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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Diagram Alir Penelitian 
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Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 

3.2 Identifikasi Masalah  

Pada langkah ini dilakukan peninjauan awal untuk mengidentifikasi 

permasalahan yang terjadi, yakni kegagalan pada komponen yang mengganggu 

jalanya proses produksi perusahaan. Identifikasi kondisi awal tersebut akan 

digunakan untuk merumuskan permasalahan dengan jelas dan menetapkan tujuan 

penelitian, serta penentuan batasan- batasan penelitian dan asumsi yang 

digunakan. 

 

3.3 Perumusan Masalah 

Berisi latar belakang yang mendasari pemilihan judul/topic, tujuan, manfaat 

serta asumsi dan batasan pada penelitian ini. Pada penelitian ini yang menjadi 
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permasalahan adalah : Berapa interval waktu penggantian komponen kritis pada 

mesin multi block agar diperoleh biaya perawatan dan penggantian komponen 

mesin yang minimum dengan tingkat keandalan yang terbaik. 

   

3.4 Menentukan Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian ini penentuan interval penggantian komponen dan sistem 

perawatan yang optimal dalam proses di CV. Walet Sumber Barokah sangatlah 

diperlukan agar kegiatan operasionalnya tidak terganggu. Tujuanyang ingin 

dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Menentukan interval waktu penggantian komponen kritis pada mesin 

multi block. 

2. Menentukan biaya perawatan yang ideal pada mesin multi block. 

a. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan di CV. Walet Sumber Barokah di Jl. Inspol 

Suwoto No.8 Sidodadi- Lawang, Malang, disini akan didapatkan variable- 

variable yang dibutuhkan dalam penentuan mesin kritis dan penetuan 

sistem perawatan yang optimal.   

b. Studi Pustaka  

Dalam studi pustaka dipelajari tentang berbagai macam teori bagaimana 

cara menetukan mesin kritis dan menentukan sistemperawatan yang paling 

optimal. Mulai dari maintenance, metode- metode perawatan, dan 

pengujian distribusi hingga penentuan biaya perawatannya. 

 

3.5 Pengumpulan Data 

Pada langkah ini akan dilakukan pengumpulan data yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Data yang akan digunakan pada penelitian ini secara garis 

besar adalah :  
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1. Data jumlah kerusakan  

Data jumlah kerusakan komponen 

No Tanggal  Nama komponen  Waktu antar kerusakan 

(Hari) 

Waktu lama perbaikan 

(menit) 

1     

2     

3     

 

2. Biaya tenaga kerja 

Biaya tenaga kerja adalah merupakan pengeluaran yang diharapkan akan 

member manfaat diwaktu yang akan dating dalam hubungan realisasi 

penghasilan.   

3. Biaya penggantian komponen 

Adakalahnya suatu komponen tidak dapat diperbaiki lagi tetati harus 

diganti. Biaya pembeliannya merupakan biaya pembelian penggantian 

komponen. Jika ternyata komponen tersebut masih dapat diperbaiki maka 

yang dikeluarkan hanyalah biaya untuk melakukan perbaikan kerusakan.   

4. Biaya menganggur akibat kerusakan  

Pada saat mesin berhenti dan dilakukan perawatan, perusahaan tetap 

membayar operator mesin tersebut.  

 

3.6 Pengolahan Data  

Pada tahap ini maka data- data yang telah dikumpulkan akan diolah. Setelah 

data diperoleh maka langkah- langkah selanjutnya pengolahan data sebagai 

berikut :  

1. Menentukan distribusi weilbull dengan uji hipotesa untuk interval waktu 

kerusakan dan lama perbaikan dengan uji kesesuaian Kolmogorof Smirnov 

(karena data yang diuji bersifat kontinyu/uji non parametric) meliputi : 

a. Distribusi Weilbull : Ho diterima jika DN hitung < DN table 

  Ho ditolak jika DN hitung > DN table 

Significance level  : 0,05 
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2. Jika tidak diterima, langkah selanjutnya menentukan distribusi lainya : 

a. Distribusi Exponensial  : Ho diterima jika DN hitung < DN table 

  Ho ditolak jika DN hitung > DN table 

b. Distribusi Normal  : Ho diterima jika DN hitung < DN table 

  Ho ditolak jika DN hitung > DN table 

c. Distribusi Gamma  : Ho diterima jika DN hitung < DN table 

  Ho ditolak jika DN hitung > DN table 

Uji ini dibantu dengan menggunakan paket software STATGRAPHICS 

untuk mengetahui significance level tertinggi. 

3. Menentukan distribusi yang sesuai dengan mengguanakan software 

STATGRAPHICS dengan uji kesuaian Kolmogorof Smirnov untuk 

mendapatkan parameter fungsi.  

4. Pendugaan parameter keandalan  

Pendugaan parameter keandalan dapat diperoleh dengan menggunakan 

software Statgraph berdasarkan distribusi waktu antar kerusakan.  

5. a. Menentukan fungsi padat probabilitas sesuai distribusinya. Rumus untuk 

distribusi weilbull berdasarkan persamaan (2.30), rumus untuk distribusi 

lognormal berdasarkan persamaan (2.35), rumus untuk distribusi 

exponensial berdasarkan persamaan (2.18), rumus untuk distribusi normal 

berdasarkan persamaan (2.22) dan rumus untuk distribusi gamma 

berdasarkan persamaan (2.26). 

b. Menentukan fungsi keandalan berdasarkan distribusi yang terpilih. 

Rumus untuk distribusi weilbull berdasarkan persamaan (2.33), rumus 

untuk distribusi lognormal berdasarkan persamaan (2.36), rumus untuk 

distribusi exponensial berdasarkan persamaan (2.20), rumus untuk 

distribusi normal berdasarkan persamaan (2.24) dan rumus untuk distribusi 

gamma berdasarkan persamaan (2.27). 

c. Menentukan laju kerusakan komponen sesuai distribusi yang dipilih. 

Rumus untuk distribusi weilbull berdasarkan persamaan (2.31), rumus 

untuk distribusi lognormal berdasarkan persamaan (2.37), rumus untuk 

distribusi exponensial berdasarkan persamaan (2.21), rumus untuk 
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distribusi normal berdasarkan persamaan (2.25) dan rumus untuk distribusi 

gamma berdasarkan persamaan (2.28). 

d.Menentukan rata- rata kerusakan (MTTF), rata- rata lama perbaikan 

(MTTR) berdasarkan distribusi yang dipilih. 

6. Perhitungan biaya perawatan (Cp) 

Biaya perawatan mesin merupakan biaya yang secara langsung atau tidak 

langsung menjadi beban untuk aktivitas perbaikan mesin setiap periode 

waktu tertentu dan selama waktu tertentu yang telah direncanakan 

sehingga besarnya biaya perawatan adalah :  

Cp = Biaya komponen + (lama perawatan x biaya tenaga kerja) 

7. Perhitungan biaya kerusakan (Cf) 

Biaya kerusakan diperoleh dari perhitungan biaya yang diakibatkan karena 

berhentinya mesin selama dilakukan perbaikan, sehingga besar biaya 

adalah :  

Cf = (biaya tenaga operator x MTTR) + (keuntungan yang hilang x 

MTTR) + ( biaya tenaga teknisi x MTTR) + (biaya penyusutan 

komponen). 

Menentukan interval perawatan optimal dengan kriteria minimasi biaya 

dari interval kerusakan dan biaya perawatan serta biaya penggantian akan 

digunakan untuk memperoleh intervalwaktu perawatan komponen kritis 

dengan kriteria minimasi biaya, maka mengguanakan rumus sebagai 

berikut :  

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. 
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3.7 Analisa dan Interpretasi Data 

Dari hasil pengolahan data maka akan dianalisa. Hal – hal yang akan 

dianalisa : 

1. Dari hasil yang diperoleh jadwal pergantian komponen.  

2. Diperoleh perbandingan antara biaya sebelum perawatan dengan sesudah 

perawatan. 

3. Hasil yang diperoleh akan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dari 

sistem perawatan yang ada pada CV. Walet Sumber Barokah.    

 

3.8 Kesimpulan dan Saran   

Pada tahap ini akan dilakukan analisa dari hasil pengolahan data yang telah 

dilakukan. Berdasarkan hasil analisa yang dibuat maka akan diperoleh kesimpulan 

yang akan menjawab tujuan awal dari penelitian ini. Kesimpulan yang diberikan 

juga disertai dengan saran- saran baik untuk diberikan kepada perusahaan maupun 

untuk pengembangan penelitian ini selanjutnya.   

 




