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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Unit Packer Plant IV PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Pabrik Tuban 

merupakan unit pengemasan jenis semen Ordinary Portland Cement (OPC) yang 

memiliki 4 unit mesin packer. Pengemasan semen dilakukan dengan  mengalirkan 

semen yang berasal dari sillo yang  kemudian di masukaan ke dalam kantung 

semen untuk di distribusikan. Mesin packer beroprasi secara terus menerus 

selama 24 jam. Pemberhentian mesin hanya ketika proses pergantian truk pemuat 

semen full ke truk kososng. Dengan situasi seperti ini dapat memicu terjadinya 

resiko kerusakan pada mesin packer. Resiko kerusakan dapat dimulai dari hal 

yang kecil hingga breakdown mesin. 

Kegiatan maintenance di unit packer plant IV dilakukan dengan tindakan 

corrective maintenance, dimana teknisi maintenance melakukan perbaikan  hanya 

ketika terjadi kerusakan dan menggantinya dengan komponen yang baru. Total 

frekuensi kerusakan pada periode januari 2015 sampai desember 2016 terdapat 

286 kali kegagalan mesin dengan total waktu kegiatan maintenance sebesar 469.8 

Jam. Besarnya waktu maintenance mesin di unit packer plant Tuban IV 

diakibatkan oleh penjadwalan maintenance yang tidak diatur dengan baik, dimana 

perusahaan hanya melakukan kegiatan maintenance setelah terdapat masalah pada 

mesin packer. Hal tersebut menyebabkan banyaknya terjadi pemberhentian mesin 

karena kerusakan sehingga mengakibatkan menurunnya keandalan mesin. 

Rendahnya keandalan mesin menyebabkan tingginya biaya untuk pemeliharaan 

dan biaya kehilangan peluang (opportunity cost) untuk memproduksi produk. 

 Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai 

penjadwalan interval optimum maintenance untuk komponen komponen kritis 

pada mesin packer di unit plant Tuban IV dengan menggunakan metode 

Reliability Centered Maintenance, yang merupakan suatu metode perawatan yang 

memanfaatkan informasi yang berkaitan keandalan suatu fasilitas, mesin, atau 

komponen mesin untuk memperoleh strategi maintenance yang efektif, efisien, 
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dan mudah dilaksankan (Kurniawan, 2013).Sehingga di harapkan dapat 

memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam meminimalisir resiko kerusakan 

mesin. 

1.2.  Rumusan Masalah 

         Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang terjadi adalah 

system  perawatan yang tidak terencana dan mengakibatkan tingginya waktu 

pemberhentian mesin karena kerusakan pada unit packer plant tuban IV. Dengan 

demikian perlu di usulkan penjadwalan waktu pemeliharaan optimum untuk 

komponen-komponen kritis kritis dengan metode  Reliability Centered 

Maintenance agar meminimalisir pemberhentian mesin karena kerusakan selama 

proses pengemasan semen. 

1.3.  Tujuan Penelitian 

       Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan komponen kritis mesin unit packer plant Tuban IV 

2. Memperoleh kebijkan perawatan komponen kritis mesin packer di plant 

Tuban IV dengan metode Reliability Centered Maintenance. 

3. Memperoleh penjadwalan interval pemeliharaan komponen kritis terpilih  

dengan biaya pemeliharaan minimum. 

4. Memperoleh  waktu  optimum pemeliharaan mesin packer plant Tuban IV. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

        Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai masukan bagi pihak perusahaan untuk mengetahui betapa 

pentingnya melakukan perawatan mesin packer di unit packer plant Tuban 

IV. 

2. Memberikan kebijkan perawatan komponen kritis mesin mesin packer 

plant Tuban IV dengan metode Reliability Centered Maintenance. 

3. Dapat memberikan waktu optimum pemeliharaan mesin packer dengan 

biaya pemeliharaan minimum.  
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4. Memberikankan masukan bagi perusahaan dengan mengusulkan 

penjadwalan optimum pemeliharaan mesin packer plant Tuban IV supaya 

tidak terjadi pemberhentian mesin karena keruskan. 

1.5. Batasan Masalah Penelitian 

Ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini digunakan  agar 

penelitian dapat terarah dan fokus sehingga didapatkan hasil sesuai yang 

diharapkan. Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada unit packer plant Tuban IV PT Semen Indonesia 

(Persero)Tbk Pabrik Tuban.  

2. Objek penelitian dilakukan hanya pada mesin packer kritis berdasarkan 

waktu total kegagalan mesin. 

3. Data historis yang diambil meliputi data Laporan Kerja Unit Packer dan  

Pelabuhan  Plant IV  tahun  2015 – 2016. 

4. Berfokus pada penjadwalan waktu pemeliharaan optimum komponen  

komponen kritis mesin packer kritis. 

 


