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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Pengertian Pemeliharaan (Maintenance) 

 Pemeliharaan adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk 

mempertahankan kondisi sebuah item atau peralatan, atau mengembalikannya ke 

dalam kondisi tertentu (Dhillon, 2006). Kemudian dengan penekanan inti definisi 

yang sejalan Ansori dan Mustajib (2013) di dalam bukunya mendefinisikan 

perawatan atau maintenance sebagai konsepsi dari semua aktivitas yang di 

perlukan untuk menjaga atau mempertahankan kualitas fasilitas/mesin agar dapat 

berfungsi dengan baik seperti kondisi awal. 

Menurut Mobley(2008) beberapa keuntungan yang di dapatkan dengan 

menerapkan pemeliharaan sebagai penopang strategi perusahaan yaitu : 

1. Mengurangi total biaya pemeliharaan (biaya suku cadang dan biaya overtime)

2. Memiliki stabilitas proses yang lebih baik

3. Memperpanjang usia peralatan dan mesin

4. Mengoptimalkan jumlah suku cadang

5. Meningkatkan keselamatan karyawan/operator

6. Mengurangi kerusakan lingkungan sekitar.

Perbedaan strategi pemeliharaan pada satu mesin dengan mesin lainnya 

mungkin saja terjadi. Pemeliharaan sebaiknya dilakukan dengan 

mengklsifikasikan mesin dan peralatan kedalam beberapa kategori sehingga 

implementasi pemeliharaan dapat menjadi efektif. Klasifikasi mesin atau 

peralatan yang menjadi sasaran sistem pemeliharaan menurut Scheffer dan 

Girdhar (2004) dapat dibagi tiga, yaitu: 

1. Kategori kritis

Mesin atau komponen mesin yang dianggap kritis dalam pemeliharaan 

umumnya memiliki kriteria sebagai berikut: 

a. Kerusakan yang dapat membahayakan area pabrik
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b. Mesin atau komponen mesin yang jika rusak/breakdown dapat 

menghambat seluruh kegiatan produksi 

c. Mesin atau komponen mesin yang mempunyai biaya inisial yang 

tinggi, tidak dapat diperbaiki, atau dapat diperbaiki namun dengan 

biaya yang mahal dan waktu yang lama. 

d. Mesin atau komponen mesin yang performanya sensitive terhadap 

kerusakan kecil 

e. Mesin atau komponen mesin yang jika dipelihara dapat 

meningkatkan efisiensi dan menghemat energy. 

2. Kategori Esensial 

Mesin atau komponen mesin yang dianggap esensial dalam pemeliharaan 

umumnya memiliki kriteria : 

a. Kerusakannya dapat membahayakan area pabrik 

b. Mesin atau komponen mesin yang membutuhkan waktu yang 

tidak terlalu lama dan biaya yang tidak terlalu mahal dalam 

perbaikannya. 

c. Mesin atau komponen mesin yang performanya sensitive terhadap 

kerusakan kecil, namun kerusakannya dapat dianalisa secara 

historis 

d. Mesin atau komponen mesin yang memerlukan perawatan berkala  

 

3. Kategori Umum 

Mesin atau komponen mesin yang termasuk kategori umum dalam 

pemeliharaan memiliki kriteria :  

a. Kerusakannya tidak membahyakan area pabrik 

b. Mesin atau komponen mesin yang fungsinya tidak kritis pada 

lantai produksi 

c. Mesin atau komponen mesin yang mempunyai cadangan 

2.1.1. Tujuan Maintenance 

Beberapa tujuan maintenance yang utama antara lain : 
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1. Kemampuan berproduksi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana 

produksi. 

2. Menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang 

dibutuhkan oleh produk itu sendiri dari kegiatan produksi yang tidak 

terganggu. 

3. Untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan yang diluar batas 

dan menjaga modal yang diinvestasikan dalam perusahaan selama waktu yang 

ditentukan sesuai dengan kebijakan perusahaan mengenai investasi tersebut. 

4. Untuk mencapai tingkat biaya maintenance secara efektif dan efisien 

keseluruhannya. 

5. Untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. 

6. Memaksimalkan ketersediaan semua peralatan sistem produksi (mengurangi 

downtime). 

7. Untuk memperpanjang umur/masa pakai dari mesin/peralatan. 

2.1.2.  Jenis – jenis Mainntenance  

       Ruang lingkup manajemen pemeliharaan mencakup setiap tahap dalam siklus 

hidup sistem teknis (pabrik, mesin, peralatan, dan fasilitas), spesifikasi, akusisi, 

perencanaan, operasi, evaluasi kinerja, perbaikan, dan pembangunan. Dalam 

konteks yang lebih luas fungsi pemeiliharaan juga dikenal sebagai manajemen 

aset fisik. 

       Menurut Swanson (2001) dalam International Journal of production 

Economics “linking maintenance strategies to performance” sistem pemeliharaan 

sebagai strategi perusahan untuk mendukung kinerja produksi dibagi menjadi tiga 

garis besar yaitu: 

1. Pemeliharaan Reaktif (Reactive Maintenance) 

       Prinsip pemeliharaan ini adalah aktifitas pemeliharaan (baik penggantian 

atau perbaikan) hanya dilakukan jika mesin atau peralatan tersebut rusak. 

Pemeliharaan reaktif memiliki kelibihan dalam meminimalkan jumlah biaya 

dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk melakukan pemeliharaan. Namun 

kekurangannya adalah kerusakan yang tidak dapat di prediksi sewaktu-waktu, 
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banyaknya jumlah scrap, dan tingginya biaya yang diakibatkan kecelakaan 

akibat breakdown pada mesin ata peralatan.  

2. Pemeliharaan proaktif (Proactive Maintenance) 

       Pemeliharaan proaktif adalah strategi pemeliharaan dimana 

kerusakan/breakdown dapat dihindari dengan melakukan aktifitas-aktifitas 

yang mengawasi kondisi mesin dan melakukan perbaikan-perbaikan minor 

untuk mempertahankan kondisi mesin dalam keadaan optimal. Pemeliharaan 

proaktif terdiri dari pemeliharaan preventif dan pemeliharaan prediktif. 

a. Pemeliharaan Preventif (Preventive maintenance) 

       Pemeliharaan preventif pada prinsipnya adalah 

pemeliharaan berdasarkan pemakaian. Aktifitas pemeliharaan 

dilakukan setelah penggunaan mesin/peralatan selama periode 

tertentu. Tipe pemeliharaan ini mempunyai asumsi bahwa mesin 

akan mengalami kerusakan/breakdown pada satu periode 

tertentu. Kelebihan pemeliharaan ini adalah dapat mengurangi 

kemungkinan breakdown serta dapat memperpanjang umur 

mesin atau peralatan. Kelemahannya adalah aktifitas 

pemeliharaan dapat menginterupsi jalannya sistem produksi. 

b. Pemeliharaan Prediktif(Predictive maintenance) 

       Pemeliharaan prediktif sering dirujuk sebagai pemeliharaan 

berdasarkan kondisi. Artinya, aktifitas pemeliharaan baru 

dilakukan pada suatu kondisi mesin tertentu. Dalam 

pemeliharaan prediktif, digunakan berbagai peralatan untuk 

mendiagnosa mesin untuk mengukur kondisi fisik dari mesin, 

seperti getaran, suhu, kebisingan, pelumasan, dan korosi. Ketika 

salah satu parameter ini mencapai kondisi tertentu, aktifitas 

pemeliharaan dilakukan dengan mengembalikan ke kondisi 

semula. 

Pemeliharaan prediktif mempunyai premis yang sama 

dengan pemeliharaan preventif, namun dengan kriteria yang 

berbeda untuk melakukan aktifitas pemeliharaan. Sama seperti 
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pemeliharaan preventif, pemeliharaan prediktif mampu 

mengurangi kemungkinan terjadinya breakdown. 

3. Pemeliharaan agresif (Aggressive Maintenance) 

       Pemeliharaan agresif mengupayakan segala cara  untuk menghindari 

kerusakan mesin/peralatan. Pemeliharaan agresif, seperti Total Productive 

Maintenance (TPM). Pendekatan yang dilakukan TPM tidak hanya mencakup 

pada pencegahan kerusakan, namun meliputi seluruh kegiatan pada lantai 

produksi, dan melibatkan seluruh karyawan, tidak hanya dari divisi 

pemeliharaan saja9. Parameter pada TPM adalah meningkatnya efektifitas 

penggunaan peralatan secara menyeluruh  (overall equipment effectiveness). 

       Aktifitas pemeliharaan pada TPM meliputi eliminasi 6 wastes, yaitu: 

kegagalan mesin, waktu setup dan adjustment, gangguan kemacetan dan idle, 

serta kerusakan/cacat produk. Dalam TPM, dibentuk suatu grup kecil yang 

mengkoordinasikan divisi pemeliharaan dan divisi produksi untuk membantu 

pelaksanaan pemeliharaan. Para pekerja di bagian produksi juga terlibat 

dalam melakukan pemeliharaan dan mempunyai peran yang penting dalam 

mengawasi kondisi mesin/peralatan. Upaya ini dapat meningkatkan keahlian 

para pekerja dan mengefektifkan peran pekerja dalam mempertahankan 

kondisi peralatan dalam keadaan optimal. 

       Sedangkan Menurut Bengtsson (2004) mengklasifikasikan sistem 

pemeliharaan menjadi dua garis besar yaitu: 

1. Corrective Maintenance 

        Corrective maintenance adalah pemeliharaan yang menggunakan 

pendekatan aktifitas pemeliharaan hanya dilakukan ketika mesin/alat 

breakdown. Pengertian corrective maintenance adalah pemeliharaan yang 

yang dilakukan setelah mengenali kerusakan yang terjadi dan bertujuan 

untuk mengembalikan kondisi ke keadaan dimana mesin/peralatan tersebut 

dapat berfungsi dengan  baik. Tipe pemeliharaan ini dibagi menjadi dua, 

yaitu pemeliharaan korektif tertunda dan pemeliharaan korektif langsung. 

Pemeliharaan korektif tertunda dilakukan jika kerusakan/breakdown tidak 

mempengaruhi kinerja produksi secara keseluruhan. Aktifitas 
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pemeliharaan kemudian dapat dilakukan di lain hari untuk mencegah 

terjadinya gangguan pada alur produksi. Pemeliharaan korektif langsung 

dilakukan secepatnya ketika kerusakan terjadi. Pemeliharaan tipe ini 

dilakukan jika mesin/peralatan tersebut dapat mempengaruhi aktivitas 

produksi secara keseluruhan. 

2. Preventive maintenance 

       Preventive maintenance, merupakan pemeliharaan yang dilakukan 

pada (jadwal) interval atau kriteria yang telah ditentukan untuk 

mengurangi kemungkinan kerusakan atau degradasi fungsi 

mesin/peralatan. Berdasarkan pengertian ini, preventive maintenance dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu: 

 Predetermined maintenance. Aktifitas pemeliharaan dilakukan 

berdasarkan interval waktu tertentu atau banyaknya penggunaan 

tanpa investigasi terlebih dahulu terhadap kondisi mesin/peralatan 

tersebut. 

 Condition based maintenance. Aktifitas pemeliharaan preventif 

yang berdasarkan performa atau parameter pengawasan 

(parameter monitoring). Pengawasan terhadap performa dan 

parameter kondisi pada condition based maintenance (CBM), 

menurut Bengtsson, dapat dilakukan berdasarkan jadwal yang 

ditentukan atau kontinyu. 

       Bengtsson menjelaskan bahwa predictive maintenance merupakan 

bagian dari CBM dimana predictive maintenance menggunakan teknik 

peramalan berdasarkan data hasil pengawasan untuk memperkirakan 

kondisi mesin/alat di masa depan. Dalam hal ini, Bengtsson mempunyai 

pandangan yang sedikit berbeda dengan Swanson di atas. 

 

2.2.  Pola Waktu Kerusakan Alat 

       Peralatan  atau  produk  yang  terdapat pada suatu sistem tidak dapat 

digunakan secara  terus-menerus  karena  setiap peralatan mempunyai umur. Umur 

untuk setiap   peralatan   atau   produk   tersebut sangat sulit untuk ditentukan 
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secara pasti. Walaupun  sulit   untuk   ditentukan  secara pasti, setiap peralatan 

atau produk mempunyai pola kerusakan yang dibagi menjadi 3 periode waktu atau 

phase yang disebut  dengan  “Bathtub  Curve”  seperti yang ditunjukkan Gambar 

2.1 

 

Gambar 2.1 Bathtub Curve 

 

2.3    Penentuan Komponen Kritis 

Komponen kritis adalah kondisi suatu komponen yang berpotensi 

mengalami kerusakan  yang  berpengaruh  pada keandalan operasional unit 

sistem Penilaian komponen kritis dapat dilakukan dengan menggunakan  

pendekatan  critical  analysis dengan menggunakan empat kriteria yaitu : 

1. Frekuensi kerusakan tinggi 

Frekuensi kerusakan yang tinggi pada suatu komponen jika tidak segera 

dilakukan   tindakan    perbaikan   dapat merambat ke komponen 

utama yang berpotensi menimbulkan unit tidak dapat beroperasi 

(breakdown). 

2. Dampak kerusakan pada sistem 

     Apabila  terjadi  kerusakan  pada komponen   akan   menyebabkan   

sistem  

tidak berfungsi maksimal atau gagala melaksanakan fungsinya. 

3. Pembongkaran dan pemasangannya sulit Penggantian  terhadap  

komponen  yang rusak  harus  dilakukan  pembongkaran, komponen  

diperbaiki  atau  diganti  yang baru,     lalu     dilakukan     pemasangan 

kembali. Faktor yang mempengaruhi kriteria ini antara lain : 

a) Posisi komponen 

b) Alat      yang      digunakan      untuk pembongkaran 

c) Waktu yang diperlukan 
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d) Mekanik yang berpengalaman  

e) Biaya jasa 

4. Harga komponen mahal 

Harga komponen disebut mahal apabila harga komponen tersebut di 

atas harga rata-rata seluruh komponen yang ada pada satu mesin. 

2.3.1.Identifikasi Komponen Kritis dengan Diagram Pareto 

    Diagram Pareto ini merupakan suatu gambar yang mengurutkan 

klasifikasi data dari kiri ke kanan menurut urutan rangking tertinggi hingga 

terendah. Hal ini dapat membantu menemukan permasalahan yang paling 

penting untuk segera diselesaikan (rangking tertinggi) sampai dengan 

masalah yang tidak harus segera diselesaikan (rangking terendah). Diagram 

Pareto juga dapat mengidentifikasi masalah yang paling penting yang 

mempengaruhi usaha perbaikan kualitas dan memberikan petunjuk dalam 

mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk menyelesaikan masalah. 

 Selain itu, Diagram Pareto juga dapat digunakan untuk membandingkan 

kondisi proses, misalnya ketidaksesuaian proses sebelum dan setelah diambil 

tindakan perbaikan terhadap proses. Prinsip Pareto beberapa ahli, yaitu : 

 Alfredo Pareto (1848 – 1923), ahli ekonomi Itaia : 

20% dari population memiliki 80% dari total kekayaan 

 Juran mengistilahkan “vital few, irivital many” 

20% dari masalah kualitas menyebabkan kerugian sebesar 80%. 

    Berikut ini merupakan gambar diagram pareto, dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini : 

 

Gambar 2.2 Diagram Pareto 
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  Penggunaan Diagram Pareto merupakan proses yang tidak pernah 

berakhir berakhir misalnya dari gambar diatas, masalah B merupakan target 

dalam program perbaikan. Apabila program tersebut berhasil maka diwaktu 

mendatang analisa Pareto dilakukan lagi dan masalah A yang akan menjadi 

target dalam program perbaikan. Selanjutnya proses tersebut dilakukan 

hingga perbaikan dapat dilakukan secara menyeluruh. 

 

2.4 Teori Keandalan 

       Reliability atau keandalan dari suatu produk atau sistem menyampaikan 

konsep dapat diandalkan atau sistem tersebut sukses beroperasi dengan tidak       

adanya kegagalan. Lebih tepatnya, reliability didefinisikan sebagai Keandalan 

produk atau sistem adalah probabilitas suatu barang atau sistem mampu 

melakukan fungsi tertentu untuk periode waktu tertentu jika beroperasi secara 

normal. Jika merujuk pada pendapat ahli didapat bahwa: 

a. Menurut Ebeling; 1997, Reliability atau keandalan dapat didefinisikan 

sebagai probabilitas bahwa suatu komponen atau sistem akan 

menginformasikan suatu fungsi yang dibutuhkan dalam periode waktu 

tertentu ketika digunakan dalam kondisi operasi. 

b. Menurut Blancard, 1994; Reliability atau keandalan merupakan 

probabilitas bahwa sebuah unit akan memberikan kemampuan yang 

memuaskan untuk suatu tujuan tertentu dalam periode waktu  tertentu 

ketika dalam kondisi lingkungan tertentu. 

c. Menurut Govil(1990) keandalan didefinisikan sebagai probabilitas 

komponen, peralatan, mesin, atau sistem tetap beroperasi dengan bbaik 

sesuai dengan fungsi yang diharapkan dalam interval waktu dan kondisi 

tertentu. 

2.4.1 Fungsi Keandalan 

            Kurniawan (2013) mendefisikan keandalan(reliability) adalah suatu 

probabilitas dimana sistem dapat berfungsi dengan baik pada periode 

tertentu(periode t). guna menggambarkan menggambarkan secara matematis 

dimana variable acak kontinu T yang mewakili waktu sistem (Mesin), selama 
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mengalami kerusakan (T ≥ 0), maka keandalan dapat diekspresikan sebagai 

berikut. 

R(t) = Pr (T≥ t)     (1) 

Apabila ditentukan : 

F(t) = 1 – R(t)  = Pr (T < t)    (2) 

Dimana : 

 ( )       

  ( )          ( )    

Maka  ( ) adalah probabilitas yang menunjukan kerusakan mesin 

sebelum waktu t. 

       Apabila  ( ) dianggap sebaggai fungsi keandalan dan  ( ) adalah fungsi 

distribusi komulatif dari distribusi kerusakan. Fungsi tersebut dapat dinyatakan 

sebagai berikut : 

 ( )  
  ( )

  
  

  ( )

  
    (3) 

      Fungsi ini disebut sebaai fungsi densitas probabilitas atau probability density 

function (PDF). Fungsi tersebut menggambarkan bentuk dari distribusi kerusakan.  

PDF tersebut memiliki dua fungsi, yaitu : 

 ( )  ∫  (  )   
 

 
         (4) 

 ( )  ∫  (  )   
 

 
         (5) 

Fungsi R(t) secara normal digunakan pada saat keandalan sudah diketahui, dan 

fungsi F(t) digunakan pada saat probabilitas kerusakan diketahui. 

2.4.2 Distribusi Data 

             Menurut Bendatu dan Soesetyo (2014) dalam Jurnal Titra, Vol. 2, No.2, 

Juni 2014, pp. 147/154 “Penjadwalan Predictive Maintenance dan Biaya 

Perawatan Mesin Pellet di PT Charoen Pokphand Indonesia”  indentifikasi 

distribusi bertujuan untuk mengetahui distribusi dari data interval antar kerusakan 

dari mesin atau komponen dan lama waktu perbaikan kerusakan. Penentuan 

parameter dilakukan dengan peninjauan pada data kerusakan yang sama 

dengan software MINITAB 16, yaitu dengan menggunakan 

Reliability/survival. 
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         Minitab merupakan salah satu program aplikasi statistika yang banyak 

digunakan untuk mempermudah pengolahan data statistik. Keunggulan 

minitab adalah dapat digunakan dalam pengolahan data statistika untuk 

tujuan sosial dan teknik. Tahap-tahap uji distribusi data antara lain: 

1. Pilih Stat > Reliability/Survival > Distribution Analysis (Right Censoring) 

> Parametric Distribusi Analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Contoh Kotak Dialog Parametric Distirbution Analysis 

2. Di bawah variable isikan C!, karena data yang akan diuji ada pada kolom 

C1.  

3. Pada Assumed distribution pilih Exponential 

4. Selanjutnya, klik OK 

 

Gambar 2.4  Grafik plot probabilitas untuk uji distribusi data 
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Grafik probability plot pada Gambar 2.4 menunjukkan bahwa keempat plot 

data yang mendekati fitted line (cumulative distribution function) adalah   pada grafik 

distribusi lognormal dan exponential. Hal tersebut ditunjukkan dengan melihat plot 

yang ada mendekati fitted line. Data interval waktu kerusakan juga ditentukan dengan 

melihat pola/bentuk    distribusi data dengan digambarkan ke dalam histogram pada 

Gambar 2.5. Hasil penentuan distribusi dari beberapa analisa yang telah dilakukan 

kemudian disimpulkan distribusinya. 

 

Gambar 2.5. Histogram Interval Waktu Kerusakan Mesin Pellet 1 

 

2.4.3 Distribusi untuk Menghitung Keandalan 

      Penelitian ini, distribusi yang digunakan dalam keandalan 

(reliability) adalah distribusi Weibull, Normal, Lognormal dan 

Eksponential. 

 

a. Distribusi Weibull 

       Distibusi Weibull merupakan distribusi empiris yang paling 

banyak digunakan dan hampir muncul pada semua karakteristik 

kegagalan dari produk karena mencakup ketiga frase kerusakan yang 

mungkin terjadi pada distribusi kerusakan. Pada umumnya, distribusi 

ini digunakan pada komponen me kanik atau peralatan pemesinan. 

       Dua parameter yang digunakan dalam distribusi ini adalah θ 

yang dsebut dengan parameter skala (scale parameter) dan β yang 

disebut dengan parameter bentuk (shape parameter). Fungsi 

reliability yang terdapat dalam  distribusi Weibull menurut Ansori dan 



16 

 

 

Mustajib (2013, p21): 

 Fungsi padat (PDF) distribusi Weibull adalah : 

 ( )  
 

 
.
 

 
/
   

  .
 

 
/
 

     (6) 

  = shape parameter,     

  = skala parameter untuk karakteristik life time      

 Fungsi keandalan distribusi Weibull: 

 ( )   
 .

 

 
/
 

      (7) 

 Nilai laju kerusakan: 

 ( )  
 

 
.
 

 
/
   

      (8) 

 MTTF distribusi Weibull adalah :   

     ∫  
 .

 

 
/
 

 

 
     (9) 

 

       Dalam distribusi Weibull yang menentukan tingkat kerusakan 

dari pola data yang terbentuk adalah parameter. Menurut pendapat 

Ebeling (1997, p64), perubahan nilai-nilai dari parameter bentuk (β) 

yang menunjukkan laju kerusakan  dapat  dilihat  dalam  table  2.1  

dibawah  ini.   Jika parameter β mempengaruhi laju kerusakan maka 

parameter θ mempengaruhi nilai tengah dari pola data. 

 
Gambar 2.6 Pola Distribusi Weibull 
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Table 2.1 Nilai Parameter Bentuk (β) Distribusi Weibull 

 
Nilai Laju Kerusakan 

0 < β < 1 Laju kerusakan menurun (deceasing failure rate) → D FR 
β = 1 Laju kerusakan konstan (constant failure rate) → CFR 

Distribusi Eksponensial 

1 < β < 2 Laju kerusakan meningkat(increasing failure rate) → IFR 

Kurva berbentuk konkaf 
β = 2 Laju keusakan linier (linier failure rate) → LFR 

Distribusi Reyleigh 
β > 2 Laju kerusakan meningkat (increasing failure rate) → IFR 

Kurva berbentuk konveks 
 

3 ≤ β ≤ 4 
Laju kerusakan meningkat(increasing failure rate) → IFR 

Kurva berbentuk simetris 
Distribusi Normal 

 

b. Distribusi Lognormal 

     Distribusi  lognormal  merupakan distribusi yang berguna untuk 

menggambarkan distribusi kerusakan untuk kondisi yang 

bervariasi.Fungsi-fungsi dalam distribusi lognormal adalah: 

 Fungsi Kepadatan distribusi lognormal adalah : 

 ( )  
 

   √  
   .

,  ( )  - 

   
/             (10) 

 Fungsi Kumulatif kerusakan : 

 ( )    .
  ( )   

 
/     (11) 

 Fungsi keandalan distribusi:  

 ( )       .
  ( )   

 
/     (12)  

Dimana,          

µ = location 

σ = scale 

  = nilai z yang dapat diperoleh dari tabel distribusi normal 

 MTTF distribusi adalah :   

        (  
  

 
))     (13) 

c. Distribusi Normal 

      Distribusi normal cocok untuk digunakan dalam memodelkan 

fenomena keausan. Parameter yang digunakan adalah µ (nilai tengah) 
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dan σ (standar deviasi). Karena hubungannya dengan distribusi 

Lognormal, distribus i ini dapat juga digunakan untuk menganalisis 

probabilitas Lognormal. Fungsi fungsi dalam distribusi normal 

adalah: 

 Fungsi Probabilitasnya : 

 ( )  
 

 √  
   .

,   - 

   
/             (14) 

 Fungsi Kumulatif kerusakan : 

 ( )    .
    

 
/      (15) 

 Fungsi keandalannya: 

 (  )       .
    

 
/      (16)  

Dimana,          

µ = rata-rata 

σ = standar deviasi 

  = nilai z yang dapat diperoleh dari tabel distribusi normal 

 MTTF (Mean Time To Failure) : 

             (15) 

  

 

 
Gambar 2.7 Pola Distribusi Normal 

 

d. Distibusi Eksponential 

      Ansori dan Mustajib (2013) menyatakan distribusi ini digunakan 

untuk memodelkan laju kerusakan yang konstan untuk sistem yang 

beroperasi secara kontinyu. Beberapa persamaan yang digunakan 

dalam distribusi ini antara lain : 

 Fungsi padat (PDF): 
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 ( )             (16) 

  = waktu,     

  = kecepatan rata-rata terjadinya kerusakan     

 Fungsi keandalan : 

 ( )            (17) 

 Nilai laju kerusakan: 

 ( )          (18) 

 MTTF distribusi adalah :   

     ∫  ( )   
 

 

 

 
    (19) 

 

Gambar 2.8 Pola Distribusi Eksponensial 

 

 

2.4.4     Mean Time To Failure (MTTF) 

       Ansori dan Mustajib (2013) Mean Time To Failure merupakan rata-

rata selang waktu (interval waktu) terjadinya kerusakan pada sebuah 

komponen. Data yang digunakan adalah data interval waktu kerusakan, 

kemudian dihitung selisihnya antar waktu kejadian kerusakan. rumus 

MTTF adalah : 

     ∫     ( )  
 

 
      (20) 

2.4.5      Mean Time To Repair (MTTR) 

       Menurut Majid, dkk. dalam Jurnal Teknik industri , ISSN: 1411-

6340, pp. 234/247 “Usulan Penerapan Total Productive Maintenance 

(Tpm) Dengan Pengukuran Overall Equipment Effectiveness (Oee) 

Untuk Perencanaan Perawatan Pabrik Bar Mill Pada Pt. Krakatau 

Wajatama”  Perhitungan nilai MTTR bertujuan untuk mengetahui    
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lama    rata-rata    perbaikan    atau penggantian komponen. Nilai MTTR 

diperoleh dari perhitungan yang sama seperti dengan perhitungan 

MTTF. Data  yang  digunakan adalah data lama perbaikan, lama 

penggantian serta lama perbaikan dan penggantian komponen.rumus 

MTTF adalah : 

     ∫     ( )  
 

 
      (21) 

2.4.6      Mean Time Beetween Failure (MTBF) 

       Menurut Ansori dan Mustajib (2013) MTBF (rata-rata waktu antar 

kegagalan) adalah suatu ukuran seberapa keandalan suatu produk atau 

komponen. Karena kebanyakan komponen mempunyai tingkat 

kegagalan dalam ribuan atau bahkan sepuluh ribu jam antar kegagalan. 

Perhitungan MTBF dapat digunakan sebagai hasil dari pengujian 

intensive berdasarkan pada pengalaman produk nyata(experiman 

sebelumnya) atau yang diramalkan dengan penelitian factor yang sudah 

diketahui. MTBF dapat dirumuskan sebagai berikut : 

                     (22) 

 

2.5 Reliability Centered Maintenance (RCM) 

      Dhillon (2002) menyebutkan bahwa Reliability Centered Maintenance 

adalah sistematis proses yang digunakan untuk menentukan apa yang harus 

dilaksan akan untuk memastikan setiap fasilitas dapat terus menjalankan 

fungsinya dalam operasionalnya.  

Beberapa tujuan penting dari penerapan RCM adalah: 

a. Membentuk desain yang berhubungan supaya dapat memfasilitasi        

Preventive maintenance (PM) 

b. Mendapatkan informasi yang berguna untuk meningkatkan desain 

dari prduk atau mesin yang ternyata tidak memuaskan, yang 

berhubungan dengan keandalan 

c. Mendapatkan semua tujuan diatas dengan total biaya yang minimal 

       Penelitian mengenai RCM pada dasarnya berusaha menjawab tujuh 

pertanyaan  utama  tentang  item/peralatan  yang  di  teliti.  Ketujuh  
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pertanyaan mendasar adalah: 

1. Apakah fungsi dan hubungan performasi standar dari item dalam konteks 

pada saat ini (system function)? 

2. Bagaimana   item/peralatan   tersebut   rusak   dalam   menjalankan   

fungsinya (functional failure)? 

3. Apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan fungsi tersebut (failure 

mode)? 

4. Apakah yang terjadi pada saat terjadi kerusakan (failure effect)? 

5. Bagaimana masing-masing kerusakan tersebut terjadi (failure 

consequence)? 

6. Apakah  yang  dapat  dilakukan  untuk  memprediksi  atau  mencegah  

masing- masing kegagalan tersebut (proactive task and task interval)? 

7. Apakah  yang  harus  dilakukan  apabila  kegiatan  proaktif  yang  sesuai  

tidak berhasil ditemukan? 

2.5.1   Komponen-Komponen RCM 

      RCM memiliki empat (4) komponen utama, yaitu reactive maintenance, 

preventive maintenance, predictive testing and inspection, dan proactive 

maintenance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Komponen-Komponen RCM 

Sumber: Engineering Maintenance-A Modern Approach, Dhillon, 

2002 

1. Reactive Maintenance (Pemeliharaan Reaktif) 

      Jenis pemeliharaan ini biasa disebut juga breakdown 

maintenance, fix-w hen- fail maintenance, run-to-failure 
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maintenance, atau repair mainten ance. Dengan menggunakan 

pendekatan pemeliharaan reaktif, pada saat komp onen atau  mesin  

tidak  bekerja  sesuai fungsinya  kegiatan  yang  sering dilakukan 

adalah  perbaikan mesin,  perawatan,  atau  penggantian  komponen.  

    Pada saat melaksanakan pemeliharaan reaktif maka hal yang 

sering terjadi adalah tingginya penggantian komponen yang 

menyebabkan besarnya  persediaan  part, rendahnya usaha dalam 

melakukan pemeliharaan, dan tingginya persentase kegiatan 

pemeliharaan tidak terencana. Pemeliharaan reaktif dapat dilakukan 

dengan baik apabila merupakan hasil keputusan yang disengaja untuk 

memilih melakukan pemeliharaan reaktif setelah melakukan analisis 

RCM dengan membandingkan resiko dan biaya kegagalan dengan 

biaya pemeliharaan yang dibutuhkan untuk mengatasi resiko tersebut. 

 

2. Planned  Maintenance (Pemeliharaan Terencana) 

      Jenis pemeliharaan ini biasa disebut time-driven maintenance 

atau interval- based maintenance yang dilakukan dengan  

memperhatikan kondisi  mesin. 

   Kegiatannya   terdiri  dari  pemeriksaan   secara   periodic,   

penggantian  part,perbaikan komponen, penyesuaian, pengujian, 

pelumasan dan pembesrihan mesin atau peralatan. PM dijadwalkan 

secara rutin dengan sejumlah pemeriksaan dan pemeliharaan dengan 

interval tertentu dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya kegagalan 

pada peralatan yang rentan terjadi  kegagalan. Kegiatan ini juga 

dimaksudkan untuk mengurangi jumlah dan bahaya atau akibat 

kegagalan kegagalan yang tidak terencana. 

         Menentukan interval waktu pelaksanaan PM biasanya 

digunakan data Mean Time Between Failure (MTBF) sebagai  

parameternya.  Selanujtnya  harus diadakan pemantauan terhadap 

kondisi mesin atau peralatan untuk menentukan kondisi mesin dan 

untuk menetapkan tren peramalan kondisi mesin yang akan datang. 
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Beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk meramalkan 

kecenderungan pada waktu tertentu antara lain: 

a. Antisipasi kegagalan dari pengalaman masa lalu. Dibutuhkan data 

his toris kegagalan mesin dan pengalaman juga intuisi dalam 

menent ukan kemungkinan terjadinya kegagalan. 

b. Distribusi  statistik dari data kegagalan. Distribusi kegagalan 

dan Probabilitas kegagalan dapat diketahui dengan menggunakan 

analisis statistik. 

c. Pendekatan konservatif. Dilakukan dengan melakukan monitoring 

mesin atai peralatan setiap bulan atau setiap minggu untuk 

memastikan  mesin atau peralatan dalam kondisi yang baik. 

3. Predictive Testing and Inspection (Tes Prediktif dan Inspeksi) 

     Jenis pemeliharaan ini biasa disebut condistion monitoring 

maintenance dan predictive maintenance. Pemeliharaan ini 

memerlukan data performa mesin, pengujian,   dan  pengawasan  

secara   visual.   Analisis  dari   kondisi   mesin selanjutnya akan 

digunakan untuk membuat perencanaan dan penjadwalan 

pemeliharaan dalam sebelum terjadinya kegagalan. 

4. Proactive Maintenance (Pemeliharaan Proaktif) 

       Jenis pemeliharaan  ini  membantu  meningkatkan  pemeliharaan   

dalam hal desain, pekerja, instalasi, penjadwalan, dan prosedur 

pemeliharaan. Karakteristik dari pemeliharaan proaktif adalah 

dengan menggunakan proses improvementyang berkelanjutan 

dengan   memberikan feedback dan  komunikasi untuk memastikan 

perubahan desain atau prosedur membe rikan efek positif.  

       Pemeliharaan prediktif menggunakan analisis akar masalah 

kegagalan dan danalisis prediktif untuk meningkatkan efektivitas 

pemeliharaan serta mengadakan evaluasi secara periodik terhadap 

interval pemeliharaan dan pelaksanaannya, serta mengintegrasikan 

fungsi dan dukungan pemeliharaan ke dalam program perencanaan 

pemeliharaan. 
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2.5.2.       Akibat Kerusakan Menurut Reliability Centered Maintenance  

                Akibat  kerusakan  menurut  Reliability  Centered  Maintenance  

dapat dikelompokkan menjadi empat bagian: 

1. Akibat terhadap kerusakan tersembunyi. 

      Jenis kerusakan  ini tidak berakibat  langsung  pada unjuk kerja 

peralatan akan tetapi bila diabaikan dapat menimbulkan  kerusakan 

bagian lainnya secara serius bahkan menimbulkan bencana besar. 

2. Akibat terhadap keselamatan operator dan lingkungan kerja  

       Jenis kerusakan ini dapat membahayakan nyawa operator dan 

atau menimbulkan pencemaran lingkungan. 

3. Akibat terhadap proses produksi  

       Jenis kerusakan ini berakibat pada operasional proses produksi 

sehingga mengakibatkan  kerusakan  produk,  penurunan  kualitas  

produk,  kenaikan biaya   operasional,   kerugian   jam   kerja,   dan   

berkurangya   kapasitas produksi. 

4. Akibat terhadap non produksi 

       Jenis kerusakan  ini berakibat  pada non produksi  yang 

berkaitan  dengan biaya perbaikan. 

2.5.3.  Karakteristik Reliability Centered Maintenance 
 

     Karakteristik RCM  yaitu: 

1. Tujuan utama dari RCM adalah untuk menjaga fungsi sistem peralatan, 

bukan hanya menjaga peralatan agar tetap bekerja. 

        Mengetahui fungsi sistem berarti mengetahui keluaran yang 

menjadi tujuan sistem dan dengan   demikian   dapat   direncanakan   

tindakan   perawatan   untuk menjaga keluaran sistem sesuai dengan unjuk 

kerja yang dimiliki peralatan. 

2. Mengidentifikasi    mode   kerusakan   spesifik   dalam   bagian-bagian 

peralatan yang potensial menghasilkan kerusakan fungsi sistem.  

3. Membuat   prioritas   perawatan   dari  mode  kerusakan   yang  terjadi. 

Prioritas ini berdasarkan mode kerusakan yang memberikan kontribusi 
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terbesar dalam sistem akan mendapat  prioritas  tertinggi.  Sistematika 

prioritas berdasarkan Logic Tree Analysis. 

4. Tindakan yang telah diberi prioritas diberi tindakan pencegahan yang 

dapat diterapkan. 

2.5.4  Sistematika Penyusunan Reliability Centered Maintenance 
 

     Dalam pelaksanaan  RCM yang paling penting adalah mengumpulkan  

informasi dan data untuk mengetahui dengan baik sistem yang akan dianalisa. 

Kegiatan ini dilakukan  untuk  mempermudah  proses  analisis  sistem.  

Penerapan  tahap-tahap metoda RCM terdiri dari tujuh tahap yang sistematis 

yaitu: 

1.   Pemilihan sistem dan pengumpulan informasi 

2.   Pendefinisian batas sistem 

3.   Deskripsi sistem dan blok diagram fungsi. 

4.   Pendeskripsian fungsi sistem dan kegagalan fungsi 

5.   Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

6.   Penyusunan Logic Tree Analysis (LTA) 

7.   Pemilihan tindakan 

 

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing tahapan dari RCM: 

2.5.4.1 Pemilihan Sistem dan Pengumpulan Informasi 

                    Ketika  keputusan  untuk  menggunakan  RCM,  maka  ada  dua  

pertanyaan  yang timbul: 

1.   Pada tingkatan  assembly keberapa proses analisa harus dilakukan yaitu: 

Tingkatan assembly dapat dibagi menjadi empat bagian: 

a.   Bagian 

               Adalah  tingkatan  terendah  yang  tidak  dapat  diuraikan  lagi  tanpa 

merusak peralatan. 

b.   Komponen 

               Adalah sekelompok  atau kumpulan dari bagian yang dapat diberikan 

satu identitas sendiri dan akan membentuk paling sedikit satu fungsi dan 

dapat berdiri sendiri. 
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c.   Sistem 

               Adalah  sekumpulan  dari  komponen  yang  membentuk  serial  fungsi 

kunci yang dipakai fasilitas. 

d.   Fasilitas 

              Adalah sekelompok dari sistem yang bekerja bersama untuk 

menghasilkan keluaran atau produk dengan melakukan proses dari berbagai 

masukan. 

2.     Apakah seluruh fasilitas atau pabrik akan dilakukan proses analisa dan bila 

tidak, fasilitas atau peralatan yang mana yang perlu dianalisa yaitu: 

        Setelah diketahui uraian dari fasilitas sampai tingkat bagian, maka perlu 

dilakukan pemilihan sistem yang akan dianalisa karena proses analisa 

seluruh sistem secara bersamaan sangat sulit dilakukan. 

        Pengumpulan informasi dan data yang umumnya dibutuhkan dalam 

melakukan proses analisa RCM adalah diagram instrumentasi, skema sistem 

dan blok diagram yang menunjukkan bagaimana sistem bekerja, buku 

manual tiap alat, data historis kerusakan, dan lain-lain. 

          Informasi yang tidak tersedia dapat dilakukan pengumpulan data 

dengan melakukan pencatatan langsung di lapangan atau mewawancarai 

personel atau operator dan juga bagian lainnya yang bertanggung jawab pada 

fasilitas. 

2.5.4.2. Pendefinisian Batas Sistem 

               Jumlah  sistem  dalam  suatu  fasilitas  sangat  banyak  karena  itu  perlu  

dilakukan definisi batas sistem. Pendefinisian bertujuan untuk menghindari 

tumpang tindih antara satu sistem dengan sistem lainnya. Dalam melakukan 

pendefinisian batas sistem harus: 

1. Memiliki pengetahuan apa yang harus dimasukkan dalam sistem dan 

mana yang tidak, sehingga fungsi penting yang potensial tidak 

terabaikan. 

2. Mengetahui batas sistem dan temukan faktor atau parameter yang 

masuk kedalam sistem serta faktor keluaran sistem. 
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2.5.4.3 Deskripsi Sistem dan Blok Diagram Fungsi 

                     Tahap ketiga dari RCM adalah mengidentifikasi  dan mendokumentasikan  

data- data atau informasi detail bagaimana sistem tersebut bekerja dan detail 

penting lain dari sistem. 

2.5.4.4 Pendeskripsian Fungsi Sistem dan Kegagalan Fungsi 

  Tahap ini proses analisis difokuskan pada kegagalan fungsi yang dapat 

diketahui berdasarkan deskripsi sistem, informasi kerusakan yag terjadi, dan 

pengamatan secara lanngsung terhadap sistem yang diteliti. 

2.5.4.5 Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

                   Menurut Ansori dan Mustajib (2013) FMEA merupakan suatu metode 

yang bertujuan untuk mengevaluasi desain sistem denga mempertimbangkan 

bermacam-macam mode kagagalan dari sistem yang terdiri dari komponen-

komponen dan menganalisis pengaruh-pengaruhnya terhadap keandalan sistem 

tersebut. 

  Hal utama dalam FMEA adalah Risk Priority Number (RPN). RPN 

merupakan produk matematis dari keseriusan effect (severity), kemungkinan 

terjadinya cause akan menimbulkan kegagalan yang berhubungan dengan 

effect (occurrence), dan kemampuan untuk mendeteksi kegagalan sebelum 

terjadi (detection). RPN dapat ditunjukan dengan persamaan sebagai berikut: 

RPN = Severity x Occurrence x Detection 

                Hasil dari RPN menunjukan tingkatan prioritas peralatan yang dianggap 

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

komponen yang membentuk nilai RPN tersebut. Ketiga komponen tersebut yaitu: 

1.  Severity  

  Severity adalah peringkat yang menunjukan tingkat keseriusan efek dari 

suatu mode kegagalan. Severity berupa Rating angka1 hingga 10, dimana 1 

menunjukan keseriusan terendah dan rating 10 menunjukan tingkat keseriusan 

tertinggi (sangat beresiko). Kriteria severity dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah 

ini. 
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Tabel 2.2 Tingkatan Rating Kriteria 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 penggunaan 

5 Mengurangi kenyamanan fungsi penggunaan 

4 Perubahan fungsi dan banyak pekerja menyadari adanya masalah 

3 Tidak terdapat efek dan pekerja menyadari adanya masalah 

2 Tidak terdapat efek dan pekerjatidak  menyadari adanya masalah 

1 Tidak ada efek 

(sumber: Pranoto 2013) 

2.  Occurrence 

  Occurrence adalah ukuran seberapa sering penyebab potensial terjadi. Nilai 

occurrence  berupa Rating angka1 hingga 10, dimana 1 menunjukan tingkat 

kejadian rendah dan rating 10 menunjukan tingkat kejadian sering. Kriteria 

occurrence dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini. 

Tabel 2.3 Tingkatan Rating Kriteria Occurrence 

Rating Probability Of Occurrence 

10 Lebih besar dari 50 per 4800 jam penggunaan 

9 36-50 per 4800 jam penggunaan 

8 31-35 per 4800 jam penggunaan 

7 26-30 per 4800 jam penggunaan 

6 21-25 per 4800 jam penggunaan 

5 15-20 per 4800 jam penggunaan 

4 11-15 per 4800 jam penggunaan 

3 5-10 per 4800 jam penggunaan 

2 Lebih kecil dari 5 per 4800 jam penggunaan 

1 Tidak pernah sama sekali 

(sumber: Pranoto 2013) 
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3.  Detection 

  Detection adalah peringkat yang menunjukan seberapa telitinya alat deteksi 

yang digunakan. Detection berupa Rating angka1 hingga 10, dimana 1 

menunjukan sistem deteksi dengan kemampuan tinggi atau hampir dipastikan 

suatu mode kegagalan dapat terdeteksi. Sedangkan  rating 10 menunjukan sistem 

deteksi dengan kemampuan rendah.. Kriteria detection dapat dilihat pada tabel 2.4 

dibawah ini. 

Tabel 2.4 Tingkatan Rating Kriteria Detection 

Rating Detection Design Control 

10 Tidak dapat terdeteksi 

9 Kesempatan yang sangat rendah dan sangat sulit untuk terdeteksi 

8 Kesempatan yang sangat rendah dan sulit terdeteksi 

7 Kesempatan yang sangat rendah untuk terdeteksi 

6 Kesempatan yang rendah untuk terdeteksi 

5 Kesempatan yang sedang rendah 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: Pranoto 2013) 

2.5.4.6 Penyusunan Logic Tree Analysis (LTA) 

                  Penyusunan LTA merupakan proses yang kualitatif. Tujuan tahap ini 

adalah memberikan  prioritas  pada  tiap  mode  kerusakan  dan  melakukan  

tinjauan  dari fungsi, kegagalan fungsi sehingga status mode kerusakan tidak 

sama. Proses RCM menggunakan  tiga  pertanyaan  logika  yang  sederhana  atau  

struktur  keputusan untuk mempermudah analis secara akurat menempatkan 

setiap mode kerusakan ke dalam satu dari empat kategori setiap pertanyaan akan 

dijawab dengan “ya” atau “tidak”. Tiga pertanyaan yang akan diajukan adalah: 

a) Apakah operator mengetahui dalam kondisi normal telah terjadi 

gangguan dalam sistem? 

b) Apakah mode kerusakan ini menyebabkan masalah keselamatan? 
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c) Apakah  mode  kerusakan  ini  meyebabkan  seluruh  atau  sebagian  

mesin berhenti (outage)? 

2.5.4.7  Pemilihan Tindakan 

  Pemilihan tindakan merupakan tahap terakhir dari proses analisa RCM. 

Dari tiap mode kerusakan dibuat daftar tindakan yang mungkin untuk dilakukan 

dan selanjutnya   memilih   tindakan   yang  paling  efektif.   Proses   analisa   ini  

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

tidak ada  tindakan  yang  bisa  dilakukan,  maka  hanya  bisa  dimasukkan  dalam  

RTF, selain itu bila biaya untuk melakukan tindakan melebihi biaya yang 

diakibatkan mode kerusakan maka mode kerusakan ini masuk dalam RTF. 

  Pengembangan daftar tindakan PM adalah suatu langkah yang penting 

dan sering kali memerlukan bantuan dari beberapa sumber. Keterlibatan personel 

perawatan di pabrik juga diperlukan untuk meyumbangkan manfaat tentang 

pengalaman  mereka  mengenai  tindakan  PM yang diambil  dalam  proses  RCM. 

Sumber-sumber ini didapatkan dari keterlibatan personel perawatan di pabrik, 

sehingga penerapan RCM akan dapat lebih mudah dijalankan. 

  Dalam pelaksanaannya pemilihan tindakan dapat dilakukan dengan 

empat cara yaitu: 

a) Time Directed (TD) 

Yaitu suatu tindakan yang bertujuan melakukan pencegahan langsung 

terhadap  sumber  kerusakan  peralatan    yang  didasarkan  pada  waktu atau 

umur komponen. 

b) Condition Directed (CD) 

Yaitu  suatu  tindakan  yang  bertujuan  untuk  mendeteksi  kerusakan dengan 

cara memeriksa alat. Apabila dalam pemeriksaaan ditemukan gejala-gejala 

kerusakan peralatan maka dilanjutkan dengan perbaikan atau penggantian 

komponen. 

c) Failure Finding (FF) 

Yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk menemukan kerusakan peralatan 

yang tersembunyi dengan pemeriksaan berkala. 
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d) Run to Failure (RTF) 

Yaitu  suatu  tindakan  yang  menggunakan  peralatan  sampai  rusak, karena 

tidak ada tindakan yang ekonomis dapat dilakukan untuk pencegahan 

kerusakan. 

2.6 Model Age Replacement 

Model Age Replacement menurut  Ansori & Mustajib (2013) adalah suatu 

model penggantian dimana interval waktu penggantian komponen dilakukan 

dengan memperhatikan umur pemakaian dari komponen tersebut, sehingga dapat 

menghindari terjadinya penggantian peralatan  yang  masih  baru  dipasang  akan  

diganti  dalam  waktu  yang  relative singkat. 

  Menurut Jardine (2006) model Age Replacement, intinya pada saat 

dilakukan penggantian adalah tergantung pada umur komponen, jadi penggantian 

pencegahan akan dilakukan  dengan  menetapkan kembali interval waktu  

penggantian  berikutnya sesuai dengan interval yang telah ditentukan. 

  Pembentukan model ongkos penggantian pencegahan: 

     
                                                

                          
   (23) 

 

Dimana : 

1. Ekspektasi ongkos penggantian per siklus 

= {ekspektasi ongkos total pada siklus pencegahan x probabilitas 

terjadinya siklus pencegahan} + {ekspektasi ongkos total pada 

siklus kerusakan x probabilitas terjadinya siklus kerusakan} 

=   {Cp . R(tp)} + [Cf . {1-R(tp)}] 

2. Ekspektasi panjang siklus 

= {ekspektasi panjang siklus pencegahan x probabilitas terjadinya siklus 

perencanaan} + {ekspektasi panjang siklus kerusakan x probabilitas 

terjadinya siklus kerusakan} 

= [{tp + Tp}. R(tp)] + [{M(tp) + Tf} . {1-R(tp)}] 

3. Nilai interval rata-rata terjadinya kerusakan M(tp) adalah: 
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Sehingga, model penentuan interval pengga ntian pencegahan dengan kriteria 

meminimisasi ongkos dapat ditulis sebagai berikut: 

     
(    (  )) ,   *   (  )+-

[(     ) (   )] [(      ) (     )]
      (24) 

Dimana: 

tp         = interval waktu penggantian pencegahan 

Tp        = waktu untuk melakukan penggantian terencana 

Tf         = waktu untuk melakukan penggantian kerusakan 

Cp        = biaya pengga ntian terencana (pengga ntian pencegahan) 

Cf        = biaya penggantian tidak terencana (penggantian kerusakan)  

R(tp)    = probabilitas terjadinya siklus pencegahan 

Tp+tp   = panjang siklus pencegahan 

M(tp)+Tf  = ekspektasi panjang siklus kerusakan 


