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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Perawatan (maintenance) 

Menurut Assauri, (1993) maintenance dapat diartikan sebagai kegiatan untuk 

memelihara atau menjaga fasilitas/peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan 

atau penyesuaian/penggantian yang diperlukan agar supaya terdapat suatu 

keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan. 

Menurut Corder, (1988) selain itu terdapat berbagai macam pendapat 

mengenai arti pemeliharaan, diantaranya suatu kombinasi dari setiap tindakan 

yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam atau untuk memperbaikinya 

sampai suatu kondisi yang biasa diterima. 

Pada umumnya perusahaan hanya melakukan tindakan perawatan yang 

bersifat perbaikan (korektif). Kurangnya perhatian dari kalangan perusahaan akan 

arti pentingnya perawatan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. 

Faktor-faktor tersebut antar lain : 

1. Belum dirasakannya pengaruh kerusakan peralatan terhadap kelancaran 

produksi, karena kemacetan produksi dan juga akibat dari kemacetan pada 

bagian fungsi produksi lainnya. 

2. Belum dipahaminya tujuan dari aktivitas perawatan dan manfaat dari 

penerapan perawatan. 

Jadi dengan adanya kegiatan maintenance ini, maka fasilitas/peralatan pabrik 

dapat dipergunakan untuk produksi sesuai dengan rencana, dan tidak mengalami 

kerusakan selama fasilitas atau peralatan tersebut dipergunakan untuk proses 

produksi atau sebelum jangka waktu tertentu yang direncanakan tercapai. 
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2.1.1 Fungsi Maintenance 

Menurut Assauri, (1993) adapun tujuan utama dari fungsi maintenance 

adalah: 

1) Kemampuan produksi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana 

produksi,  

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

dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan produksi yang tidak terganggu,  

3) Untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan yang di luar batas 

dan menjaga modal yang di investasikan tersebut,  

4) Untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin, dengan 

melaksanakan kegiatan pemeliharaan secara efektif dan efisien,  

5) Menghindari kegiatan pemeliharaan yang dapat membahayakan keselamatan 

para pekerja,  

6) Mengadakan suatu kerja sama yang erat dengan fungsi-fungsi utama lainnya 

dari suatu perusahaan dalam rangka untuk mencapai tujuan utama perusahaan 

yaitu tingkat keuntungan (return on investment) yang sebaik mungkin dan total 

biaya yang terendah.    

 

2.1.2 Keuntungan 

Adapun keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dengan adanya 

perawatan yang baik antara lain : 

 Wa/X mesin peralatan dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang 

relative lebih panjang. 

 Artinya kemungkinan dapat memanfaatkan mesin tersebut sesuai 

dengan fungsinya dalam selang waktu tertentu lebih besar, dengan 

kata lain perawatan yang rutin dapat memperbaiki keandalan mesin 

tersebut.  

 Proses produksi dengan mesin tersebut akan berjalan lancar. 

 Oleh karena adanya perawatan yang baik mesin tersebut mempunyai 

keandalan yang tinggi tidak gampang rusak, maka proses produksi 
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dapat berjalan lancar karena tidak perlu terganggu dengan terjadinya 

kerusakan mesin. 

 Menghindarkan diri atau paling tidak menekan sekecil mungkin 

adanya kerusakan. Kegiatan kerusakan yang baik akan meningkatkan 

keandalan mesin sehingga tingkat frekuensi kerusakan dapat 

dikurangi. 

 Pengendalian kualitas proses akan berjalan dengan baik, sehingga 

kualitas produk akhir dapat dipertahankan dalam tingkat yang tinggi 

dimana jaminan mesin-mesin atau peralatan produksi berjalan dengan 

baik dan stabil. 

 Perusahaan dapat menekan biaya perawatan seminim mungkin. Biaya 

yang dikeluarkan untuk penggantian yang rusak lebih besar 

dibandingkan untuk tindakan perawatan, Karena terjadinya downtime 

yang tidak terencana dan mengalami kerugian dalam pendapatan 

perusahaan. 

 Persamaan dengan bagian atau departemen lain. Dimana berusaha 

untuk menyesuaikan proses produksi dalam jumlah kuantiatas dan 

kualitas sesuai yang telah direncanakan. 

 

2.1.3 Jenis-Jenis Maintenance 

Jenis maintenance dibedakan menjadi 6 (enam) macam, yaitu : 

1. Preventive Maintenance 

2. Corrective Maintenance 

3. Running Maintenance 

4. Predictive Maintenance 

5. Breakdown Maintenance 

6. Emergency Maintenance 

 

2.1.3.1 Preventive Maintenance 

Menurut Assauri, (1993) pengertian preventive maintenance adalah 

kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya 
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kerusakan-kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan 

yang dapat menyebabkan fasilitas produksi mengalami kerusakan pada waktu 

digunakan dalam proses produksi.  

 Dengan demikian, semua fasilitas produksi yang mendapatkan preventive 

maintenance akan terjamin kelancaran kerjanya dan selalu diusahakan dalam 

kondisi atau keadaan siap dipergunakan untuk setiap operasi atau proses produksi 

pada setiap saat sehingga dapatlah dimungkinkan bahwa pembuatan suatu rencana 

dan schedule pemeliharaan dan perawatan yang sangat cermat dan rencana 

produksi yang lebih cepat. Preventive maintenance ini sangat penting karena 

kegunaannya yang sngat efektif di dalam menghadapi fasilitas-fasilitas produksi 

yang termasuk pada golongan critical unit, dimana sebuah fasilitas atau peralatan 

produksi akan termasuk pada golongan ini apabila:  

a. Kerusakan fasilitas atau peralatan tersebut akan membahayakan kesehatan atau 

keselamatan para pekerja.  

b. Kerusakan fasilitas ini akan mepengaruhi kulitas produk yang dihasilkan.  

c. Kerusakan fasilitas ini akan menyebabkan kemacetan suatu proses produksi.  

d. Modal yang ditanamkan dalam fasilitas tersebut atau harga fasilitas tersebut 

cukup besar atau mahal.  

Bilamana preventive maintenance dilaksanakan pada fasilitas-fasilitas atau 

peralatan yang termasuk dalam critical unit, maka tugas-tugas maintenance 

dapatlah dilakukan dengan suatu perencanaan yang intensif untuk unit yang 

bersangkutan sehingga rencana produksi dapat dicapai dengan jumlah hasil 

produksi yang lebih besar dalam waktu yang relative singkat. 

Dalam praktiknya, preventive maintenance yang dilakukan oleh suatu perusahan 

pabrik dapat dibedakan atas:  

• Routine Maintenance  

• Periodic Maintenance 

Menurut Assauri, (1993) routine maintenance adalah kegiatan 

pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara rutin, misalnya setiap hari. 

Sebagai contoh dari kegiatan ini adalah pembersihan fasilitas maupun peralatan, 

pelumasan, serta pemeriksaan bahan bakarnya dan mungkin termasuk pemanasan 
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(warming-up) mesin-mesin selama beberapa menit sebelum dipakai beroperasi 

sepanjang hari.  

Menurut Assauri, (1993) periodic maintenance adalah kegiatan 

pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara periodik atau dalam jangka 

waktu tertentu, misalnya setiap satu minggu sekali, lalu meningkat setiap bulan 

sekali, dan akhirnya setiap setahun sekali. Periodic maintenance dapat pula 

dilakukan dengan memakai lamanya jam kerja mesin atau fasilitas produksi 

tersebut sebagai jadwal kegiatan, misalnya setiap seratus jam kerja mesin sekali 

atau seterusnya. Jadi, sifat kegiatan maintenance ini tetap secara periodik atau 

berkala. Kegiatan ini jauh lebih berat dari pada routine maintenance. Sebagai 

contoh untuk kegiatan periodic maintenance adalah pembongkaran karburator 

atau pembongkaran alat-alat dibagian sistem aliran bensin, penyetelan katup-katup 

pemasukan dan pembuangan silinder mesin, dan pembongkaran mesin ataupun 

fasilitas tersebut untuk penggantian bearing, serta service dan overhaul kecil 

maupun besar.  

 

2.1.3.2 Corrective Maintenance 

Corrective maintenance adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang 

dilakukan setelah terjadinya suatu kerusakan atau atau kelainan pada fasilitas atau 

peralatan, sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Perbaikan yang dilakukan 

karena adanya keruskan yang dapat terjadi akibat tidak dilakukannya preventive 

minteance ataupun telah dilakukan preventive maintenance tetapi sampai pada 

suatu waktu tertentu fasilitas atau peralatan tersebut tetap rusak. 

Secara sepintas lalu kelihatan, corrective maintenance saja adalah lebih 

murah biayanya daripada mengadakan preventive maintenance. Hal ini adalah 

benar selama kerusakan belum terjadi pada fasilitas (mesin) sewaktu proses 

produksi berlangsung. Tetapi sekali kerusakan terjadi pada peraltan terutama 

mesin selama proses produksi berlangsung, maka akibat daripada kebijakanaan 

preventive maintenance saja akan jauh lebih parah daripada corrective 

maintenance. 
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Reparasi mesin setiap rusak sering bukan merupakan kebijaksanaan 

pemeliharaan yang paling baik, karena pemeliharaan yang paling baik adalah 

mencegah kerusakan. Biaya pemelihraan terbesar biasanya bukan biaya reparasi, 

bahkan bila hal itu dilakukan dengan kerja lembur, lebih sering unsur biaya adalah 

biaya berhenti secara reparasi. 

Menurut Assauri, (1993) oleh karena itu, corrective maintenance ini 

mahal, maka sedapat mungkin harus dicegah dengan menginvestasikan kegiatan 

preventive maintenance. Di samping itu perlu pula kita pertimbangkan bahwa 

dalam jangka panjang untuk mesin-mesin yang mahal dan termasuk dalam 

“critical unit” dari proses produksi, preventive maintenance akan lebih 

menguntungkan daripada corrective maintenance saja. 

 

2.1.3.3 Running Maintenance 

Pekerjaan perawatan yang dilakukan pada saat fasilitas atau peralatan 

dalam keadaaan bekerja. Perawatan berjalan ini termasuk cara perawatan yang 

direncanakan untuk diterapkan pada peralatan dalam keadaan operasi. 

Perawatan dalam kondisi berjalan diterapkan pada mesin-mesin yang 

harus beroperasi terus dalam melayani proses produksi. Kegiatan perawatan 

dilakukan dengan jalan monitoring secara aktif. Diharapkan hasil dari perbaikan 

yang dikukan secara cepat dan terencana ini dapat menjamin kondisi operasi 

produksi tanpa adanya gangguan yang mengakibatkan kerusakan. 

 

2.1.3.4 Predictive Maintenance 

Perawatan prediktif ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan 

atau kelainan dalam kondisi fisik maupun fungsi dari sistem peralatan. Biasanya 

perawatan prediktif dilakukan dengan bantuan panca indra atau dengan alat-alat 

monitor yang canggih. 

Teknik-teknik dan alat bantu yang dipakai memonitor kondisi ini adalah 

untuk efisiensi kerja agar kelainan yang terjadi dapat diketahui dengan cepat dan 

tepat. Perawatan dengan sistem monitoring sangat penting dilakukan untuk 
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mendapatkan hasil yang realistis tanpa melakukan pebongkaran total untuk 

menganalisnya. 

 

2.1.3.5 Breakdown Maintenance  

Breakdown atau corrective maintenance adalah kegiatan pemeliharaan dan 

perawatan yang dilakukan setelah terjadinya suatu kerusakan atau kelainan pada 

fasilitas maupun peralatan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik dan benar. 

Kegiatan breakdown maintenance yang dilakukan sering disebut dengan kegiatan 

perbaikan atau reparasi. 

Perbaikan yang dilakukan karena adanya kerusakan yang dapat terjadi 

akibat tidak dilakukannnya preventive maintenance ataupun telah dilakukan tetapi 

sampai pada waktu tertentu fasilitas atau peralatan tersebut tetap rusak. Jadi, 

dalam hal ini, kegiatan maintenance sifatnya hanya menunggu sampai kerusakan 

terjadi dahulu, baru kemudian diperbaiki. Maksud dari tindakan perbaikan ini 

adalah agar fasilitas atau peralatan tersebut dapat dipergunakan kembali dalam 

proses produksi sehingga proses produksinya dapat berjalan lancar kembali. 

Dengan demikian, apabila perusahaan hanya mengambil kebijaksanaan 

untuk melakukan breakdown maintenance saja, maka terdapatlah faktor 

ketidakpastian (uncertainity) dalam kelancaran proses produksinya akibat 

ketidakpastian akan kelancaran bekerjanya fasilitas atau peralatan produksi yang 

ada. Oleh karena itu, kebijaksanaan untuk melaksanakan breakdown maintenance 

saja tanpa preventif maintenance akan menimbulkan akibat-akibat yang dapat 

menghambat ataupun memacetkan kegiatan produksi apabila terjadi suatu 

kerusakan yang tiba-tiba pada fasilitas produksi yang digunakan.  

 

2.1.3.6 Emergency Maintenance 

Pekerjaan perbaikan segera dilakukan karena terjadi kemacetan atau 

kerusakan yang tidak terduga. Perawatan darurat ini termasuk cara perawatan 

yang tidak direncakan (unplanned emergency maintenance). 
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Gambar 2.1 

Bagan Hubungan Antara Berbagai Bentuk Perawatan 

(Sumber : Assauri, 1993) 

 

2.1.4 Efisiensi dalam Pemeliharaan 

Maintenance excellence atau pemeliharaan yang sempurna adalah 

melakukan seluruh kegiatan produksi dengan baik yaitu ketika pabrik membuat 

peningkatan terhadap standar desain dan, mesin berjalan lancar. Kebanyakan 

pengertian dari pemeliharaan yang sempurna adalah saat performansi produksi 

seimbang, kendala dan biaya pada posisi yang optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Siklus Perbaikan Maintenance Continue 
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Perawatan preventive bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan 

berdasarkan data kerusakan masa lalu. Selain itu perawatan preventive bertujuan 

untuk mengefektifkan pekerjaan inspeksi, perbaikan kecil, pelumasan, 

pembersihan dan set up (penyetelan) sehingga peralatan atau mesin dapat 

terhindar dari kerusakan. Perawatan ini dilaksanakan sejak awal sebelum terjadi 

kerusakan. Perawatan ini penting diterapkan oleh perusahaan industri yang proses 

produksinya kontinu atau memakai sistem otomatis, misalnya pabrik kimia, 

industri pengerolan baja, kilang minyak, produksi masal dan lain lain. Manfaat 

dari perawatan preventive adalah perusahaan dapat menghemat pengeluaran, 

menghemat waktu dan meningkatkan performansi. 

Umumnya perawatan preventive menggunakan data kerusakan di masa lalu 

karena data kerusakan suatu sistem memiliki hubungan yang erat dengan 

distribusi statistic tertentu. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan preventive 

maintenance memiliki hubungan erat dengan reability dan maintainability 

engineering. OEE mengukur efektivitas keseluruhan dari peralatan dengan 

mengalikan availability, performance efficiency, dan rate of quality product. 

Pengukuran efektivitas ini mengkombinasikan faktor waktu, kecepatan, dan 

kualitas operasi dari peralatan dan mengukur bagaimana faktor-faktor ini dapat 

meningkatkan nilai tambah. 

Karena OEE menunjukkan efektivitas keseluruhan dari peralatan, maka 

akurasi data sangat diperlukan. Semakin akurat data yang didapat, maka OEE 

yang diperoleh akan semakin akurat menggambarkan efektivitas dari peralatan 

tersebut. Overall Equipment Effectiveness (OEE) dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 
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OEE = Availability x Performance Efficiency x Rate of Quality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Kurva Bathtub 

(Sumber : Campbell, John, Jardine, Andrew, 2001) 

Dimana : a1 : biaya pemeliharaan preventive maintenance  

  a2 : biaya waktu yang hilang akibat kerusakan 

  a3 : biya total 

biaya total yaitu biaya keseluruhan dari biaya kerugian akibat waktu mesin 

tidak produksi dan biaya ongkos pergantian komponen bila ada yang rusak, dan 

biaya tenaga ahli untuk melakukan pergantian komponen mesin yang rusak  

  A0 : biaya total paling minimum 

Biaya total paling minimum yaitu biaya terendah dimana biaya tersebut 

didapat dari titik pertemuan antar titik a1 a2 dan a3 

Titik A0 disebut titik optimal yang menunjukan tingkat pemeliharaan yang 

seharusnya diberikan. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang perlu 

diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan, yaitu: 

 

2.1.4.1 Masalah Ekonomi 

Yang ditekankan adalah efisiensi dengan memperhatikan besarnya biaya 

yang terjadi dan alternative tindakan yang dipilih harus menguntungkan pihak 

perusahaan. Biaya-biaya yang perlu diperbandingkan adalah : 

to ta fb t Time 

Failure  

Rate 

a2 

a1 

a3 
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1. Besarnya biaya-biaya kerusakan yang terjadi karena tidak adanya 

pemeliharaan preventive. 

2. Biaya pemelihraan yang akan dikeluarkan dengan harga peralatan tersebut. 

3. Biaya pemelihraan peralatan dengan jumlah kerugian karena rusak selama 

proses produksi berlangsung. 

4. Biaya pemeliharan dengan biaya penggantian bila dibutuhkan untuk 

penggantian. 

 

2.1.4.2 Masalah Teknis 

Masalah yang menyangkut usaha-usaha untuk menghilangkan 

kemungkinan-kemungkinan timbulnya kemacetan akibat kondisi mesin produksi 

yang tidak baik. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk dapat menjaga atau 

menjamin agar kegiatan produksi dapat berjalan lancar. Yang diperlukan adalah : 

 Tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk memelihara peralatan 

atau mesin-mesin yang ada dan untuk memperbaiki mesin-mesin yang rusak. 

 Alat-alat atau komponen apa yang dibutuhkan dan harus disediakan agar 

tindakan-tindakan pada bagian yang rusak dapat dilakukan. 

 Perbaikan tersebut, semua tindakan-tindakan atau usaha-usaha harus 

dilakukan yang secara teknis dapat dihindari. 

Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa walaupun secara teknis 

pemeliharaan preventive itu penting dan perlu dilakukan untuk menjaga 

kelancaran bekerjanya mesin, selain itu menentukan tindakan yang harus 

dilakukan, kapan dilaksanakan pemeliharaan preventive dan kapan pemeliharaan 

corrective, sehingga efisiensi biaya, waktu dan tenaga kerja yang ada dapat 

diperoleh. 

 

2.2 Pengertian Keandalan (Reliability) 

 Menurut Lewis E,E, (1987) keandalan didefinisikan sebagai peluang 

komponen, peralatan, mesin atau sistem akan memenuhi kinerja yang dinginkan 

selama periode waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. 
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 Suatu sistem atau alat dua state dari keadaan merupakan proses 

probabilistic (stokastik) sehingga jika keandalan berharga 0, maka dipastikan 

bahwa sistem dalam keadaan rusak. Jika harga keandalan adalah R(t) maka nilai 

keandalan berkisar antara 0 ≤ R(i) ≤ 1. Jadi dalam selang waktu tersebut sutu 

peralatan data melaksanakan tugasnya dengan baik. 

 Keandalan merupakan fungsi dari waktu, sehingga untuk mengetahui 

keandalan sistem tersebut diperlukan suatu fungsi yang disebut fungsi keandalan. 

Fungsi ini menyatakan hubungan antara keandalan dan waktu dan dapat 

digambarkan sebagai  berikut : 

  

Gambar 2.4 

Fungsi Keandalan Sebagai Fungsi Waktu 

(sumber : Lewis E,E, 1987) 

Keterangan : 

 R(t) = Fungsi keandalan 

 F(t) = Probabilitas kerusakan 

 T     = Lamanya suatu peralatan beroprasi sampai dengan rusak (life time) 

yang merupakan variabel acak 

 R(t) = R (alat dapat berfungsi) pada saat t 

         = P {T} (mesin/alat dapat berfungsi) 

         = I-P {T>t} 

 R(t) = 1- F(t) untuk 0 ≤ R(t) ≤ 1 

Dimana : 

 R(t) = Fungsi keandalan          (2.1) 

T 

t 0 

R(t) 

9t 

0 
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 F(t) = Probabilitas kerusakan 

 Untuk t   0, R(t)   1, berarti sitem baik 

 Untuk t   ∞, R(t)   0, berarti sitem rusak 

 

2.2.1 Laju Kerusakan 

 Laju kerusakan didefinisikan sebagai banyaknya kerusakan persatuan waktu 

yang dinotasikan dengan  (t), misalkan : 

 N = Peralatan sejenis dioperasikan bersamaan dan dicatat berapa 

banyak peralatan  tersebut   masih beroperasi sampai saat t. 

N(t) = Jumlah peralatan yang masih beroprasi sampai saat t. 

N(t+∆t) = Banyaknya peralatan yang masih beroprasi sampai pada saat 

t+∆t 

 Menurut Lewis E,E, (1987) sehingga banyaknya peralatan yang masih dapat 

digunakan selama interval (t,t + ∆t ) adalah N(t) – N(t + ∆t) dan interval waktunya 

adalah (t + ∆t) – t = ∆t, maka kerusakan persatuan waktunya adalah :  

    
 ( )  (      ) 

 ( )  
            (2.2) 

 N= jumlah peralatan beroprasi 

 t = waktu 

jika pengamatan diakukan dari (t,t + ∆t) -> 0, 

persamaan (2.2) menjadi : 

              
 ( )  (      ) 

 ( )  
      (2.3) 

Persamaan diatas bias disebut dengan laju kerusakan ( (t)). Jika masing-

masing dibagi dengan N(0), maka di dapat : 

                       

 ( )

 ( )
  
 (      )

 ( )

 ( )

 ( )
  

       (2.4) 

Dimana : 

 
 ( )

 ( )
 = proporsi banyaknya peralatan yang masih beroprasi sampai 

saat t =   probabilitas peralatan masih beroprasi hingga t (merupakan R(t)) =   laju 
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kerusakan sesaat yang merupakan proporsi komponen yang rusak  tiap satuan 

waktu pada saat t. 

Sehingga persamaanya menjadi : 

     ( )                 
 ( )  (      ) 

 ( )  
 

 

    ( )   
 

 ( )
   

    

 ( )  (      ) 

  
      (2.5) 

Dalam matematika, turunan dari f(x) didefinisikan sebagai f(x), sehingga didapat : 

    ( )          
 (    )  ( ) 

  
       (2.6) 

 

Analog persamaannya menjadi        ( )   
   ( )

 ( )
 

Atau ditulis : 

     ( )   
  ( )

  

 ( )
        (2.7) 

Jika masing-masing suku dikalikan dengan dt, maka akan didapat persamaanya 

menjadi 

     ( )     
  ( )

 ( )
       (2.8) 

Dan jika diintegrasikan dri 0 sampai t, diperoleh : 

  ∫
  ( )

 ( ) 

 

 
= ∫  ( )  

 

 
 

      ( )       ( )   ∫  ( )  
 

 
 

       
 ( )

 ( )
  ∫  ( )  

 

 
 

 ( )

 ( )
  l ∫  ( )  

 

 
           (2.9) 

R(0) merupakan alat dalam keadaan baru (t=0) maka R(0) = 1, sehingga 

persamaan diatas menjadi : 

R(t) = l ∫  ( )  
 

 
         (2.10) 

R(t) = keandalan peralatan/komponen 
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Fungsi  ( ) ini dikenal dengan Hazard Function (h(t)) dan  ∫  ( )
 

 
dikenal dengan 

Integrated Hazard Function (H(t)), sehingga dapat ditulis : 

  H(t) = ∫  ( )  
 

 
 

Kemudian didapat keandalannya : 

R(t) = lH(t)         (2.11) 

2.2.2 Mean Time To Failure  

Keandalan sering dinyatakan dalam angka ekspektasi masa pakai yang 

dinotasikan dengan E(t) dan sering juga disebut dengan MTMF. Sehingga 

Ekspektasi kerusakan data ditulis dengan : 

E(t)= ∫    ( )  
 

  
         (2.12) 

Karena t selalu positif maka persamaan menjadi : 

 E(t)= ∫    ( )  
 

 
  

 E(t)= ∫     ( )
 

 
 

 E(t)= ∫    (   ( ))  
 

 
 

    E(t)=  ∫     ( )
 

 
                (2.13) 

Dengan integral partial ∫      ∫      

Misal : u = t   maka du = dt 

 dv = d R(t)  maka V = R(t) 

   E(t) = - t R(t)|+ ∫  ( )  
 

 
 = ∫  ( )  

 

 
 

Maka persamaan diatas menjadi : 

   MTMF = E(t) = ∫  ( )  
 

 
      (2.14) 

 

2.3 Probalitas 

Probalitas sangat peting dalam mengatasi berbagai masalah mulai dari 

kehidupan sehari-hari sampai pada ilmu pengetahuan atau dalam bisnis skala kecil 
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atau besar bahkan menyangkut subtansi kelengkapan data yang merupakan 

relevansi faktor. 

Probabilitas secara definitive dapat diartikan suatu nilai yang digunakan 

untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian secara acak, selain itu dapat 

juga diartikan sebagai sebuah metodologi yang menyajikan uraian variasi random 

(acak) didalam sebuah sistem. 

Probabilitas dinotasikan atau diberi simbol p, dalam konsep probabilitas 

mengacu pada dua hal, yaitu : 

Petama, pendekatan secara klasik, dimana suatu kejadian yang tidak mungkin atau 

mustahil terjadi suatu misal rotasi bumi besok berhenti, dalam kondisi ini 

dinyatakan p=0 (atau tidak mungkin terjadi). 

Kedua, pendekatan secara empirik, dimana suatu kejadian akan terjadi atau tidak 

mungkin tidak terjadi misalnya mesin A kelak akan mengalami kerusakan, dalam 

peristiwa ini dinotasikan sebagai p=1 (atau akan terjadi). 

Menurut Supranto J, (1998) dari kedua pendekatan tersebut maka 

probabilitas dapat dinyatakan atau dinotasikan dengan 0≤ p ≤1, dan apabila suatu 

peristiwa X maka probabilitasnya 0≤ p(X) ≤1 teori ini memberikan dasar secara 

matematik dan bahasa statistik. Sifat-sifat Fungsi Probabilitas : 

1. 0≤ p(X) ≤1Diskrit 

F(x)  0 Kontinu 

Untuk X = variable kontinu, f(x) buka fungsi probabilitas dan nilainya bisa lebih 

dari 1(satu). 

2. ∑ p (x) = 1 Diskrit 

∫  ( )  

∞

 ∞

   

Kontinu (integral seuruh fungsi probabilitas f(x)dx) 

f(x)dx = P {x ≤ X ≤ (x + dx)}, yaitu probabilitas bahwa nilai X mengambi suatu 

interval antara x dan x + dx 

Sifat yang pertama mengatakan bahwa nilai fungsi probabilitas tidak 

pernah negative, paling kecil 0 dan paling besar 1, jadi pada umumnya merupakan 
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pecahan. Sedangkan sifat yang kedua berarti bahwa kalau seluruh nilai fungsi 

probabilitas X dijumlahkan (diskrit) atau diintegralkan (kontinu) nilainya 1.   

 

2.3.1 Variabel Random Diskrit 

Menurut Supranto J, (1998) suatu hasil pengumpulan data, baik melalui 

kegiatan riset maupun eksperimen dapat berupa variabel diskrit dan variabel 

kontinu. Yang dimaksud dengan variabel diskrit adalah variabel yang nilainya 

tidak dapat diwakili oleh seluruh titik dalam suatu interval. Untuk variabel 

random diskrit, distribusi probabilitas yang digunakan adalah distribusi 

probabilitas binomial, distribusi probabilitas poisson. 

Jika ruang range Rx variable random X adalah terbatas atau tidak terbatas yang 

dapat dihitung, maka X disebut sebuah variabel random diskrit. 

Dalam hal ini Rx = {X1,X2,X3,…,Xk,…} 

Variabel random diskrit merupakan bilangan yang terbatas dari nilai-nilai 

yang mungkin. Jika X adalah sebuah variabel random diskrit, kita 

menghubungkan sebuah bilangan px (Xi) = P(X = xi) dengan masing-masing hasil 

xi, dalam Rx untuk xi, dalam Rx untuk i = 1,2,3,…,n,…, dimana bilangan px (Xi) 

memenuhi. 

   Px (xi) ≥ 0 untuk seluruh i 

   ∑   (  )    
           (2.15) 

Fungsi px disebut fungsi probabilitas atau hukum probabilitas dari variabel 

random, dan pengumpulan dari pasangan [ (xi, px (px)), i = 1.2 …] disebut 

distribusi probabilitas dari X, fungsi px biasanya disajikan dalam bentuk tabel, 

grafik, atau matematik. 

 

2.3.2 Variabel Random Kontinu 

Variabel kontinu merupakan variabel yang dapat diwakili oleh seluruh titik 

dalam interval (Supranto J,1998) 

Untuk sebuah variabel random continu X, didefinisikan sebagai berikut : 

  P (a ≤ X ≤ b ) =  ∫  ( )( )  
 

 
       (2.16) 
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Dimana : fungsi fx dinyatakan sebagai fungsi desitas probabilitas (fdp), 

memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut : 

1.fx (x) ≥ 0 untuk seluruh x   Rx 

2.∫  ( )    
  

 

Subscript X biasanya dihilangkan tanpa dibutuhkan untuk penjelasan. Definisi ini 

ditetapkan adanya fungsi f yang didefinisikan pada Rx sehingga menjadi 

P { e:a≤ X (e) ≤ b ) = ∫  ( )  
 

 
        (2.17) 

Dimana e adalah sebuah hasil dalam ruang sempel. Distribusi probabilitas yang 

biasa digunakan adalah distribusi probabilitas normal. 

 

2.3.3 Fungsi Padat Probabilitas 

Menurut Jardine, (1973) dalam masalah kegiatan penggantian digunakan 

fungsi padat probabilitas. Hal ini dikarenakan kerusakan suatu komponen 

tergantung pada variabel waktu. Fungsi padat probabilitas dapat digambarkan 

dalam kurva kontinyu sebagai berikut :  

 

Gambar 2.5 

Kurva Fungsi Padat Probabilitas 

 Persamaan dari fungsi padat probabilitas adalah f(t). Luas daerah di bawah 

kurva padat probabilitas menyatakan besar probabilitas terjadi kerusakan dalam 

suatu interval waktu tertentu dimana luas total sama dengan satu. Jika f(t) adalah 

fungsi padat probabilitas terjadi kerusakan antara selang waktu (tx,ty), maka: 

     ∫  ( )    
  

  
 

 

F(t) 

        0    ta   tx    ty                   tz 
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Probabilitas terjadinya kerusakan antara ta dan tz adalah : 

     ∫  ( )    
  

  
 

2.4 Model Distribusi 

Model distribusi suatu probabilitas kerusakan suatu alat dapat dicocokan 

dengan distribusi statistik. Dimana analisa keandalan ada beberapa distribusi 

statistik yang digunakan tergantung pada karakter kerusakan yang terjadi. 

Untuk laju kerusakan dari sistem independen terhadap umurnya dan 

karakteristik-karakteristik lain dari sejarah pengoprasiannya maka dapat 

digunakan distribusi eksponensial, karena distribusi ini berhububgan dengan laju 

kerusakan yang konstan, tidak tergantung pada waktu, dan distribusi eksponensial 

adalah bentuk khusus dari weibull. Jika laju kerusakan bergantung pada waktu, 

atau dengan kata lain laju kerusakan meningkat seiring dengan bertambahnya 

umur sistem maka merupakan distribusi eksponensial, normal, gamma, dan 

weibull. 

 

2.4.1 Distribusi Eksponensial Negatif 

Distribusi ini mempunyai laju kerusakan tetap terhadap waktu. Model 

distribusi eksponensial negatif mempunyai fungsi padat probabilitas sebagai 

berikut : 

 f(t) =   exp
 t
         (2.18) 

Untuk t ≥ 0 dan   > 0 

Dimana : t = Waktu 

    = Kecepatan rata-rata terjadinya kerusakan 

Fungsi Distribusi Kumulatif : 

F(t) 1-exp
-t
            (2.19) 

Fungsi Keandalan : 

R(t) = exp
- t

            (2.20) 

Lanju kerusakan : 

Λ (t) = 
- t

            (2.21) 
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2.4.2 Distribusi Normal 

Distrisbusi normal ini memiliki kurva seperti lonceng dengan dia 

parameter pembentuk yaitu µ dan   kurva distribusi normal berbentuk simetris 

terhadap nilai rataannya (mean value). 

Fungsi ini banyak digunakan terutama menggambarkan laju kerusakan alat 

yang terus meningkat. 

Fungsi Padat Probabilitas : 

 f(t) = 
 

 √  
 exp *

 (   ) 

   
+ untuk - ~≤ t ≤ ~;  > 0; ~ µ < ~    (2.22) 

Dimana : 

 µ = Rataan (mean value) 

   = Standart Deviasi 

Fungsi distribusi kumulatif: 

f(t) = ∫ *
 

 √  
   ( 

   

   
)+

 

  
          (2.23) 

Fungsi keandalan : 

 R(t) = 
 

 √  
∫    *

 (   ) 

   
+

 

 
         (2.24) 

Fungsi laju kerusakan : 

  (t) = 
   [ (   )     ]

∫    [ (   )     ]
 

 

        (2.25) 

 

2.4.3 Distribusi Gamma 

Fungsi padat probabilitias adalah: 

    f(t) = 
 (  )       

 ( )
      (2.26) 

 Untuk   > 0, β > 0, t ≥ 0 

Dimana: 

    Γ(β) = ∫         
 

 
   

Fungsi keandalan adalah : 

    R(t) = 
[∫         
 

 
  ]  

 ( )
      (2.27) 
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Fungsi kerusakan adalah : 

  (t) = 
        

∫           
 

 

         (2.28) 

 

Untuk kasus khusus dari distribusi Gamma adalah distribusi Erlang (n-tahap) 

yaitu β = n adalah integer sehingga : 

Fungsi kepadatan : 

 f(t) = 
 (  )       

 ( )
         (2.29) 

Untuk   > 0, n > 0, t ≥ 0 

Dimana : Γ (n) = (n-1) 

 

2.4.4 Distribusi Weibull 

Distribusi weibull biasanya untuk mengukur unsur atau waktu pakai 

peralatan. Fungsi Padat Probabilitas: 

f(t) = 
 

 
(
 

 
)
   

   ( (
 

 
)
 

)        (2.30) 

 Laju kerusakannya : 

  ( )   
 

 
(
 

 
)
   

         (2.31) 

Untuk  α = Shape parameter, α > 0 

 Β = Scale parameter untuk menentukan karakteristik life time, β > 0 

fungsi kumulatif kerusakannya merupakan intergral dari 0 sampai t dari fungsi 

padatnya sehingga diperoleh rumus : F(t) = 1 - ( (
 

 
)
 

)     (2.32) 

Harga keandalannya : 

R(t) = exp ( (
 

 
)
 

)         (2.33) 

Dengan mengintegrasikan keandalan antara 0 sampai tak hingga didapatkan  

 MTTF = βT(  
 

 
)         (2.34) 

Dimana : 

 T = ∫     
 

 
      

 T  = Gamma functions for non integer arguments 
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2.4.5 Distribusi Lognormal 

Menurut Dwi Priyatna, (2000) distribusi lognormal berhubungan dengan 

distribusi normal. Time to failure, dari suatu komponen dikatakan memiliki 

distribusi lognormal bola y = ln T mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 

dan varians σ. Probability density function dari distribusi lognormal adalah  

f(t) = 
 

   √  
 
 

 
[
    

  
]
 

          (2.35) 

Fungsi keandalan dari komponen yang mengikuti distribusi lognormal adalah 

R(t) = ∫
 

   √  
 
 

 
[
    

  
]
 

  
 

 
        (2.36) 

sedang fungsi ketakandalannya adalah 

Q(t) = 1 - ∫
 

   √  
 
 

 
[
    

  
]
 

  
 

 
       (2.37) 

 

2.5 Pengertian Perawatan 

Perawatan memang didefinisikan sebagai kegiatan merawat fasilitas 

produksi sehingga fasilitas-fasilitas tersebut akan selalu berada dalam keadaan 

atau kondisi yang siap pakai sesuai dengan kebutuhan. Merawat bukan hanya 

dalam artian merawat fasilitas produksi saja tetapi juga fasilitas lainnya, seperti 

komputer, alat angkut, generator, bangunan kantor dan pabrik dan sebagainya. 

Pendeknya, semua yang mengalami pemakaian atau secara lebih umum 

terekspos terhadap kondisi lingkungan memerlukan perawatan karena kondisi 

fasilitas menurunkan kemampuan kerjanya dengan berjalannya ekspos tadi, tanpa 

adanya perawatan terhadap fasilitas yang bersangkutan akan menyebabkan 

melemahnya kondisi fasilitas tersebut secara bertahap namun pasti sehingga tidak 

lagi mempunyai kemampuan teknis. 

Dimana faktor-faktor produksi tersebut adalah mesin-mesin produksi. 

Apabila mesin-mesin tersebut digunakan secara terus menerus akan mengalami 

penurunan tingkat kesiapannya (availability), keandalannya (reliability) serta 

tingkat kualitas hasil kerja. Tetapi dengan kegiatan perawatan yang baik, teratur 
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dan periodik maka mesin atau fasilitas pabrik dapat dipergunakan untuk keperluan 

produksi sesuai dengan rencana, sehingga proses produksi dapat berjalan lancar. 

Menurut Corder, (1988) terdapat beberapa pendapat tentang pengertian dari 

perawatan. Pengertian perawatan adalah Suatu kombinasi dari setiap tindakan 

yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam atau memperbaikinya sampai 

suatu kondisi yang bisa diterima.  

Menurut Assauri, (1993) sedangkan pengertian perawatan yang lain adalah 

Suatu kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau peralatan pabrik dan 

mengadakan perbaikan atau penyesuaian/penggantian yang diperlukan supaya 

terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang 

direncanakan. 

Dari kedua pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian 

perawatan adalah Suatu kegiatan untuk menjaga dan mempertahankan fasilitas-

fasilitas produksi agar tetap dalam kondisi siap untuk beroperasi dan jika terjadi 

kerusakan maka diusahakan agar fasilitas tersebut dapat dikembalikan pada 

kondisi yang baik agar terdapat suatu keadaan operasi yang memuaskan sesuai 

rencana. Peranan perawatan akan sangat terasa apabila sistem telah mengalami 

gangguan atau tidak dapat dioperasikan lagi. 

 

2.5.1 Tujuan Perawatan 

Menurut Assauri, (1993) adapun tujuan perawatan utama dari kegiatan 

perawatan adalah sebagai berikut : 

1. Kemampuan beroperasi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana 

produksi. 

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

dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan produksi yang tidak 

terganggu. 

3. Untuk membatu mengurangi pemakaian dan penyimpangan yang di luar batas 

dan menjaga modal yang diinvestasikan dalam perusahaan selama waktu 

yang ditentukan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan mengenai investasi 

tersebut. 
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4. Untuk mencapai tingkat biaya maintenance serendah mungkin engan cara 

melaksanakan kegiatan maintenance secara efektif dan efisien 

keseluruhannya. 

5. Menghindari kegiatan maintenance yang dapat membahayakan keselamatan 

kerja. 

6. Mengadakan suatu kerjasama yang erat dengan fungsi-fungsi utama lainnya 

dari suatu perusahaan dalam rangka mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu 

tingkat keuntungan atau return of investment yang sebaik mungkin dan total 

biaya yang rendah. 

 

2.5.2 Jenis-Jenis Perawatan 

Menurut Suharto, (1991) perawatan secara garis besar dibagi menjadi 

beberapa perawatan yaitu :  

1. Perawatan terjadwal (schedule) adalah perawatan yang telah diatur, dikontrol 

dan dicatat pelaksanaanya. 

2. Perawatan tidak terjadwal (unscheduled) adalah perawatan yang tidak 

direcanakan atau kerusakan yang tak terduga. 

3. Perawatan preventive adalah perawatan yang bertujuan untuk mencegah 

terjadinya kerusakan atau cara perawatan yang direncanakan untuk 

pencegahan (preventive). perawatan preventive juga dimaksudkan untuk 

mengefektifkan pekerjaan inspeksi, perbaikan kecil, pelumas, penyetelan, 

sehingga peralatan atau mesi selama beroprasi dapat terhindar dari kerusakan. 

Perawatan ini dilakukan untuk memperoleh : “Biaya minimum dan keadalan 

dalam pengoprasian mesin”. 

4. Perawatan korektif adalah merupakan perawatan yang dilaksanakan setelah 

terjadinya kegagalan, tetapi sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu 

dalam bentuk penyediaan suku cadang, bahan, tenaga kerja dan peralatan. 

Dalam perawatan korektif perlu dilakukan usaha menghilangkan problem 

yang merugikan untuk mencapai kondisi yang lebih ekonomis. 

5. Perawatan berjalan adalah merupakan perawatan yang dilakukan pda saat 

fasilitas atau pemesinan dalam keadaan bekerja. Perwatan berjalan ini 
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termasuk cara perawatan yang direncanakan untuk diterapkan pada mesin 

yang harus beroprasi. 

6. Perawatan darurat adalah merupakan perawatan yang segera dilakukan untuk 

mencegah akibat yang lebih serius, perawatan ini dilakukan juga dalam 

keadaan mendadak atau tidak terduga, sehingga ini termasuk dari perawatan 

yang tidak ditrencanakan 

7. Perawatan perbaikan adalah merupkan tindakan perawatan untuk perbaikan 

yang meliputi : penggantian komponen, perbaikan kecil (reparasi), perbaikan 

besar (overhaul). 

 

2.5.3 Parameter Perawatan 

Terjadinya kerusakan pada peralatan atau sistem diakibatkan oleh 

terjadinya kerusakan pada salah satu komponen mesin atau peralatan tersebut. 

Untuk merencanakan perawatan dan penggantian komponen secara baik, maka 

perlu diketahui parameter-parameter penting dalam perawatan, yaitu : 

 Karakteristik waktu antar kerusakan tiap-tiap mesin 

 Interval perawatan yang optimal 

 Interval penggantian komponen kritis yang optimal 

Kesemua parameter membawa kiat ke arah “perencaan perawatan yang baik” 

 

2.5.4 Penentuan Interval Perawatan Optimal 

Tujuan perawatan adalah untuk menaikan keandalan, dimana dengan 

adanya keandalan pada komponen maka life time komponen bertambah. Selain itu 

dengan adanya keandalan maka dapat memenimkan biaya perawatan dan 

mencegah kerugian menganggur. Koponen dirawat secara periodik. 
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Gambar 2.6 

Grafik keandalan dengan Perawatan 

(sumber:, Lewis, 1987) 

R (t) : keandalan sistem/ komponen pada saat t 

R (s) : keandalan sistem/ komponen pada suatu periode 

R (m): keandalan sistem/ komponen dengan perawatan periodik 

Interval dalam periode 

0 < t < S   Rm (t) = R (t) 

S < t < 2S   Rm (t) = R (s). R (t - s) 

2S < t < 3S   Rm (t) = R (s)
2
.R (t – 2s) 

Rm : keandalan sitem atau komponen dengan perawatan periodik 

Secara umum : untuk N kali perawatan. 

 Ns ≤ t < (N + 1)sRm(t) = R(s)
2
 R(t – 2s)      (2.38) 

 MTMFM = ∫    ( )  
 

 
 

      = ∫  ( )
 

 
+ ∫  ( ) (   )  

  

 
 + ∫  

  

  
 (S)

2
R(t-2s)dt + … 

      = ∫  ( )  
 

 
+ R(s) ∫  ( )    

 

 
R(S)

2
∫  ( )   
 

 
+ …  

      = ∫  ( )   
 

 
[1 + R(s) + R(S)

2
 + …] 

 Jadi : 

MTMFM = 
∫  ( )  
 
 

   ( )
       (2.39) 

Dimana MTMFM = MTMF sistem atau Dα komponen dengan perawatan 

secara periodik.  

Program perawatan seringkali dikaitkan dengan biaya perawatan, karena 

perawatan yang terlalu sering menyebabkan biaya perawatan besar sekali. 

tpm  2tpm  3tpm          t(Time) 

Tanpa 

R(t) Reability 

1.0 
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Sedangkan bila perawatan jarang, kerusakan sering terjadi sehingga biaya 

kerusakan menjadi besar. Dengan demikian harus dicari titik optiumnya, untuk 

tiap berapa satuan waktu sistem dirawat supaya total biaya minimum. Dengan 

asumsi setiap perawatan komponen dalam setiap sistem menjadi baru, untuk 

memudahkan perhitungan matematikanya. 

Besar kemungkinan komponen rusak Pr(t), kemungkinan berhasil 

merupakan keandalan dari komponen tersebut, kemungkinan akan rusak dalam 

waktu tertentu merupakan ketidak andalan dari komponen tersebut. 

Pr(t) = 1 – R(t)       (2.40) 

 

2.6 Pengujian Hipotesa Distribusi Data (Test Goodness of Fit) 

Ada dua macam test Goodness of fit, yaitu Chi-Squer dan uji Kolmogorov 

Smirnov, sedangkan untuk distribusi yang bersifat diskrit digunakan uji Chi-

Squer. 

 

2.6.1 Asumsi-asumsi 

 Data tersiri atas hasil-hasil pengamatan bebas X1, X2,….,Xn yang 

merupakan sebuah sample acak berukuran n dari suatu distribusi yang belum 

diketahui dan dinyatakan dengan F(x). 

2.6.2 Hipotesa 

 Jika Fo(x) dimisalkan sebagai fungsi distribusi yang dihipotesiskan 

(fungsi peluang kumulatif), maka hipotesa nol dan hipotesa tandingannya dapat 

dinyatakan masing-masing sebagai berikut : 

a. Dua sisi 

Ho : F(x) = Fo(x) untuk semua nilai x 

H1 : F(x) ≠ Fo(x) untuk sekurang-kurangnya sebuah nilai x 

b. Satu sisi 

Ho : F(x) ≥ Fo(x) untuk semua nilai x 

H1 : F(x) <Fo(x) untuk sekurang-kurangnya sebuah nilai x 

c. Satu sisi 

Ho : F(x) ≤ Fo(x) untuk semua nilai x 
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H1 : F(x) > Fo(x) untuk sekurang-kurangnya sebuah nilai x 

 

2.6.3 Statistik Uji 

 Misalnya S(x) menyatakan fungsi distribusi sampel atau empiric, dengan 

kata lain S(x) adalah fungsi peluang kumulatif yang dihitung dari data sampel.  

Statistik uji ini bergantung dari hipotesis yang diminati sebagai berikut : 

 Untuk uji dua sisi : 

D = supx |Fo(x) – S(x)| 

Atau : D = supremum untuk semua nilai x dari nilai mutlak beda Fo(x) – S(x) 

 Untuk uji satu sisi dengan hipotesis tandingan F(x) < Fo(x) : 

D
+
 = supx |Fo(x) – S(x)| 

 Untuk uji satu sisi dengan hipotesis tandingan F(x) > Fo(x) : 

D
-
 = supx |S(x) –Fo(x)| 

 

2.6.4 Kaidah Pengambilan Keputusan 

 Ho ditolak pada taraf nyata α jika statistik uji yang diamati D, D
+
, 

atau D
-
 lebih besar dari (1-α) pada tabel.  

 

2.7 Model Age Replacement 

Dalam model ini, waktu yang tepat untuk dilakukannya penggantian 

pencegahan adalah tergantung pada umur pakai dari komponen. Penggantian 

pencegahan dilakukan dengan cara menetapkan kembali interval penggantian 

pencegahan berikutnya sesuai dengan interval yang telah ditentukan jika terjadi 

kerusakan yang menuntut dilakukan penggantian. Dalam menentukan model 

penggantian ini terdapat gambaran yang dikembangkan untuk dapat memfokuskan 

pada inti permasalahan, yaitu: 

1. Laju kerusakan kompone n bertambah sesuai dengan peningkatan pemakaian. 

2. Peralatan yang telah dilakukan penggantian komponen akan kembali pada 

kondisi semula. 

3. Tidak ada pemasalahan dalam persediaan komponen 
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Gambar 2.7 

Model penggantian Pencegahan 

(Sumber : Jardine, 1973) 

Pada model penggantian ini terdapat 2 siklus operasi, yaitu : 

1. Siklus 1 adalah siklus pencegahan tersebut ditentukan melalui penggantian 

komponen yang lebih mencapai umur penggantian (tp) sesuai dengan yang 

telah direncanakan. 

2. Siklus 2 adalah siklus kerusakan yang diakhiri dengan kegiatan penggantian 

kerusakan. Kegiatan pencegahan tersebut ditentukan melalui penggantian 

komponen yang telah mengalami kerusakan sebelum mencapai waktu 

penggantian yang telah ditentukan sebelumnya. 

Kedua siklus tersebut dapat digunakan sebagai berikut : 

 

Gambar 2.8 

Model Opresai  

(Sumber :Jardine, 1973) 

2.7.1 Biaya penggantian 

Salah satu tujuan manajemen penggantian adalah mencapai keseimbangan 

antara biaya-biaya yang timbul dalam penggantian. Struktur biaya yang tercakup 

dalam penggantian diuraikan sebagai berikut : 

operasi 

Siklus 1 

Penggantian 

Pencegahan 

operasi 

Siklus 1 

Penggantian 

Kerusakan 

Waktu 

Penggantian 

kerusakan 

Penggantian 

kerusakan 

Penggantian 

pencegahan 
Penggantian 

pencegahan 

Tp Tp 
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a. Biaya tenaga kerja. 

b. Biaya kerugian yang dialami akibat sistem tidak dapat berfungsi. Biaya ini 

disebut biaya kesempatan yang hilang akibat sistem tidak berproduksi. 

c. Biaya suku cadang untuk komponen yang digunakan dan harus diganti atau 

diperbaiki. 

Total biaya ekspektasi per satuan waktu C(tp) adalah : 

C (tp) = 
                                             

                         
  (2.41) 

Dimana : 

Total biaya ekspektasi penggantian per siklus adalah : 

= (biaya siklus pencegahan x probabilitas siklus pencegahan) + (biaya siklus 

kerusakan x probabilitas siklus kerusakan). 

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

Penggantian yang dilakukan pada waktu tp menjelaskan bahwa pt tidak 

terjadi kerusakan, dimana hal ini disebut dengan keandalan, sehingga probabilitas 

aktifitas perawatan pada masa sebelumnya tp sama dengan keandalan mesin, yaitu 

R(tp) sedangkan probabilitas kerusakan pada tp merupakan fungsi kegagalan 

F(tp), dimana F(tp) = 1 – R(tp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 

Distribusi Normal pada Siklus Kerusakan 

(Sumber :Jardine, 1973) 

 

Ekspektasi panjang siklus E(tp) dapat dihitung sebagai berikut : 

E(tp) = tpR(tp) + (ekspektasi panjang siklus kerusakan) x [1-R(tp)] 

Untuk menentukan panjang siklus kerusakan dapat dilihat pada gambar 2.10 

dimana ekspektasi panjang siklus kerusakan ekuivalen dengan perpanjangan umur 

F(t) 

tp         t 
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komponen, dengan asumsi bahwa distribusi kegagalan adalah distribusi normal. 

Umur komponen merupakan waktu rata-rata komponen beroprasi yang dinyatakan 

oleh :∫    ( )  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 

Distribusi Normal pada Eksponensial Waktu Siklus 

(Sumber : Jardine, 1973) 

 tp menyatakan diamana aktifitas penggantian pencegahan dilakukan, maka 

daerah yang diarsir menyatakan waktu rata-rata terjasinya kerusakan, sehingga 

daerah yang diarsir : 

 M(tp)  = ∫    ( )  [   (  )]
 

  
  (2.42) 

Jika ekspektasi panjang siklus kerusakan dinyatakan pada persamaan (2.42) maka 

             E(tp)     = tp x R(tp) + M(tp) x [1-R(tp)]       

  = tp x R(tp) + ∫    ( )  
 

  
    (2.43) 

Jika ekspektasi panjang siklus dinyatakan pada persamaan (2.38) maka total biaya 

C(tp) = 
    (  )    [   (  )]

      (  )  (  )  [   (  )]
   (2.44) 

Sehingga persamaan total biaya ekspektasi persatuan waktu dapat ditulis : 

C(tp) = 
    (  )    [   (  )]

      (  ) ∫    ( )  
 

  

   (2.45) 

Dimana : Cp  = Biaya tiap kali penggantian terencana 

  Cf  = Biaya penggantian akibat kerusakan 

  R(tp) = Probabilitas terjasinya siklus pertama 

  Tp = Interval waktu penggantian terencana 

F(tp) = Fungsi padat probabilitas 

C(tp) = Ekspektasi biaya penggantian persatutan waktu. 

F(t) 

tp         t 
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2.8 Mesin Multi Block 

CV. Walet Sumber Barokah menggunakan mesin Multi Block untuk 

memproduksi paving, mesin ini adalah mesin produksi yang terintegrasi secara 

semi otomatis, yang terdiri dari beberapa mesin seperti mesin mixer, conveyor, 

dan mesin cetak press. 

Prinsip kerja mesin Multi Block  adalah mengaduk bahan baku dan mencetak 

sesuai cetakan. Mesin ini di jalankan dengan menggunakan diesel. Pertama bahan 

baku diaduk pada mesin mixer, setelah pengadukan berjalan sesuai waktu yang 

ditentukan kemudian adonan di bawa ke mesin cetak press dengan menggunakan 

mesin conveyor, kemudian adonan dimasukan ke cetakan lalu di press. 

 

 

Gambar 2.11 

Skema mesin Multi Block 

 

Keterangan gambar :   

1. Mixer 

2. Conveyor 

3. Cetak press. 

 

 

 

1 
2 

3 
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Gambar 2.12 mesin mixer 

 

Gambar 2.13 mesin conveyor  

 

Gambar 2.14 mesin press 

 




