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Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 

3.2 Metodologi Penelitian 

Dalam metodologi penelitian direncanakan cara atau prosedur beserta 

tahapan-tahapan yang jelas dan disusun secara sistematis dalam proses penelitian. 

Untuk menentukan suatu permasalahan, pengumpulan data baik dari perusahaan 

maupun dari buku-buku panduan, melakukan penelitian berdasarkan data yaitu 

perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, 

analisa dan pembahasan kesimpulan dan saran. 

3.3 Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan merupakan persiapan penelitian untuk mengetahui kondisi 

perusahaan, gambaran perusahaan dan permasalahan yang terjadi di perusahaan 

tersebut. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh secara langsung  data yang 

diperlukan pada penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk 

mengetahui bagaimana cara menerapkan sistem perawatan mesin saat ini di 

perusahaan, sebagai dasar teori dalam melakukan studi. Dalam studi pendahuluan 

juga didapatkan gambaran-gambaran tentang apa yang akan digunakan dengan 

tahap-tahap untuk melakukan pengerjaan terkait masalah yang akan diangkat. 

Melalui studi ini, diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai permasalahan 

yang akan diangkat dalam penelitian dan yang terkait dengan masalah tersebut. 
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3.4 Identifikasi Masalah 

Dari beberapa studi yang dilakukan, peneliti melakukan perumusan masalah 

sesuai dengan permasalahan yang ada pada perusahaan. Dalam langkah yang 

dilakukan dapat diketahui permasalahan yang dihadapi yaitu PG Kebon Agung 

menggunakan sistem perawatan overhaul pada saat musim giling selesai, 

sedangkan pada saat musim giling menggunakan sistem preventive maintenance 

dan corrective maintenance, namun pada kenyataannya pabrik masih mengalami 

downtime khususnya pada mesin HDS di stasiun giling, yang mengakibatkan 

kerugian pada perusahaan. Dengan dilakukan identifikasi masalah maka akan 

mudah untuk melakukan perbaikan dengan metode yang terkait 

 

3.5 Perumusan Masalah 

Berdasarkan studi lapangan dan studi literature yang telah dilakukan peneliti 

melakukan perumusan masalah sesuai dengan permasalahan yang ada di 

perusahaan. Perumusan masalah mengenai studi kasus ini telah dijelaskan pada 

bab I sub bab 1.2. 

 

3.6 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ditetapkan agar penulisan skripsi ini terfokus dan tidak 

menyimpang dari permasalahan yang sedang dibahas. Hal ini bertujuan untuk 

mempermudah peneliti dalam menentukan batasan dalam pengolahan selanjutnya. 

 

3.7 Pengumpulan Data 

Pada tahap ini ada dua metode pengumpulan data yaitu, metode pengumpulan 

data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam memperoleh data 

primer adalah dengan melakukan wawancara dan kegiatan tanya jawab dengan 

kepala bagian teknik, operator dan mekanik secara langsung di lapangan tanpa 

menggunakan alat tulis untuk mencatat data-data yang diperlukan. 

Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melihat dan mencatat 

dokumen yang ada di perusahaan untuk pengumpulan data-data yang diperlukan 
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untuk penelitian. Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini 

sebagai berikut:  

a. Data lamanya downtime 

b. Data interval waktu antar kerusakan  

c. Data lama waktu perbaikan 

d. Data harga komponen 

e. Data biaya dan jumlah tenaga kerja 

 

3.8 Pengolahan Data 

Pada tahap pengolahan data terdapat beberapa langkah, yaitu: 

1. Penentuan Komponen Kritis 

Penentuan komponen kritis ini menggunakan diagaram pareto. Penentuan 

komponen kritis ini dilakukan berdasarkan pada data downtime dengan 

frekuensi terbesar. 

2. Pemilihan Sistem dan Pengumpulan Informasi 

Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui fungsi masing-masing mesin 

atau komponen dari mesin. 

3. Batasan Sistem 

Tahap selanjutnya yaitu pendefinisian batasan sistem mesin heavy duty 

hammer shredder. Batasan sistem bertujuan untuk membedakan antara satu 

sistem dengan sistem lainnya agar dapat membuat daftar komponen yang 

mendukung sistem tersebut. 

4. Deskripsi Sistem dan Functional Block Diagram (FBD) 

Dengan menggunakan data komponen serta fungsi komponen tersebut, 

selanjutnya sistem yang dikaji diuraikan secara mendetail kemudisan disusun 

Functional Block Diagram (FBD) untuk mendeskripsikan hubungan fungsi 

dari masing-masing komponen. 

5. System Function and Function Failure 

System function merupakan fungsi utama dari mesin yang diharapkan oleh 

user. System function disini tidak menjelaskan fungsi tiap komponen dalam 

sebuah sistem lini produksi, tetapi menjelaskan fungsi dari komponen mesin 
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kritis yang diamati. Function Failure adalah proses penerapan RCM untuk 

mengetahui kegagalan dari komponen mesin. 

6. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

Selanjutnya data olahan system function and function failure serta data 

penyebab kegagalan dan efek kegagalan digunakan untuk menyusun Failure 

Mode and Effect Analysis. FMEA digunakan untuk menganalisis sebab-sebab 

terjadinya kegagalan pada sistem pengamatan serta efek yang ditimbulkan 

apabila kegagalan terjadi. Selain itu juga dalam FMEA menghitung Risk 

Priority Number (RPN) untuk menunjukkan tingkatan prioritas peralatan atau 

komponen yang dianggap beresiko tinggi, sebagai penunjuk ke arah tindakan 

perbaikan yang tepat. 

7. RCM II Decision Worksheet 

Setelah mengetahui kegagalan fungsi yang terjadi pada tabel FMEA, 

kemudian masuk ke dalam tahapan RCM decision worksheet. RCM decision 

worksheet ini digunakan untuk mencari jenis tindakan perawatan 

(maintenance task) yang tepat dan memiliki kemungkinan untuk dapat 

mengatasi setiap bentuk kegagalan (failure mode). 

8. Pengujian Pola Distribusi 

Berdasarkan hasil analisis RCM II decision worksheet pada mesin HDS, 

selanjutnya komponen tersebut akan dilakukan pengujian pola distribusi untuk 

pengujian pola distribusi dalam reliability, peneliti menggunakan software 

minitab 16, dengan pengujian ini dapat ditentukan kecenderungan data 

kerusakan untuk mengikuti pola distribusi dalam reliability. 

9. Interval Preventive Penggantian Yang Optimal Dengan Berdasarkan Kriteria 

Minimasi Downtime 

Setelah uji pola distribusi, selanjutnya perhitungan interval preventive 

penggantian yang optimal guna untuk mendapatkan nilai downtime yang 

paling minimum serta perhitungan biaya komponen. 
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3.9 Analisa Pembahasan 

Pada tahap ini akan dibahas hasil pengolahan data yang diuraikan secara detail 

dari hasil pencapaian pengolahan data yang dilakukan. tahap ini melingkupi 

pembahasan hasil dari analisa pemilihan komponen kritis, analisa failure mode 

and effect analysis (FMEA), analisa reliability centered maintenance (RCM) II 

decision worksheet, rekomendasi interval penggantian komponen, analisa 

penurunan downtime sistem perawatan sebelum usulan dan usulan, serta analisa 

biaya penggantian komponen. 

 

3.10 Kesimpulan Dan Saran 

Tahap kesimpulan dan saran merupakan tahap terakhir dalam penelitian ini. 

Penarikan kesimpulan diperoleh dari hasil pemecahan masalah yang selaras 

dengan tujuan penelitian. Dari hasil penelitian ini, maka dapat diberikan saran-

saran yang membantu baik untuk ditindaklanjuti untuk kepentingan perusahaan 

maupun untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya.  


