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BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.

Perawatan (maintenance) memiliki pengaruh bagi kesinambungan operasi

suatu industri. Proses produksi berjalan dengan lancar akan menghasilkan produk

yang bekualitas. Proses tersebut tergantung pada sumber daya yang dimiliki,

dimana kondisi peralatan atau mesin dalam keadaan siap pakai sehingga tidak

terjadi breakdown. PT. Sahabat Rubber Industries yang berada di Malang Jawa

timur, merupakan perusahaan manufacturing yang bergerak pada pengolahan

karet. Ada beberapa jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan yaitu selang

karet LPG Inchristo, selang multi purpose, dan seal propane. Mesin produksi

yang digunakan antara lain mesin kneader, mesin giling atau Open Mixing Mill

Machine, mesin extruder untuk tube, mesin extrude untuk cover, oven, mesin

boiler, mesin rajut, mesin press hidrolik, dan mesin press plastik.

Permasalahan yang dialami perusahaan adalah salah satu penurunan fungsi

peralatan atau mesin yang terjadi downtime pada mesin giling, karena disebabkan

sistem perawatan di perusahaan masih bersifat corrective maintenance, dimana

perawatan atau penggantian spare part dilakukan hanya ketika terjadi kerusakan.

Kerusakan mesin giling mengakibatkan proses produksi akan berhenti karena

mesin dalam perbaikan dan spare part atau komponen yang tidak selalu tersedia

saat terjadi kerusakaan. Penyebab lain kerusakan yang terjadi pada mesin Open

Mixing Mill adalah terjadinya kerusakan pada beberapa komponen dan terjadi

kerusakannya tidak menentu, sehingga perlu jadwal maintenance untuk mesin

Open Mixing Mill. Hasil pencatatan untuk  mesin Open Mixing Mill Januari-

Desember 2016 terjadi 30 kali breakdown.

Menghindari permasalahan diatas diperlukan sistem perawatan yang

terencana dengan menggunakan pendekatan metode realibility centered

maitenance (RCM) terhadap mesin penggiling karet, sehingga meminimalisir

downtime pada mesin giling saat beroperasi. RCM adalah suatu proses yang

digunakan untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk menjamin aset fisik

dapat kontinyu dalam memenuhi fungsi yang diharapkan dalam konteks
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operasinya (Pranoto, 2015). Berkurangnya downtime pada mesin selain

meningkatkan kelancaran proses produksi juga diharapkan dapat memperpanjang

usia pakai pada mesin.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas peranan perawatan terhadap mesin

penggiling karet sangat penting maka perumusan masalah pada penelitian ini

adalah ; perlu dilakukan perencanaan perawatan mesin Open Mixing Mill

Machine dengan pendekatan reliability centered maintenance (RCM) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menentukan komponen kritis pada mesin giling atau Open Mixing Mill

Machine.

2. Memilih tindakan perawatan pada komponen penggiling karet atau Open

Mixing Mill Machine.

3. Memperoleh interval preventif penggantian komponen kritis pada mesin

giling/ Open Mixing Mill Machine dengan berdasarkan kriteria minimasi

downtime.

4. Memperoleh jadwal terencana / schedule maintenance berdasarkan interval

penggantian komponen kritis.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah  :

1. Memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengaplikasikan ilmu yang

diperoleh selama perkuliahan serta menambah  pengetahuan penerapan ilmu

perwatan di perusahaan..

2. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan dalam

melakukan perawatan pada mesin penggiling karet.

3. Dapat memperkirakan waktu perawatan terhadap komponen pada mesin

penggiling karet atau Open Mixing Mill Machine di PT. Sahabat Rubber

Industries.
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1.5 Batasan Masalah dan Asumsi

1.5.1 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Objek yang diteliti hanya pada mesin open mixing mill/ penggiling karet dan

komponen kritis.

2. Penyelesaian masalah dibatasi sampai penentuan perencanaan kegiatan

perawatan yang terdiri dari pemilihan tindakan perawatan, penentuan

komponen kritis, penentuan interval penggantian komponen, dan  jadwal

terencana.

3. Data skunder yang diambil dari perusahaan yaitu satu tahun terakhir pada

tahun 2016.

4. Keandalan yang dibahas berdasarkan fungsi waktu, tidak membahas biaya.

1.5.2 Asumsi

Asumsi – asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Proses produksi berada pada kondisi normal.

Kerusakan terjadi pada saat mesin beroperasi produksi.




