  dapat  diketahui  kemungkinan  

terdapatnya  kerusakan  dan  tingkat  keseringan terjadinya kerusakan peralatan. 

Tingkat Occurrence secara umum dapat dilihat pada Tabel 3.2 

Tabel 2.2 Occurrence 

Rangking Occurrence Deskripsi 

10 Sangat tinggi Sering gagal 

9 
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8 Tinggi Kegagalan yang berulang 

7 

6 Sedang Jarang terjadi kegagalan 

5 

4 

3 Rendah Sangat kecil terjadi kegagalan 

2 

1 Tidak ada efek Hampir tidak ada kegagalan 

Sumber : Wahyunugraha, dkk. (2013) 

3. Detection 

Detection  adalah  pengukuran  terhadap  kemampuan  mengendalikan  atau  

mengontrol kegagalan yang dapat terjadi. Nilai detection dapat dilihat Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Detection 

Rangking Detection Deskripsi 

10 

Tidak pasti 

Tidak 

Perawatan preventif akan selalu 

pasti 

tidak mampu untuk mendeteksi 

penyebab potensial atau 

mekanisme kegagalan dan mode 

kegagalan. 

9 Sangat 

kecil 

Perawatan preventif memiliki 

kemungkinan “very remote” 

untuk mampu mendeteksi 

penyebab potensial atau 

mekanisme kegagalan dan mode 

kegagalan. 

8 Kecil Perawatan preventif memiliki 

kemungkinan “remote” untuk 

mampu mendeteksi penyebab 

potensial atau mekanisme 

kegagalan dan mode kegagalan. 

7 Sangat 

rendah 

Perawatan preventif memiliki 

kemungkinan sangat rendah 

untuk mampu mendateksi 

penyebab potensial kegagalan 

dan mode kegagalan. 

6 Rendah Perawatan preventif memiliki 

kemungkinan rendah untuk 

mampu mendeteksi penyebab 

potensial atau mekanisme 

kegagalan dan mode kegagalan. 

5 Sedang Perawatan preventif memiliki 

kemungkinan “moderate” untuk 

mendeteksi penyebab potensial 

atau mekanisme kegagalan dan 

mode kegagalan. 

4 Menengah 

keatas 

Perawatan preventif  memiliki 

kemungkinan “moderately High” 

untuk mendeteksi penyebab 

potensial atau mekanisme 

kegagalan dan mode kegagalan. 

3 Tinggi Perawatan preventif memiliki 
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kemungkinan tinggi untuk 

mendeteksi penyebab potensial 

atau mekanisme kegagalan dan 

mode kegagalan. 

2 Sangat tinggi Perawatan preventif memiliki 

kemungkinan sangat tinggi untuk 

mendeteksi penyebab potensial 

atau mekanisme kegagalan dan 

mode kegagalan. 

1 Hampir 

pasti 

Perawatan preventif akan selalu 

mendeteksi penyebab potensial 

atau mekanisme kegagalan dan 

mode kegagalan. 

Sumber : Wahyunugraha, dkk. (2013) 

 

2.3.3.6 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:  

1. Kategori A (Safety problem) : Jika failure mode mempunyai konsekuensi 

safety terhadap personal maupun lingkungan 

2. Kategori B (Outage problem) : Jika failure mode mempunyai kensekuensi 

terhadap operasional plant sehingga dapat menyebabkan kerugian ekonomi 

yang signifikan  

3. Kategori C (Economic problem) : Jika failure mode tidak berdampak pada 

safety maupun operasional plant dan hanya menyebabkan kerugian ekonomi 

yang relatif kecil untuk perbaikan 

4. Kategori D (Hidden failure) : Jika failure mode tergolong sebagai hidden 

failure, yang kemudian digolongkan lagi kedalam kategori D/A, kategori D/B 

dan kategori D/C. 

Pada Gambar  2.2.  dapat  dilihat  struktur  pertanyaan  dari  Logic  Tree  Analisis 
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(LTA). 

(Sumber : Smith and Hinchcliffe (2004), RCM-Gateway To World Class Maintenance) 

Gambar 2.2 Logic  Tree  Analisis 

2.3.3.7 Pemilihan Tindakan 

Pemilihan tindakan merupakan tahap terakhir dalam proses RCM. Proses  

ini akan menentukan tindakan yang tepat untuk mode kerusakan tertentu. Tugas  

yang  dipilih  dalam  kegiatan  preventive  maintenance  harus  memenuhi  syarat  

berikut:  

1.  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  standar   

selanjutnya  yang  wajib  dilakukan  adalah  mendesain  ulang  sistem  tersebut  

(tergantung dari konsekuensi kegagalan majemuk yang terjadi).  

2. 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  

dilakukan  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).  
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3.  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. 
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(Sumber :(Smith and Hinchiliff, 2004,hal 114) 

Gambar 2.3 Road Map Pemilihan Tindakan 
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Pada  Gambar  2.3.  di  atas  dapat  dilihat  Road  map  pemilihan  tindakan  

dengan  

pendekatan  Reliability  Centered  Maintenance  (RCM).  Tindakan  perawatan 

terbagi menjadi 3 jenis yaitu:  

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 tersembunyi dengan pemeriksaan berkala. 

2.4 Keandalan (Reliability)  

 Perawatan komponen atau peralatan tidak bisa lepas dari pembahasan 

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

keberhasilan sistem perawatan juga keandalan digunakan untuk menentukan 

penjadwalan perawatan sendiri. Akhir-akhir ini konsep keandalan digunakan juga 

pada berbagai industri, misalnya dalam penentuan jumlah suku cadang dalam 

kegiatan perawatan. Ukuran keberhasilan suatu tindakan perawatan (maintenance) 

dapat dinyatakan dengan tingkat reliability.  

Menurut E.ebeling (2003) dapat  didefenisikan  sebagai  probabilitas  suatu  

sistem  dapat  beroperasi  dengan  baik  tanpa  mengalami  kerusakan  pada  suatu  

kondisi  tertentu dan  waktu  yang  telah  ditentukan.  Menurut Birolini  (2003) 

reliability dapat didefenisikan sebagai karakteristik probabilitas suatu sistem dapat 

melakukan fungsinya dalam kondisi tertentu dan waktu yang telah ditentukan. 

Secara umum reliability dapat didefenisikan sebagai probabilitas suatu sistem atau 

produk dapat beroperasi dengan baik tanpa mengalami kerusakan pada suatu 

kondisi tertentu dan waktu yang telah ditentukan, Tujuan utama dari studi 

keandalan adalah untuk memberikan informasi sebagai basis untuk mengambil 

keputusan. Selain itu teori reliability dapat digunakan untuk memprediksi kapan 

suatu komponen pada suatu mesin akan mengalami kerusakan, sehingga dapat 

menentukan kapan harus dilakukan perawatan, pergantian dan penyediaan 

komponen.  

 Manuhutu (2012) melakukan penelitian terhadap sistem pendingin (Cold 

Storage ) 70 ton berdasarkan keandalan, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 

yang telah dilakukan maka dengan menggunakan reliability sistem pendingin (cold 

storage) 70 ton pada PT Harta Samudra dengan menggunakan metode analisa 

keandalan, maka komponen kritis dapat diketahui, antara lain: Exhaust valve & 



18 
 

 
 

Intake valve kompresor, Thermostatic Expansion Valve dan Piston Ring Set 

kompresor. Optimasi penentuan interval waktu perawatan dan perbaikan yang ideal 

dilakukan untuk masing-masing komponen system dengan indeks keandalan yang 

ditetapkan adalah 0,1 yang menghasilkan output value sebesar Rp. 276.122.500 

per-tahun. dengan interval waktu perbaikan untuk komponen Exhaust valve 

kompresor & Intake valve kompresor pada hari ke 490, komponen Expansion valve 

pada hari ke 690, dan komponen Piston Ring Set kompresor pada hari ke 1150 

dengan interval waktu satu tahun merupakan kebijakan yang optimal. 

Dalam  teori  reliability menurut E.ebeling  (1973) terdapat  empat  konsep  

yang  dipakai  dalam  pengukuran tingkat keandalan (reliability) suatu sistem atau 

produk, yaitu  

1.  Fungsi Kepadatan Probabilitas 

Pada  fungsi  ini  menunjukkan  bahwa  kerusakan  terjadi  secara  terus-

menerus (continious) dan bersifat probabilistik dalam selang waktu (0,∞). 

Pengukuran kerusakan dilakukan dengan menggunakan data variabel seperti tinggi, 

jarak, jangka waktu. Dimana fungsi f(x) dinyatakan fungsi kepadatan probabilitas. 

2.  Fungsi Distribusi Kumulatif  

Fungsi ini menyatakan probabilitas kerusakan dalam percobaan acak, 

dimana variabel acak tidak lebih dari x 

3.  Fungsi Keandalan  

Bila  variabel  acak  dinyatakan  sebagai  suatu  waktu  kegagalan  atau  umur 

komponen  maka  fungsi  keandalan  dinotasikan  dengan  R(t)  memiliki  range  

0 <  R(t)  < 1, dimana:  

R = 1 sistem dapat melaksanakan fungsi dengan baik.  

R = 0 sistem tidak dapat melaksanakan fungsi dengan baik.  

Maka rumus fungsi keandalan adalah: 

                                                       R (t) = 1-P(T<3)   (1) 

                                                                    = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
∞

𝑡
  (2) 

                                                                     = 1 − 𝑓(𝑡)  (3) 

Fungsi  keandalan  R(t)  untuk  preventive  maintenance  dirumuskan  

sebagai  

berikut:  

R(t-nT) = 1-F( t-nT)       (4)  

Dimana: 

n : Jumlah pergantian pencegahan yang telah dilakukan sampai kurun waktu 

t 

T : interval pergantian komponen 

F(t) : Frekuensi distribusi kumulatif komponen 
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4. Fungsi laju kerusakan didefenisikan sebagai limit dari laju kerusakan 

dengan panjang interval waktu mendekati nol, maka fungsi laju kerusakan 

adalah laju  kerusakan sesaat. 

2.5 Pola Distribusi Data dalam keandalan 

Pola distribusi data dalam Keandalan (Reliability) antara lain 

1. Pola Distribusi Weibull 

Distribusi ini biasa digunakan dalam menggambarkan karakteristik 

kerusakan  dan keandalan pada komponen. Fungsi-fungsi dari distribusi weibull : 

a. Fungsi Kepadatan Probabilitas, berdasarkan rumus (Ansori dan Imron, 

2013) 

f(t) = 
𝛽

∝
(

𝑡

∝
)

𝛽−1

exp [(−
𝑡

𝛼
)

𝛽

]  (5) 

αβ≥0  (6) 

b. Fungsi Distribusi Kumulatif, berdasarkan rumus (Jardine, 1973) 

F(t)  = 1-exp [(−
𝑡

∝
)

𝛽

] (7) 

c. Fungsi Keandalan, berdasarkan rumus (Jardine, 1973) 

R(t) = exp [(−
𝑡

∝
)

𝛽

]  (8) 

d. Fungsi Laju Kerusakan berdasarkan rumus (Ansori dan Imron, 2013) 

r(t) = 
𝑓(𝑡)

𝑅(𝑡)
=  

𝛽

𝛼
(

𝑡

𝛼
)

𝛽−1

  (9) 

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 eksponensial dengan  

laju kerusakan cenderung konstan.  

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

kerusakan cenderung meningkat. 

2. Pola Distribusi Normal 

Distribusi normal (Gausian) mungkin merupakan distribusi probabilitas 

yang  paling penting dalam teori maupun aplikasi statistik.  Fungsi-fungsi dari 

distribusi Normal, berdasarkan rumus (Jardine, 1973) 

a. Fungsi Kepadatan Probabilitas 

f(t) = 
1

𝜎√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑡−𝜇)2

2𝜎2
) ;  −∞ < 𝑡 < ∞  (10) 
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b. Fungsi Distribusi Kumulatif 

F(t)  = 
1

𝜎√2𝜋
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑡−𝜇)2

2𝜎2 )
𝑡+1

𝑡
𝑑𝑡 (11) 

c. Fungsi Keandalan 

d. F(t)  = 
1

𝜎√2𝜋
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑡−𝜇)2

2𝜎2 )
∞

𝑡
𝑑𝑡 (12) 

 

e. Fungsi Laju Kerusakan  

r(t) = 
𝑓(𝑡)

𝑅(𝑡)
=  

𝑒𝑥𝑝[−(𝑡−𝜇)2/2𝜎2]

∫ 𝑒𝑥𝑝[−(𝑡−𝜇)2/2𝜎2]
∞

𝑡

𝑑𝑡  (13) 

3. Pola Distribusi Lognormal 

Distribusi  lognormal  merupakan  distribusi  yang  berguna  untuk  

menggambarkan distribusi kerusakan untuk situasi yang bervariasi. Distribusi  

lognormal banyak digunakan di bidang teknik, khusunya sebagai model untuk  

berbagai  jenis  sifat  material  dan  kelelahan  material.  Fungsi-fungsi  dari  

distribusi Lognormal: 

a. Fungsi Kepadatan Probabilitas berdasarkan rumus (Ansori dan Imron, 

2013) 

 

f(t) = 
1

𝑡𝜎√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 (−

(ln (𝑡)−𝜇)2

2𝜎2 ) ;  −∞ < 𝑡 < ∞  (14) 

b. Fungsi Distribusi Kumulatif, berdasarkan rumus (Jardine, 1973) 

F(t)  = 
1

𝜎√2𝜋
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

(ln (𝑡)−𝜇)2

2𝜎2 )
𝑡+1

𝑡
𝑑𝑡  (15) 

c. Fungsi Keandalan, berdasarkan rumus (Jardine, 1973) 

F(t)  = 
1

𝜎√2𝜋
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

(ln(𝑡)−𝜇)2

2𝜎2 )
∞

𝑡
𝑑𝑡  (16) 

 

d. Fungsi Laju Kerusakan, berdasarkan rumus (Ansori dan Imron, 2013) 

 

r(t) = 
𝑓(𝑡)

𝑅(𝑡)
  (17) 

Konsep  reliability  distribusi Lognormal tergantung pada nilai  μ (rata-rata)  

dan σ (standar deviasi). 

4. Pola Distribusi Eksponensial 

Distribusi  eksponensial  sering  digunakan  dalam  berbagai  bidang,  

terutama  dalam  teori  keandalan.  Hal  ini  disebabkan  karena  pada  umumnya  

data  kerusakan  mempunyai  perilaku  yang  dapat  dicerminkan  oleh  distribusi  

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

kegagalan (konstan). Fungsi-fungsi dari distribusi Eksponensial, berdasarkan 

rumus (Ansori dan Imron, 2013) 
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a. Fungsi kepadatan probabilitas 

f(t) = 𝜆𝑒−𝜆𝑡  (18) 

t>0   

b. Fungsi distribusi kumulatif 

F(t) = 1 − 𝜆𝑒−𝜆𝑡  (19) 

c. Fungsi Keandalan 

R(t) =𝑒−𝜆𝑡  (20) 

d. Fungsi Laju kerusakan 

r(t) = 𝜆   (21) 

2.6 Uji Kolmogorov-Smirnov 

Dalam menganalisis kesesuaian data dapat dimanfaatkan Uji  Goodness of  

fit  (kesesuaian)  antara  frekuensi  hasil  pengamatan  dengan  frekuensi  yang 

diharapkan.  Alternatif  dari  uji  goodness  of  fit  yang  dikemukakan  oleh  A.  

Kolmogorov  dan N.V.Smirnov  dua matematikawan yang berasal dari Rusia.  Ahli  

ini  beranggapan bahwa distribusi variabel yang diuji bersifat kontinu dan sampel  

diambil dari populasi sederhana. Dengan demikian uji ini hanya dapat digunakan  

bila variabel yang diukur paling sedikit dalam skala ordinal  yaitu interval waktu  

pergantian komponen. Ada beberapa keuntungan dan kerugian dari uji kesesuaian  

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

1.  Uji  Kolmogorov–Smirnov  tidak  perlu  dilakukan  kategorisasi.  Dengan  

demikian semua informasi hasil pengamatan terpakai.  

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

3.  Uji Kolmogorov–Smirnov tidak bisa memperkirakan parameter populasi.  

4.  Uji  Kolmogorov–Smirnov  memakai asumsi bahwa distribusi populasi 

teoritis bersifat kontinu. 

2.7 Optimal Interval Penggantian Komponen 

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  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 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  
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dengan  menggunakan  kriteria  meminimumkan  total  downtime  per  unit  waktu, 

Rumus Total Minimum Downtime berdasarkan  (Jardine, 1973) 

D(t) = 
𝐻(𝑡)𝑇𝑓+𝑇𝑝

𝑡𝑝+𝑇𝑝
  (22) 

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

nilai harapan 

Tf  = Waktu yang diperlukan untuk penggantian komponen karena 

kerusakan 

Tp   = Waktu yang diperlukan untuk penggantian komponen karena 

tindakan preventive ( komponen belum rusak ) 

Tp + Tp = Panjang satu siklus 

Total minimum downtime  akan diperoleh tindakan penggantian komponen 

berdasarkan  interval  waktu  tp  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,tp) dapat dihitung sebagai berikut, berdasarkan (Kurniawan, 

2013) : 

H ( tp ) = ∑ [1 + 𝐻(𝑡𝑝 − 1 − 𝑖]𝑡𝑝−1
𝑖=0 ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

𝑖+1

𝑖
  (23) 

H(0) ditetapkan sama 

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


