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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Perawatan (Maintenance) 

2.1.1 Definisi dan Tujuan Perawatan 

Perawatan adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas atau 

peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian atau penggantian 

yang diperlukan agar terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan 

sesuai apa yang direncanakan (Assauri, 1980:88). Menurut Corder (1996:4), 

perawatan adalah suatu kombinasi dari setiap tindakan yang dilakukan untuk 

menjaga suatu barang dalam, atau untuk memperbaikinya sampai, suatu kondisi 

yang bisa diterima. Sedangkan menurut Ansori, Mustajib (2013:2), perawatan 

atau pemeliharaan (maintenance) adalah konsepsi dari semua aktivitas yang 

diperlukan untuk menjaga atau memperhatikan kualitas fasilitas atau mesin agar 

dapat berfungsi dengan baik seperti kondisi awalnya. Berdasarkan definisi diatas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa perawatan merupakan suatu kombinasi aktivitas 

perbaikan, penyesuaian atau penggantian untuk mempertahankan keadaan fasilitas 

pabrik seperti mesin dan alat pada kondisi yang baik untuk melakukan proses 

yang direncanakan. Dalam usaha untuk dapat menggunakan terus fasilitas tersebut 

agar kontinuitas produksi dapat terjamin, maka dibutuhkan kegiata-kegiatan 

perawatan yang meliputi kegiatan pengecekan, meminyaki (lubrication) dan 

perbaikan/reparasi atas kerusakan yang ada serta penyesuaian atau penggantian 

spare part atau komponen yang terdapat pada fasilitas tersebut. Peranan 

maintenance tidak hanya untuk menjaga agar pabrik dapat tetap bekerja dan 

produk dapat diproduksi lalu diserahkan ke konsumen dengan tepat waktu, selain 

itu juga untuk menjaga agar pabrik dapat bekerja secara efisien dengan menekan 

atau mengurangi kemacetan-kemacetan menjadi sekecil mungkin.  

Tujuan utama dari fungsi perawatan menurut Assauri adalah: 

1. Kemampuan produksi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana

produksi.
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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 diluar batas 

dan menjaga modal yang diinvestasikan dalam perusahaan selama waktu yang 

ditentukan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan mengenai investasi 

tersebut. 

4. Untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin, dengan 

melaksanakan kegiatan maintenance secara efektif dan efisien 

keseluruhannya. 

5. Menghindari kegiatan maintenance 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 of investment) yang sebaik mungkin dan total 

biaya yang terendah. 

 

2.1.2 Jenis-Jenis Perawatan 

Menurut Corder (1996:3), secara umum bentuk perawatan dibagi menjadi 

dua antara lain: 

1. Unplanned Maintenance, merupakan tindakan perawatan yang 

pelaksanaannya tidak ditentukan dan tidak ada perencanaan sebelumnya, 

hanya ada satu bentuk unplanned maintenance, yaitu pemeliharaan darurat 

dimana perlu segera dilakukan tindakan untuk mencegah akibat yang lebih 

serius. Misalnya hilangnya produksi, kerusakan besar pada peralatan, atau 

untuk alas an keselamatan kerja. 

2. Planned Maintenance, merupakan tindakan perawatan yang pelaksanaannya 

telah ditentukan dan dikendalikan sesuai dengan rencana yang dibuat 

sebelumnya. Terdapat dua aktivitas utama dalam planned maintenance yaitu: 

a. Preventive Maintenance adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan 

untuk mencegah kerusakan yang tak terduga. 
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b. Corrective Maintenance adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan 

yang dilakukan setelah terjadi kerusakan, kegagalan, atau kelainan fasilitas 

produksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sumber: Corder, 1996) 

Gambar 2.1 Pengklasifikasian Perawatan 

 

2.2 Identifikasi Komponen Kritis dengan Diagram Pareto 

Penentuan komponen kritis ini dilakukan berdasarkan pada data downtime 

dengan frekuensi terbesar. Pemilihan komponen kritis ini menggunakan diagram 

pareto agar lebih memudahkan dalam menentukan frekuensi yang terbesar 

diantara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Sebuah bantuan 

yang berguna untuk pemilihan proyek dalam proses penyebaran adalah prinsip 

pareto. Berdasarkan prinsip pareto, beberapa penyebab penting memberikan hasil 

yang signifikan dalam proses improvement, sehingga perlu dijadikan prioritas 

utama untuk diselesaikan terlebih dahulu (Juran, 1998:5,24). Kegunaannya adalah 

untuk: 

1. Menentukan jenis persoalan utama. 

2. Membandingkan masing-masing jenis persoalan terhadap keseluruhan. 

3. Menunjukkan tingkat perbaikan yang berhasil dicapai. 

4. Membandingkan hasil perbaikan masing-masing jenis persoalan sebelum dan 

setelah perbaikan. 
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Langkah-langkah pembuatan pareto diagram sebagai berikut: 

1. Stratifikasi dari problem, dinyatakan dalam angka 

2. Tentukan jangka waktu pengumpulan data yang akan dibahas untuk 

memudahkan melihat perbandingan sebelum dan sesudah penanggulangan 

(jangka waktu harus sama). 

3. Atur masing-masing penyebab (sesuai dengan stratifikasi) secara berurutan 

sesuai besarnya nilai dan gambarkan dalam grafik kolom. Penyebab dengan 

nilai lebih besar terletak di sisi kiri, kecuali “dan lain-lain” terletak di paling 

kanan. 

Gambarkan grafik garis yang menunjukkan jumlah persentase (total 100%) 

pada bagian atas grafik kolom dimulai dengan nilai yang terbesar dan di bagian 

bawah/keterangan kolom tersebut. Pada bagian atas dan samping berikan 

keterangan/nama diagram dan jumlah unit seluruhnya. Contoh diagram pareto 

dapat dilihat pada gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sumber: Juran, 1998) 

Gambar 2.2 Diagram Pareto 

 

2.3 Reliability Centered Maintenance 

Reliability centered maintenance adalah suatu proses yang digunakan untuk 

menentukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menjamin setiap item fisik atau 

suatu sistem dalam berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi yang diinginkan 

oleh penggunaanya (Moubray, 1997:7). Reliability centered maintenance 

mengarahkan pada penanganan item agar tetap handal dalam menjalankan 



8 
 

 
 

fungsinya dengan tetap mengacu pada efektifitas biaya perawatan. Reliability 

centered maintenance merupakan teknik manajemen perawatan yang 

mengkombinasikan dua jenis tindakan pencegahan yaitu preventive maintenance 

telah dijelaskan sebelumnya. Predictive maintenance adalah pemeliharaan 

berdasarkan penilaian atau analisa kondisi (condition base) komponen-komponen 

mesin secara keseluruhan. 

Keuntungan dari metode RCM ini adalah : 

1. Penentuan program pemeliharaan difokuskan pada komponen atau mesin-

mesin kritis dan menghindari kegiatan perawatan yang tidak diperlukan 

dengan menentukan interval perawatan yang tepat. 

2. Menggabungkan analisa kualitatif dan kuantitatif dalam penentuan program 

pemeliharaan. Analisa kualitatif terdapat pada tindakan perawatan yang 

diusulkan (proposed task). Sedangkan analisa kuantitatif terdapat pada 

penentuan initial interval perawatan dan perbaikan komponen. 

Penelitian tentang RCM pada dasarnya menjawab 7 pertanyaan utama 

tentang item atau peralatan yang diteliti (Moubray, 1997:7). Ketujuh pertanyaan 

mendasar tersebut, sebagai berikut: 

1. Apakah fungsi dan hubungan performansi standart dari item dalam konteks 

operasional pada saat ini (sistem standart) ? 

2. Bagaimana item atau peralatan tersebut rusak dalam menjalankan fungsinya 

(functional failure) ? 

3. Apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan fungsi tersebut (failure modes) ? 

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

5. Bagaimana masing-masing kerusakan itu terjadi (failure consequence) ? 

6. Apakah yang dapat dilakukan apabila kegiatan proaktif yang sesuai tidak 

berhasil ditemukan (default action) ? 

7. Apakah yang harus dilakukan apabila kegiatan proaktif yang sesuai tidak 

berhasil ditemukan (default action) ? 

Reliability centered maintenance lebih menitikberatkan pada penggunaan 

analisa kualitatif untuk komponen yang dapat menyebabkan kegagalan pada suatu 

sistem. Ketujuh pertanyaan diatas dituangkan dalam bentuk failure mode dan 
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effect analysis (FMEA) dan RCM decision diagram tergabung dalam RCM 

decision worksheet. Adapun langkah-langkah analisa kualitatif metode RCM 

adalah: 

1. Pemilihan sistem dan pengumpulan informasi 

2. Batasan sistem 

3. Deskripsi sistem dan diagram blok fungsional 

4. Fungsi sistem dan kegagalan fungsi 

5. Analisa failure mode and effect analysis (FMEA) 

6. RCM decision worksheet 

Perbandingan Metode RCM dan RCM II : 

Menurut Moubray (1997:318), pada tahun 1974 RCM di aplikasikan oleh 

United Airlines pada laporan yang berjudul Reliability-centered Maintenance oleh 

Nowlan dan Heap untuk meningkatkan keandalan jet baru Boeing 747. Pada awal 

tahun 1980-an John Moubray dan rekan-rekannya mulai bekerja dengan 

menerapkan RCM di sektor pertambangan dan manufaktur menggunakan versi 

diagram yang sedikit dari Nowlan dan Heap antara tahun 1983-1990. Namun 

selama periode ini dalam praktiknya, semakin banyak masalah terhadap 

lingkungan dan berdampak pada keselamatan. Akibatnya, pada tahun 1998 John 

Moubray mulai bekerja dengan sejumlah organisasi multi-nasional untuk 

mengembangkan pendekatan yang lebih tepat untuk kegagalan yang mengancam 

lingkungan. Hal ini muncul lah penambahan pertanyaan pada diagram 

pengambilan keputusan atau decision diagram dan decision worksheet yaitu 

mengenai lingkungan dan keselamatan, sehingga namanya menjadi RCM II. RCM 

II diluncurkan pada bulan September 1990. Metode ini merupakan hasil proses 

pengembangan metode RCM sebelumnya yakni dengan tools decision worksheet 

dan decision diagram. Perbedaan diantara kedua proses tersebut adalah bahwa 

RCM II lebih detail, lebih luas dan lengkap dibandingkan dengan RCM 

sebelumnya. Ada 4 kategori untuk membantu menentukan tindakan perawatan 

dalam RCM II ini yaitu kategori Hidden (H), Safety (S), Environment (E), dan 

Operational (O). Sedangkan  pada metode RCM sebelumnya hanya ada 3 kategori 
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yaitu Evident, Safety, dan Outage. John Moubray juga mengenalkan metode ini 

pada sebagian besar komunitas industri di luar industri penerbangan. Sehingga 

metode ini dapat di terapkan atau diaplikasikan ke semua jenis mesin. 

2.3.1 Pemilihan Sistem Dan Pengumpulan Informasi 

Berikut ini akan dibahas secara terpisah antara pemilihan sistem dan 

pengumpulan informasi. 

a. Pemilihan Sistem 

Ketika memutuskan untuk menerapkan program RCM pada fasilitas ada dua 

pertanyaan yang timbul, yaitu: 

1. Pada level perakitan (komponen, sistem) proses analisis harus dilakukan? 

Proses analisis RCM sebaiknya dilakukan pada tingkat sistem bukan pada 

tingkat komponen. Dengan proses analisis pada tingkat sistem akan memberikan 

informasi yang lebih jelas mengenai fungsi komponen terhadap sistem. 

2. Apakah seluruh sistem akan dilakukan proses analisis dan bila tidak 

bagaimana dilakukan pemilihan sistem. 

Tidak semua sistem akan dilakukan proses analisis. Hal ini disebabkan karena 

bila dilakukan proses analisis secara bersamaan untuk dua sistem atau lebih proses 

analisis akan sangat luas. Selain itu, proses analisis akan dilakukan secara 

terpisah, sehingga dapat lebih mudah untuk menunjukkan setiap karakteristik 

sistem dari fasilitas (mesin/peralatan) yang dibahas. 

b. Pengumpulan Informasi 

Pengumpulan informasi berfungsi untuk mendapatkan gambaran dan 

pengertian yang lebih mendalam mengenai sistem dan bagaimana sistem bekerja. 

Pengumpulan informasi ini juga akan dapat digunakan dalam analisis RCM pada 

tahapan selanjutnya. Informasi-informasi yang dikumpulkan dapat melalui 

pengamatan langsung dilapangan, wawancara, dan sejumlah buku referensi. 

Informasi yang dikumpulkan antara lain cara kerja mesin, komponen utama 

mesin, spesifikasi mesin dan rangkaian sistem pemesinan. 
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2.3.2 Batasan Sistem 

Jumlah sistem dalam suatu fasilitas atau pabrik sangat luas tergantung dari 

kekompleksitasan fasilitas, karena itu perlu dilakukan defines batas sistem. Lebih 

jauh lagi pendefinisian batas sistem ini bertujuan untuk menghindari tumpang 

tindih antara satu sistem dengan sistem lainnya. 

 

2.3.3 Deskripsi Sistem dan Functional Block Diagram (FBD) 

Berikut ini akan dibahas secara terpisah antara deskripsi sistem dan 

Functional Block Diagram (FBD). 

1. Deskripsi sistem merupakan langkah pendeskripsian sistem yang diperlukan 

untuk mengetahui komponen-komponen yang terdapat di dalam sistem 

tersebut.  

2. Functional Block Diagram (FBD) merupakan diagram variasi dari hubungan 

fungsional yang menunjukkan hubungan antar fungsi asset dalam satu level 

yang sama. FBD sendiri digunakan untuk mendeskripsikan sistem kerja dari 

suatu mesin. Selain itu, FBD merupakan representasi dari funsi-fungsi utama 

sistem yang berupa blok-blok yang berisi fungsi-fungsi dari setiap subsistem 

yang menyusun sistem tersebut. Pembuatan FBD diharapkan dapat 

memudahkan pada saat mengidentifikasi kegagalan yang terjadi. Contoh FBD 

dapat dilihat pada gambar 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sumber: Kurnia, 2015) 

Gambar 2.3 Functional Block Diagram 
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Keuntungan dari FBD sendiri adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai dasar informasi dari sistem mengenai desain dan operasi yang 

diamati. Informasi tersebut nantinya digunakan sebagai acuan untuk 

melakukan tindakan perawatan. Dimana tindakan perawatan dilakukan 

sebagai upaya pencegahan dikemudian hari. 

2. Memperoleh pengetahuan sistem secara menyeluruh. 

3. Mengetahui proses identifikasi parameter-parameter operasi yang 

menyebabkan terjadinya kegagalan sistem. 

 

2.3.4 System Function and Function Failure 

Berikut ini akan dibahas secara terpisah antara system function dan 

function failure. 

1. System Function 

Sebelum kita dapat menentukan kegiatan yang sesuai untuk diberikan dalam 

mempertahankan fungsi dari asset fisik, menurut Moubray (1997:8) ada dua hal 

yang harus kita penuhi yaitu: 

1. menentukan fungsi apa yang diinginkan oleh pengguna terhadap asset 

tersebut. 

2. Memastikan bahwa asset tersebut mampu berfungsi sesuai dengan keinginan 

pengguna. Hal ini menjadi alasan mengapa langkah pertama yang diterapkan 

dalam proses RCM adalah menentukan apa fungsi dari tiap asset yang dimiliki 

dan standar performansi yang diinginkan. Fungsi yang pengguna inginkan 

terhadap asset dapat dikategorikan menjadi dua yaitu: 

a. Primary function  

Primary function merupakan fungsi utama dari suatu asset. Beberapa 

contoh dari primary function adalah kecepatan, output, kapasitas angkut 

atau penyimpanan, kualitas produk dan layanan terhadap konsumen. 

b. Secondary function 

Secondary function merupakan fungsi tambahan dari fungsi utama, dimana 

fungsi ini disesuaikan dengan keinginan pengguna. Contoh dari Secondary 

function adalah safety, control, kenyamanan, ekonomi, perlindungan, 
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efisiensi operasi, pemenuhan terhadap peraturan/standar lingkungan serta 

semua yang tampak dan dimiliki oleh asset. 

 

2. Functional Failure 

Proses penerapan RCM untuk mengetahui kegagalan dapat diketahui melalui 

dua tahap yaitu: 

1. Mengidentifikasi penyebab yang mengarah pada kondisi kegagalan (failed 

state). 

2. Mengidentifikasi kejadian yang dapat menyebabkan asset gagal menjalankan 

fungsinya. Dalam RCM, asset yang gagal dikenal sebagai functional failure 

karena hal tersebut terjadi ketika sebuah asset tidak dapat memenuhi 

fungsinya sesuai dengan performansi standar yang diinginkan oleh pemakai. 

 

2.3.5 Failure Modes and Effect Analysis (FMEA) 

Menurut Ansori dan Mustajib (2013) FMEA merupakan suatu metode 

yang bertujuan untuk mengevaluasi desain sistem dengan mempertimbangkan 

bermacam-macam mode kegagalan dari sistem yang terdiri dari kompinen-

komponen dan menganalisis pengaruh-pengarunya terhadap keandalan sistem 

tersebut. Dengan penelusuran pengaruh-pengaruh kegagalan komponen sesuai 

dengan level sistem, item-item khusus yang kritis dapat dinilai dan tindakan-

tindakan perbaikan diperlukan untuk memperbaiki desain dan mengeliminasi atau 

mereduksi probabilitas dari mode-mode kegagalan yang kritis. 

Dari analisis ini kita dapat memprediksi komponen mana yang kritis, yang 

sering rusak dan jika terjadi kerusakan pada komponen tersebut maka sejauh 

mana pengaruhnya terhadap fungsi sistem secara keseluruhan, sehingga kita akan 

dapat memberikan perilaku lebih terhadap komponen tersebut dengan tindakan 

pemeliharaan yang tepat. 

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 
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(occurance), dan kemampuan untuk mendeteksi kegagalan sebelum terjadi 

(detection). RPN dapat ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut: 

 RPN = Severity * Occurrence * Detection           (1) 

Hasil dari RPN menunjukkan tingkatan prioritas peralatan yang dianggap 

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

yang membentuk nilai RPN tersebut. Ketiga komponen tersebut adalah : 

1. Severity 

Membuat tingkatan severity yakni mengidentifikasi dampak potensial yang 

terburuk yang diakibatkan oleh suatu kegagalan. Severity adalah tingkat 

keparahan atau efek yang ditimbulkan oleh mode kegagalan terhadap 

keseluruhan mesin. Nilai rating Severity antara 1 sampai 10. Nilai 10 

diberikan jika kegagalan yang terjadi memiliki dampak yang sangat besar  

terhadap  sistem.  Tingkatan  efek  ini  dikelompokkan  menjadi beberapa 

tingkatan seperti pada Tabel 2.1. berikut ini: 

Tabel 2.1 Tingkatan Severity 

Rating Criteria of Severity Effect 

10 Tidak berfungsi sama sekali 

9 Kehilangan fungsi utama dan menimbulkan peringatan 

8 Kehilangan fungsi utama dan menimbulkan peringatan 

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 pekerja tidak menyadari adanya masalah 

1 Tidak ada efek 

(Sumber: Pranoto, 2012) 

 

2. Occurrence 

Occurence adalah tingkat keseringan terjadinya kerusakan atau kegagalan. 

Occurence berhubungan dengan estimasi jumlah kegagalan kumulatif yang 

muncul akibat suatu penyebab tertentu pada mesin. Nilai rating Occurrence 

antara 1 sampai 10. Nilai 10 diberikan jika kegagalan yang terjadi memiliki 



15 
 

 
 

nilai kumulatif yang tinggi atau sangat sering terjadi. Tingkatan frekuensi 

terjadinya kegagalan (occurrence) dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut: 

Tabel 2.2. Tingkatan Occurence 

Rating Probability of Occurrence 

10 Lebih besar dari 50 per 7200 jam penggunaan 

9 35-50 per 7200 jam penggunaan 

8 31-35 per 7200 jam penggunaan 

7 26-30 per 7200 jam penggunaan 

6 21-25 per 7200 jam penggunaan 

5 15-20 per 7200 jam penggunaan 

4 11-14 per 7200 jam penggunaan 

3 5-10 per 7200 jam penggunaan 

2 Lebih kecil dari 5 per 7200 jam penggunaan 

1 Tidak pernah sama sekali 

(Sumber: Pranoto, 2012) 

3. Detection 

Detection adalah pengukuran terhadap kemampuan mengendalikan atau 

mengontrol kegagalan yang dapat terjadi. Nilai detection dapat dilihat pada 

Tabel 2.3. berikut ini: 

Tabel 2.3. Tingkatan Detection 

Rating Detection Design Control 

10 Tidak mampu terdeteksi 

9 Kesempatan yang sangat rendah dan sangat sulit untuk terdeteksi 

8 Kesempatan yang sangat rendah dan sulit untuk terdeteksi 

7 Kesempatan yang sangat rendah untuk terdeteksi 

6 Kesempatan yang rendah untuk terdeteksi 

5 Kesempatan yang sedang 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, 2012) 

 

2.3.5.1 Failure Modes 

Menurut Moubray (1997:9) failure modes merupakan langkah dalam 

proses RCM yang dilakukan setelah menetapkan functional failure. Failure modes 

sendiri adalah kejadian yang menyebabkan terjadinya failed state. Dapat juga 

diartikan penyebab terjadinya suatu kegagalan. Pada umunya failure modes 

disebabkan oleh penurunan fungsi asset dan keausan pada asset. Daftar penyebab 
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kegagalan harus meliputi human errors (operator dan maintainers) dan kesalahan 

desain. 

2.3.5.2 Failure Effect 

Failure effect merupakan langkah keempat dalam proses RCM. Failure 

effect adalah penjelasan apa saja yang akan terjadi ketika failure modes 

berlangsung. Dapat juga diartikan dampak dari terjadinya kegagalan. Menurut 

Moubray (1997:9) dalam menjelaskan failure effect harus mengandung beberapa 

informasi, yaitu: 

1. Apa bukti (jika ada) bahwa kegagalan telah terjadi) 

2. Dalam hal apa (jika ada) kegagalan yang terjadi mengancam keselamatan atau 

lingkungan. 

3. Dalam hal apa (jika ada) kegagalan yang terjadi mempengaruhi produksi atau 

operasi. 

4. Apa kerusakan fisik (jika ada) yang disebabkan oleh kegagalan yang terjadi. 

5. Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kegagalan yang terjadi. 

 

2.3.6 RCM II Decision Diagram 

RCM II decision diagram digunakan untuk menentukan proposed task 

atau kegiatan perawatan yang sesuai untuk masing-masing komponen. RCM II 

decision diagram ditujukkan dalam gambar 2.4. 
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(sumber: Moubray, 1997) 

Gambar 2.4 RCM II Decision Diagram 

 

2.3.7 RCM II Decision Worksheet 

RCM II decision worksheet merupakan dokumen lembar kerja dalam 

pengerjaan RCM II. Moubray (1997:198) menggunakan worksheet ini untuk 

melakukan record jawaban dari pertanyaan yang muncul dari decision diagram. 

Sehingga kita dapat menegtahui: 

a. Apa saja kegiatan rutin maintenance yang harus dilakukan dan seberapa sering 

dilakukan dan siapa yang akan melakukan kegiatan maintenance tersebut. 

b. Kegagalan mana sajakah yang cukup sering sehingga perlu dilakukan 

redesign. 
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c. Keadaan/kondisi dimana keputusan yang sudah diambil diberikan untuk 

menghadapi kegagalan yang terjadi. 

RCM II decision worksheet digambarkan pada table 2.4: 

Tabel 2.4 RCM II Decision worksheet 

RCM II Decision 

Worksheet 
Sistem : Date : Sheet: 

Sub sistem : No: 

Fungsi sub sistem : Of: 

Information Reference 
Consequences 

Evaluation  

H1 H2 H3 
Default Action 

Proposed 

Task 

Initial 

Interval 

Can be 

done 

by 

S1 S2 S3 

No. Equipment F FF FM H S E O 
O1 O2 O3 

H4 H5 S4 
N1 N2 N3 

                                    
(sumber: Moubray (1997:199) 

Kolom-kolom dalam RCM II decision worksheet yang dijelaskan pada tabel 

2.4 dapat dibagi sebagai berikut: 

1. Information Reference 

Information Reference merupakan informasi yang diperoleh dari FMEA/RCM 

II decision worksheet, yaitu dengan memasukkan informasi mengenai function 

(F), failure function (FF), failure mode (FM) dari peralatan atau komponen. 

2. Consequences Evaluation 

Consequences Evaluation merupakan konsekuensi yang ditimbulkan karena 

kegagalan fungsi. Menurut moubray (1997:91) terdapat dua jenis kegagalan, 

yaitu Hidden failure consequences dan Evident failure consequence. Kolom 

H, S, E, O dan N pada tabel digunakan untuk mencatat jawaban dari 

pertanyaan konsekuensi dari tiap penyebab kegagalan.  

 H : kolom ini menunjukkan dampak dari hidden failure. 

 S : kolom ini menjelaskan dampak dari safety. 

 E : kolom ini menjelaskan dampak dari environment. 

 O : kolom ini menunjukkan dampak pada produksi. 
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1. Hidden failure consequences 

Hidden failure consequences merupakan bentuk konsekuensi kegagalan 

yang tidak dapat dibuktikan secara langsung oleh operator (Moubray, 

1997:93). 

2. Evident failure consequence 

Evident failure consequence merupakan konsekuensi kegagalan yang 

dapat dibuktikan secara jelas oleh operator (Moubray, 1997:92). Evident 

failure consequences dapat dibagi kedalam tiga jenis, yaitu: 

a. Safety consequences (S) 

safety consequences terjadi apabila suatu kegagalan fungsi suatu item 

mempunyai konsekuensi terhadap keselamatan pekerja/masyarakat sekitar.  

b. Environment consequences (E) 

Environment consequences terjadi apabila kegagalan suatu fungsi item 

berdampak pada pelestarian lingkungan. 

c. Operational consequences (O) 

Operational consequences merupakan suatu bentuk kegagalan yang 

memiliki konsekuensi operasional dan berakibat pada hasil produksi. 

Contoh dari operational consequences adalah kualitas produk, pelayanan 

terhadap konsumen, atau biaya operasional untuk perbaikan. 

Non-operational consequences 

Non operational consequences merupakan suatu bentuk kegagalan yang 

tidak memiliki dampak dari segi keselamatan, lingkungan maupun dari 

segi operasional, kegagalan ini hanya melibatkan biaya perbaikan 

komponen. 

Tabel 2.5 Failure Consequence 

Failure 

Consequence 

Keterangan 

Yes No 

Kolom H 

(Hidden Failure) 

Failure mode diketahui secara 

langsung oleh operator dalam 

kondisi normal 

Failure mode tidak diketahui 

secara langsung oleh operator 

dalam kondisi normal 

Kolom S 

(Safety) 

Failure mode berdampak pada 

keselamatan kerja operator 

Failure mode tidak berdampak 

pada keselamatan kerja operator 
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Kolom E 

(Environment) 

Failure mode berdampak pada 

keselamatan /kelestarian 

lingkungan 

Failure mode tidak berdampak 

pada keselamatan/kelestarian 

lingkungan 

Kolom O 

(Operational) 

Failure mode berdampak pada 

output produksi 

Failure mode tidak berdampak 

pada output produksi 

(sumber : Moubray (1997:109) 

 

3. Proactive task 

Proactive task merupakan tindakan yang dilakukan sebelum terjadi kegagalan. 

Proactive task dilakukan untuk menghindar asset dari kondisi yang dapat 

menyebabkan kegagalan (failed state). Kegiatan ini biasa dikenal dengan 

predictive maintenance dan preventive maintenance. Dalam RCM II istilah yang 

digunakan yaitu scheduled task, scheduled discard task dan on-condition 

maintenance (Moubray, 1997:129). 

1. Scheduled restoration task 

Adalah tindakan pemulihan kemampuan item pada saat atau sebelum batas 

umur yang ditetapkan, tanpa memperhatikan kondisinya saat itu, tindakan ini 

secara teknik mungkin dilakukan apabila: 

a. Dapat diidentifikasikan umur dimana item tersebut menunjukkan 

kemungkinan penambahan kecepatan terjadinya kondisi kegagalan. 

b. Mayoritas dari item dapat bertahan pada umur tersebut (untuk semua item 

jika kegagalan memiliki konsekuensi terhadap keselamatan lingkungan). 

c. Teknik ini dapat mengembalikan ketahanan asset terhadap kegagalan 

kembali seperti semula atau mendekati kondisi awal asset. 

2. Scheduled discard task 

Scheduled discard task adalah tindakan mengganti asset pada saat atau 

sebelum batas umur yang ditetapkan, tanpa memperhatikan kondisi item pada 

saat itu (Moubray, 1999:138). Tindakan ini secara teknik mungkin dilakukan 

dalam kondisi berikut: 

1. Dapat diidentifikasikan umur dimana asset tersebut menunjukkan 

kemungkinan penambahan kecepatan terjadinya kegagalan. 

2. Mayoritas dari item dapat bertahan pada umur tersebut (untuk semua asset 

jika kegagalan memiliki konsekuensi terhadap keselamatan lingkungan). 
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3. Scheduled on-condition task 

Scheduled on-condition task adalah kegiatan pemeriksaan terhadap potensial 

failure sehingga tindakan dapat diambil untuk mencegah terjadinya functional 

failure. Dimana potential failure diidentifikasikan dengan sebuah kondisi 

yang dapat mengindikasikan sedang terjadi kegagalan atau proses kegagalan 

fungsi (functional failure). Dalam teknik on-condition terdapat 4 kategori 

utama, yaitu: 

a. Conditioning monitoring techniques, yang melibatkan penggunaan 

peralatan khusus untuk melakukan monitoring terhadap kondisi peralatan. 

b. Statistical process control, yaitu teknik pencegahan yang didasarkan atas 

variasi kualitas produk yang dihasilkan. 

c. Primary effect monitoring techniques, yang melibatkan peralatan seperti 

gauge yang ada dan peralatan untuk inspeksi monitoring. 

d. Teknik inspeksi berdasarkan human sense dan predictive. 

 

Pada kolom ini berfungsi untuk mencatat kegiatan proactive task yang telah 

dipilih. Kolom proactive task terbagi menjadi 3 kolom, yaitu: 

 H1/S1/O1/N1 : digunakan untuk mencatat apakah scheduled on- 

Condition task yang cocok bias meminimalkan 

dampak dari kegagalan. 

 H2/S2/O2/N2 : digunakan untuk mencatat apakah scheduled 

restoration task yang cocok bisa mengurangi 

kegagalan. 

 H3/S3/O3/N3 : digunakan untuk mencatat apakah scheduled discard 

task bisa mengurangi kegagalan. 

 

4. Default Action 

Tindakan ini diambil setelah tindakan proaktif tidak dapat diberikan dalam 

menghadapi failure modes yang terjadi. Moubray (1997:170) menyatakan default 

action meliputi: 
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1. Scheduled failure finding, meliputi tindakan pemeriksaan secara periodic atau 

dengan interval waktu tertentu terhadap fungsi-fungsi yang tersembunyi untuk 

mengetahui apakah peralatan telah mengalami kerusakan. 

2. Re-design, membuat suatu perubahan untuk membangun kembali kemampuan 

suatu item. Hal ini mencakup modifikasi terhadap perangkat keras dan juga 

perubahan prosedur. 

3. Run to failure, membiarkan item beroperasi sampai terjadi failure karena 

secara functional tindakan pencegahan yang dilakukan tidak menguntungkan. 

 

Dalam kolom ini terdapat tiga kolom yang digunakan untuk mencatat ketiga 

pertanyaan dari default action. 

 H4 : mencatat apakah failure finding task secara teknis mungkin bisa 

digunakan ? 

 H5 : mencatat apakah kegagalan bisa mempengaruhi keselamatan 

lingkungan ? 

 S4 : mencatat apakah combination task mungkin dilakukan ? 

Tabel 2.6 Proactive Task and Default Task 

Proactive Task Persyaratan Kondisi 

Kolom  H1/S1/O1/N1 

Scheduled on condition task 

 Apakah potential failure (PF Interval) dapat 

diketahui secara pasti dalam kondisi normal ? 

 Apakah dalam interval waktu tersebut cukup 

untuk melakukan tindakan pencegahan ? 

Kolom  H2/S2/O2/N2 

Scheduled Restoration task 

 Dapat diidetifikasikan umur dimana item 

tersebut menunjukkan kemungkinan 

penambahan kecepatan terjadinya kondisi 

kegagalan 

 Mayoritas dari item dapat bertahan pada umur 

tersebut (untuk semua item) jika kegagalan 

memiliki konsekuensi terhadap keselamatan 

lingkungan 

 Memperbaiki dengan sub sistem yang tahan 

terhadap kegagalan tersebut 

Kolom  H3/S3/O3/N3 

Scheduled Discard task 

 Dapat diidetifikasikan umur dimana item 

tersebut menunjukkan kemungkinan 

penambahan kecepatan terjadinya kondisi 

kegagalan 

 Mayoritas dari item dapat bertahan pada umur 

tersebut (untuk semua item) jika kegagalan 
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memiliki konsekuensi terhadap keselamatan 

lingkungan 

Kolom H4 

Scheduled failure finding task 

Hidden failure dapat dicegah bila failure mode 

dapat dideteksi secara teknis 

Kolom H5 

Redesign 

Hidden failure dapat dicegah hanya dengan 

jalan melaksanakan perubahan design pada 

mesin 

Kolom S4 

Combination task 

Safety effect dapat dicegah apabila kombinasi 

aktivitas antar proactive task dilakukan 

(sumber : Moubray (1997:205) 

 

5. Proposed task 

Dari hasil yang didapatkan kemudian akan diaplikasikan kedalam tindakan 

perawatan untuk mencegah terjadinya functional failure. Dalam proposed task 

dijelaskan tindakan perencanaa yang dipilih sebagai kegiatan perawatan yang 

diusulkan. 

6. Initial interval 

Initial interval digunakan untuk mencatat interval waktu perawatan yang 

optimal dari masing-masing task yang diberikan untuk scheduling restoration 

atau discard task. 

7. Can be done by 

Digunakan untuk mencatat siapa yang akan melaksanakan kegiatan perawatan. 

 

2.4 Keandalan (Reliability) 

2.4.1 Definisi Keandalan 

Menurut Kurniawan (2013:51) reliability atau keandalan menunjukkan 

keberadaan atau kondisi suatu fasilitas. Kondisi tersebut bisa dikatakan positif 

maupun negatif melalui pengukuran ini, perusahaan memiliki gambaran terhadap 

kondisi peralatan yang dimiliki, sehingga mampu memprediksi perlakuan 

terhadap peralatan tersebut. 

Secara umum, pengujian keandalan, bertujuan untuk: 

1. Menetukan kondisi penggunaan peralatan 

2. Mengukur keandalan peralatan untuk tujuan kontraktual 

3. Mengkualifikasi perubahan desain prose untuk vendor 
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4. Menformulasikan kebijakan generasi maupun service 

5. Mengidentifikasi alur kegagalan design manufacturing 

6. Membantu pihak manajemen dalam memilih kebijakan strategi penggunaan 

alat. 

 

2.4.2 Pola Distribusi Dalam Keandalan 

Langkah pertama dalam menghitung keandalan suatu peralatan yaitu harus 

menegetahui model probabilitas yang biasa dinyatakan dalam distribusi statistik. 

Dalam analisa keandalan ada beberapa distribusi yaitu distribusi eksponensial, 

distribusi weibull, distribusi lognormal dan distribusi normal. 

 

2.4.2.1 Distribusi Eksponensial 

Distribusi eksponensial merupakan distribusi yang paling umum 

digunakan dalam penerapan analisis reliabilitas. Alasannya karena kesederhanaan 

matematika dan mengarah ke model lifetime yang realistis untuk beberapa jenis 

item. Parameter yang digunakan dalam distribusi ini adalah λ. Parameter λ 

diidentifikasikan sebagai rata-rata kedatangan kerusakan yang terjadi. Dengan 

 ( )              adapun fungsi distribusi kumulatif dari distribusi 

eksponensial yaitu: 

 ( )      
                 (2) 

Dengan: 

t = waktu 

  = parameter distribusi 

 

2.4.2.2 Distribusi Weibull 

Distibusi weibull adalah salah satu distribusi yang paling sering digunakan 

dalam perhitungan pada komponen mekanik atau peralatan pemesinan. Dua 

parameter yang digunakan dalam distribusi ini yaitu (α, β). Dengan bantuan software 

minitab estimasi parameter pada distribusi weibull adalah α menyatakan shape sedangkan 

β menyatakan scale. Adapun fungsi distribusi kumulatif dari distribusi weibull 

yaitu: 



25 
 

 
 

 ( )         [( 
 

 
)
 

]             (3) 

 

Dengan: 

β = parameter scale 

α = parameter shape 

 

2.4.2.3 Distribusi Normal 

Distribusi normal adalah salah satu distribusi dari variable random 

kontinyu yang disebut juga distribusi Gaussian. Kurva probability density function 

dari distribusi normal memiliki bentuk simetris yang sempurna terhadap nilai rata-

ratanya. Adapun fungsi distribusi kumulatif dari distribusi normal yaitu:  

 ( )   
 

  √  
   ( 

(    ) 

   
)               (4) 

Konsep reliability distribusi normal tergantung pada nilai   (rata-rata) dan   

(standar deviasi) 

Dengan: 

  = parameter location 

  = parameter scale 

 

2.4.2.4 Distribusi Lognormal 

Distribusi lognormal merupakan distribusi yang banyak digunakan dalam 

mempresentasikan distribusi kerusakan. Menurut Helsel (2012:114) pada software 

minitab   dan   sebagai estimasi parameter location dan scale. Adapun fungsi 

distribusi kumulatif dari distribusi lognormal yaitu: 

 ( )  
 

  √  
 ∫    
   

 
(
[  ( )   ] 

   
)            (5) 

Dengan: 

  = parameter location 

  = parameter scale 
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2.5 Interval Preventive Penggantian yang Optimal Dengan Berdasarkan 

Kriteria Minimasi Downtime 

Menurut Jardine (1973) pada dasarnya downtime didefinisikan sebagai waktu 

suatu komponen sistem tidak dapat digunakan (tidak berada dalam kondisi yang 

baik), sehingga membuat fungsi sistem tidak berjalan. Berdasarkan kenyataan 

bahwa pada dasarnya prinsip utama dalam manajemen perawatan adalah untuk 

menekan periode kerusakan breakdown sampai batas minimum menjadi sangat 

penting. Pembahasan berikut akan difokuskan pada proses pembuatan keputusan 

penggantian komponen sistem yang meminimumkan downtime, sehingga tujuan 

utama dari manajemen sistem perawatan untuk memperpendek periode kerusakan 

sampai batas minimum dapat dicapai. Penentuan tindakan preventif yang 

optimum dengan meminimumkan downtime akan dikemukakan berdasarkan 

interval waktu penggantian. 

Tujuan untuk menentukan penggantian komponen yang optimum berdasarkan 

interval waktu , tp, diantara penggantian preventif dengan menggunakan kriteria 

meminimumkan total downtime per unit waktu, untuk tindakan penggantian 

preventif pada waktu tp, dinotasikan sebagai D(tp) adalah: 

D(tp) = 
  (  )     

     
 dimana,           (13) 

H(tp) = Banyaknya kerusakan (kegagalan) dalam interval waktu (0, tp), 

merupakan nilai harapan (expected value) 

Tf = Waktu yang diperlukan untuk penggantian komponen karena 

kerusakan 

Tp = Waktu yang diperlukan untuk penggantian komponen karena tindakan 

preventif (komponen belum rusak). tp + Tp = panjang satu siklus. 

Meminimumkan downtime akan diperoleh tindakan penggantian komponen 

berdasarkan interval waktu tp yang optimum. Untuk komponen yang memiliki 

distribusi kegagalan mengikuti distribusi peluang tertentu dengan fungsi peluang 

f(t), maka nilai harapan (expected value) banyaknya kegagalan yang terjadi dalam 

interval waktu (0, tp) dapat di hitung sebagai berikut: 

H(tp) = ∑ [    (      ) ∫  ( )
   

 

    
    



27 
 

 
 

H(0) ditetapkan sama dengan nol, sehingga untuk tp = 0, maka H(tp) = H(0) = 0. 

Contoh perhitungan D (tp), (Jardine, 1973:96) 

Diketahui : 

Tf = 0.073 minggu 

Tp = 0.035 minggu 

D(tp) = 
  (  )             

        
 

 

Tabel 2.7 Interval Penggantian Preventive yang Optimal: Minimasi 

Downtime 

tp 1 2 3 4 5 6 

D(tp) 0.0338 0.0173 0.0121 0.0114 0.0139 0.0156 

 

Contoh perhitungan untuk tp 2 

D(tp) = 
  ( )             

       
 

H(2) = 0.00135 

Dimana, D (2) = 0.0173 

Berdasarkan perhitungan diatas, pada D-ke 1 sampai D-ke 4 mengalami 

penurunan nilai yaitu 0.0338 sampai 0,0114. Maka Disini bisa dilihat bahwa 

Interval penggantian optimal adalah tp = 4 minggu. 


