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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Perawatan (Maintenance) 

2.1.1 Definisi Perawatan 

Perawatan adalah suatu kombinasi dari tindakan yang dilakukan untuk menjaga 

suatu barang dalam atau memperbaikinya sampai suatu kondisiyang bisa diterima (Corder, 

1988). Sedangkan menurut Dhillon (1997), perawatan merupakan semua tindakan penting 

dengan tujuan untuk menghasilkan produk yang baik atau untuk mengembalikan ke dalam 

keadaan yang memuaskan. 

2.1.2 Tujuan Perawatan 

Menurut Corder (1988), tujuan dilakukannya perawatan adalah antara lain: 

1. Memperpanjang kegunaan aset yaitu setiap bagian dari suatutempat kerja, bangunan dan 

isinya) 

2. Menjamin ketersediaan peralatan yang dipasang secara optimum untuk produksi atau jasa 

demi mendapatkan laba investasi semaksimal mungkin 

3. Menjamin tersiapkannya operasional dari seluruh  peralatan yang diperlukan dalam 

keadaan darurat setiap waktu 

4. Keselamatan orang menggunakan sarana tersebut dapat dijamin. 

2.1.3 Jenis-Jenis Perawatan 

Menurut Blanchard (1980), perawatan diklasifikasikan menjadi 6 bagian, yaitu: 

1. Corrective Maintenance, merupakan perawatan yang terjadwal ketika suatu sistem 

mengalami kegagalan untuk memperbaiki sistem pada kondisi tertentu 

2. Preventive Maintenance, meliputi semua aktivitas yang terjadwal untuk menjaga sistem  

atau produk dalam kondisi operasi tertentu. Jadwal perawatan meliputi periode inspeksi 

3. Predictive Maintenance, sering berhubungan dengan memonitor kondisi program 

perawatan preventif dimana metode memonitor secara langsung digunakan untuk 

menentukan kondisi peralatan secara teliti 
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4. Maintenance Prevention, merupakan usaha mengarahkan maintenance free design yang 

digunakan dalam konsep “Total Predictive Maintenance (TPM)”. Melalui desain dan 

pengembangan peralatan, keandalan dan pemeliharaan dengan meminimalkan downtime 

dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya siklus hidup 

5.  Adaptive Maintenance, menggunakan software komputer untuk memproses data yang 

diperlukan untuk perawatan 

6. Perfective Maintenance, meningkatkan kinerja, pembungkusan atau pengepakan atau 

pemeliharaan dengan menggunakan software komputer 

2.2 Reliability Centered Maintenance (RCM) 

2.2.1 Definisi Reliability Centered Maintenance (RCM) 

Menurut J. Moubray (2000), Reliability Centered Maintenance (RCM) adalah suatu 

proses yang digunakan untuk menentukan apa yang harus dilakukan agar setiap aset fisik 

dapat terus melakukan apa yang diinginkan oleh penggunanya dalam konteks operasionalnya. 

Pada dasarnya, metodologi RCM sadar akan bahwa semua peralatan pada sebuah fasilitas 

memiliki tingkat prioritas yang berbeda-beda sehingga memiliki peluang kegagalan yang 

berbeda-beda juga. Pendekatan RCM terhadap program maintenance memandang bahwa 

suatu fasilitas tidak memiliki keterbatasan finansial dan sumber daya, sehingga perlu 

diprioritaskan dan dioptimalkan. Secara ringkas, RCM adalah sebuah pendekatan sistematis 

untuk mengevaluasi sebuah fasilitas dan sumber daya untuk menghasilkan reliability yang 

tinggi dan biaya yang efektif. 

Sedangkan Menurut Ben Daya (2000), Reliability Centered Maintenance (RCM) 

adalah landasan dasar untuk perawatan fisik dan suatu teknik yang dipakai untuk 

mengembangkan perawatan pencegahan (preventive maintenance) yang terjadwal. 

2.2.2 Tahap Dalam Penyusunan RCM 

Menurut V.S. Dephande (2001), penyusunan RCM terbagi ke dalam 6 tahap yaitu: 

2.2.2.1 Pemilihan Sistem dan Pengumpulan Informasi 

Pemilihan sistem didasarkan pada beberapa aspek kriteria yaitu: 

1. Sistem  yang  mendapat  perhatian  yang  tinggi  karena  berkaitan dengan masalah 

keselamatan (safety) dan lingkungan 
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2. Sistem  yang  memiliki preventive  maintenance dan  biaya preventive maintenance yang 

tinggi 

3. Sistem  yang  memiliki  tindakan corrective  maintenance dan biaya corrective 

maintenance yang banyak 

4. Sistem  yang  memiliki  kontribusi  yang  besar  atas  terjadinya full atau partial outage 

(shutdown) 

2.2.2.2 Definisi Batasan Sistem 

Definisi   batasan   sistem   (system   boundary   definition)   digunakan   untuk 

mendefinisikan  batasan-batasan  suatu  sistem  yang  akan  dianalisis  dengan RCM yang 

berisi  tentang  apa  yang  harus dimasukkan  dan  yang  tidak  harus dimasukkan  ke  dalam  

sistem  sehingga  semua fungsi   dapat   diketahui   dengan   jelas   dan   perumusan system 

boundary definition yang  baik  dan  benar  akan  menjamin  keakuratan  proses  analisis 

sistem. 

2.2.2.3 Deskripsi Sistem dan Diagram Blok Fungsional 

Deskripsi sistem dan diagram blok merupakan representasi dari fungsi-fungsi utama 

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

menyusun  sistem  tersebut. 

1. Deskripsi Sistem 

Suatu langkah pendeskripsian dalam sistem untuk mengetahui komponen-komponen apa 

saja yang terdapat dalam sistem dan bagaimana komponen dalam sistem dapat beroperasi. 

2. Funtional Block Diagram (FBD) 

Melalui pembuatan blok diagram fungsi suatu sistem maka masukan, keluaran dan 

interaksi antara sub-sub sistem tersebut dapat tergambar dengan jelas dalam 

mendeskripsikan sistem kerja dari suatu mesin sehingga diharapkan dalam pembuatan 

blok diagram fungsi dapat memudahkan pada saat mengidentifikasi kegagalan yang 

terjadi. 

2.2.2.4 Fungsi Sistem dan Kegagalan Fungsi 

Menurut M.T. Azis (2010), Fungsi Sistem adalah kinerja yang diharapkan oleh sistem 

untuk dapat beroperasi. Kegagalan fungsional didefinisikan sebagai ketidakmampuan suatu 

komponen/sistem untuk memenuhi standar prestasi (performance standard) yang diharapkan. 
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2.2.2.5 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

Sejarah Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) dimulai pada tahun 1940-an 

oleh militer AS. FMEA dikembangkan lebih lanjut oleh industri kedirgantaraan dan otomotif. 

Beberapa industri mempertahankan standar formal FMEA. Kemudian sekitar tahun 1960-an 

FMEA dipergunakan sebagai metodologi formal pada industri aerospace dan pertahanan. 

Sejak saat itu kemudian digunakan dan distandarisasikan oleh berbagai industri di seluruh 

dunia. 

Menurut N.B. Puspitasari (2014), Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

merupakan sebuah    metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi kegagalan terjadi 

dalam sebuah sistem, desain, proses, atau pelayanan (service). Identifikasi  kegagalan 

potensial dilakukan dengan cara pemberian nilai atau skor masing-masing moda kegagalan 

berdasarkan atas tingkat kejadian (occurrence), tingkat  keparahan (severity), dan tingkat 

deteksi (detection).  

Sedangkan Menurut Casadei (2007), Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 

adalah suatu prosedur terstruktur untuk mengidentifikasi dan mencegah sebanyak mungkin 

mode kegagalan. Tujuan dari FMEA adalah untuk menentukan tingkat resiko dari setiap jenis 

kegagalan sehingga dapat diambil keputusan apakah perlu diambil suatu tindakan atau tidak. 

FMEA ini juga digunakan untuk menekan kerugian yang timbul karena kegagalan proses 

produksi maupun kegagalan produk pada saat digunakan oleh pengguna, caranya adalah 

dengan mengidentikasi kegagalan yang mungkin terjadi, memberi skala prioritas dari setiap 

jenis kegagalan dan melakukan tindakan perbaikan.  

Pengolahan data dengan menggunakan Metode FMEA dilakukan dengan melalui 

beberapa tahap (Ookalkar, Joshi, & Ookalkar, 2009), yaitu:  

1. Mengidentifikasi moda kegagalan potensial dan efeknya sehingga didapatkan tingkat 

keparahan (Severity). Menurut Souza & Carpinetti (2014), Severity dilakukan untuk 

menganalisa risiko dengan menghitung seberapa besar intensitas kejadian yang 

mempengaruhi output proses . 

2. Mengidentifikasi penyebab kegagalan potensial untuk melihat tingkat kejadian 

(Occurence) kegagalan pada assembly-line (Rakesh, Jos, & Mathew, 2013). 

3. Mengidentifikasi pengendalian yang telah dilakukan oleh perusahaan guna mengetahui 

tingkat deteksi (Detection) yang ada. 
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Untuk mengisi data ranking FMEA didapatkan dari Brainstorming dengan kepala 

bagian maintenance yang terdiri dari pemberian ranking Severity (S), Occurance (O), dan 

Detection (D) pada tiap-tiap kegagalan yang terjadi. Ranking tersebut digunakan untuk 

melakukan perhitungan Risk Priority Number (RPN) dengan rumus (Ford Motor Company, 

1992): 

RPN = Severity (S) x Occurance (O) x Detection (D).................................................(1) 

Nilai S (Severity) adalah sebuah penilaian pada tingkat keseriusan suatu akibat dari 

potensi kegagalan pada proses yang dianalisis. Skala 1 hingga 10 digunakan untuk 

menentukan nilai severity. Nilai O (Occurance) adalah probabilitas atau peluang terjadinya 

kegagalan yang terjadi sedangkan nilai D (Detection) adalah peluang terjadinya kegagalan 

yang dapat terdeteksi sebelum terjadi. 

Tabel 2.1 Skala Severity 

Ranking Severity Deskripsi 

10 
Berbahaya tanpa 

peringatan 
Kegagalan sistem yang menghasilkan efek sangat berbahaya 

9 

Berbahaya denga 

peringatan 
Kegagalan sistem yang menghasilkan efek berbahaya 

8 Sangat tinggi Sistem tidak beroperasi 

7 Tinggi Sistem beroperasi tetapi tidak dapat dijalankan secara penuh 

6 Sedang 
Sistem beroperasi dan aman tetapi mengalami penuruanan 

performa sehingga mempengaruhi output 

5 Rendah Mengalami penurunan kinerja secara bertahap 

4 Sangat rendah Efek yang kecil pada performa sistem 

3 Kecil Sedikit berpengaruh pada kinerja sistem 

2 Sangat kecil Efek yang diabaikan pada kinerja sistem 

1 Tidak ada efek Tidak ada efek 
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Tabel 2.3 Skala Occurance 

Ranking Occurance Deskripsi 

10 
Sangat tinggi Sering gagal 

9 

8 
Tinggi Kegagalan yang berulang 

7 

6 

Sedang Jarang terjadi kegagalan 5 

4 

3 
Rendah  Sangat kecil terjadi kegagalan 

2 

1 Tidak ada efek Hampir tidak ada kegagalan 

  

Tabel 2.4 Skala Detection 

Ranking Detection Deskripsi 

10 Tidak pasti 

Pengecekan akan selalu tidak mampu untuk mendeteksi 

penyebab potensial atau mekanisme kegagalan atau mode 

kegagalan 

9 Sangat kecil 

Pengecekan memiliki kemungkinan "very remote" untuk 

mampu mendeteksi penyebab potensial atau mekanisme 

kegagalan dan mode kegagalan  

8 Kecil 

Pengecekan memiliki kemungkinan "remote" untuk mampu 

mendeteksi penyebab potensial atau mekanisme kegagalan dan 

mode kegagalan 

7 Sangat rendah 
Pengecekan memiliki kemungkinan sangat rendah untuk 

mampu mendeteksi penyebab potensial dan mode kegagalan 

6 Rendah 

Pengecekan memiliki kemungkinan rendah untuk mampu 

mendeteksi penyebab potensial atau mekanisme kegagalan dan 

mode kegagalan 

5 Sedang 

Pengecekan memiliki kemungkinan "moderate" untuk 

mendeteksi penyebab potensial atau mekanisme kegagalan dan 

mode kegagalan 
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4 
Menengah ke 

atas 

Pengecekan memiliki kemungkinan "moderately high" untuk 

mendeteksi penyebab potensial atau mekanisme kegagalan dan 

mode kegagalan 

3 Tinggi 

Pengecekan memiliki kemungkinan tinggi untuk mendeteksi 

penyebab potensial atau mekanisme kegagalan dan mode 

kegagalan 

2 Sangat tinggi 

Pengecekan memiliki kemungkinan sangat tinggi untuk 

mendeteksi penyebab potensial atau mekanisme kegagalan dan 

mode kegagalan 

1 Hampir pasti 
Pengecekan akan selalu mendeteksi penyebab potensial atau 

mekanisme kegagalan dan mode kegagalan 

(Sumber : Firdaus, H dan Widianti, T (2015))  

2.2.2.6 Logic Tree Analysis (LTA) 

Penyusunan Logic Tree Analysis (LTA) merupakan proses yang kualitatif yang 

digunakan untuk mengetahui konsekuensi yang ditimbulkan oleh masing-masing failure mode. 

Tujuan LTA adalah untuk mengklasifikasikan failure mode ke dalam beberapa kategori 

sehingga nantinya dapat ditentukan tingkat prioritas dalam penangan masing-masing failure 

mode berdasarkan kategorinya. Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam analisis kekritisan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Evident, yaitu apakah operator mengetahui dalam kondisi normal telah terjadi gangguan 

dalam sistem? 

2. Safety, yaitu apakah apakah mode kerusakan ini menyebabkan masalah keselamatan? 

3. Outage, yaitu apakah mode kerusakan ini mengakibatkan mesin berhenti? 

Berdasarkan LTA tersebut failure mode dapat digolongkan dalam empat kategori 

yaitu:  

1. Kategori A (Safety Problem), jika failure mode mempunyai konsekuensi safety terhadap 

personel maupun lingkungan. 

2. Kategori B (Outage Problem), jika failure mode mempunyai konsekuensi terhadap 

operasional pabrik yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan. 

3. Kategori C (Economic Problem), jika failure mode tidak berdampak pada safety maupun 

operasional pabrik dan hanya menyebabkan kerugian ekonomi yang relatif kecil untuk 

perbaikan. 
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4. Kategori D (Hidden Failure), jika failure mode tergolong sebagai hidden failure yang 

kemudian digolongkan lagi ke dalam kategori D/A, kategori D/B dan kategori D/C. 

2.2.2.7 Pemilihan Tindakan Perawatan 

Pemilihan tindakan merupakan tahap terakhir dari proses analisa RCM dan proses  

ini  akan menentukan tindakan yang  tepat untuk mode kerusakan tertentu. Jika tugas 

pencegahan secara teknis tidak menguntungkan untuk dilakukan, tindakan standar yang harus 

dilakukan adalah bergantung pada konsekuensi kegagalan yang terjadi. Pemilihan tindakan 

didasari dengan menjawab pertanyaan penuntun (selection guide) yang disesuaikan pada road 

map. Berikut adalah istilah-istilah dalam Road Map: 

1. Condition Directed (CD) 

Condition Directed (CD) adalah tindakan yang diambil yang bertujuan untuk mendeteksi 

kerusakan dengan cara visual inspection, memeriksa alat, serta memonitoring sejumlah 

data yang ada. Apabila ada pendeteksian ditemukan gejala-gejala kerusakan peralatan 

maka dilanjutkan dengan perbaikan atau penggantian komponen. 

2. Time Directed (TD) 

Time Directed (TD) dalah tindakan yang diambil yang lebih berfokus pada aktivitas 

pergantian yang dilakukan secara berkala. 

3. Finding Failure (FF) 

Finding Failure (FF) adalah tindakan yang diambil dengan tujuan untuk menemukan 

kerusakan komponen yang tersembunyi dengan pemeriksaan berkala.   

 

2.3 Keandalan (Reliability) 

Keandalan (Reliability) didefinisikan sebagai probabilitas suatu item dalam 

menjalankan fungsinya secara memuaskan selama periode waktu tertentu dan digunakan atau 

dioperasikan dalam kondisi yang semestinya. Dari definisi tersebut maka dapat diketahui 

beberapa parameter penting yang berkaitan dengan keandalan yaitu probabilitas (peluang), 

mampu melaksanakan fungsinya (tidak gagal), waktu dan kondisi operasi. Parameter 

probabilitas membawa keandalan dalam konteks probabilitas, dimana kegagalan yang 

mengikuti bentuk distribusi probabilitas kegagalan tertentu (Lewis, 1996). 

Metode RCM merupakan metode manajemen pemeliharaan yang dilakukan dengan 

pendekatan yang sistematis. Pendekatan ini dilakukan untuk mempertahankan keandalan dari 
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suatu sistem atau peralatan kristis (critical item). Dimana keandalan merupakan kemampuan 

peralatan atau komponen memenuhi fungsinya sesuai dengan spesifikasi yang telah 

ditentukan dalam rentang waktu operasinya. 

2.3.1 Fungsi Keandalan 

Fungsi keandalan didefinisikan sebagai probabilitas suatu alat akan beroperasi 

dengan baik tanpa mengalami kerusakan pada suatu periode waktu t dalam kondisi operasi 

standar. Keandalan didefinisikan sebagai kemungkinan berhasil atau kemungkinan peralatan 

akan memenuhi fungsi yang diinginkan paling tidak hingga waktu tertentu (t), maka dapat 

diuraikan sebagai berikut : (Ebelling, 1997) 

R(t) = P ( x ≥ t )                               (1) 

Dimana :  

R(t)  : Distribusi keandalan yang merupakan probabilitas bahwa waktu kerusakan 

lebih besar atau sama dengan t 

P ( x ≥ t ) : Peralatan beroperasi hingga waktu t 

 

Fungsi keandalan apabila dilihat dari waktu kerusakan variabel x yang memiliki fungsi 

kepadatan f(t), maka dapat ditulis sebagai berikut: 

R(t) = 1 – F(t)           (2) 

R(t) = 1 - ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
   untuk t ≥ 0 

R(t) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
∞

0
          (3) 

Dimana : 

F(t) adalah fungsi distribusi kumulatif 

f(t) adalah fungsi padat probabilitas 

Sejak luas area keseluruhan kurva sama dengan 1, probabilitas fungsi keandalan dan 

probabilitas fungsi distribusi kumulatif nilainya berada antara :  

0 ≤ R(t) ≤ 1   dan  0 ≤ F(t) ≤ 1  

 

2.3.2 Pola Distribusi Data Dalam Keandalan 

Terdapat beberapa model distribusi probabilitas pada pengolahan data RCM. Model 

distribusi probabilitas peralatan atau komponen digunakan untuk mengetahui probabilitas 

keandalan peralatan atau komponen. Model-model distribusi probabilitas untuk keandalan 

bersifat kontinyu yang umum digunakan dalam menganalisa kerusakan suatu komponen, 



 

14 

antara lain: distribusi eksponensial, distribusi Weibull, distribusi normal, dan distribusi 

lognormal (Lewis, 1996). 

 

2.3.2.1 Distribusi Weibull 

Distribusi Weibull ini digunakan dalam pengujian siklus hidup komponen mekanik 

dengan laju kerusakan yang tidak konstan.menggambarkan karakteristik kerusakan dan 

keandalan pada komponen. Adapun fungsi distribusi komulatif dari distribusi weibull yaitu 

:f(t) = 1 − exp [− (
𝑡

𝛽
)

𝛼

]         (4) 

Dengan:  

β = parameter scale 

α = parameter shape 

Parameter β disebut dengan parameter bentuk atau kemiringan weibull (weibull slope), 

sedangkan parameter α disebut dengan parameter skala atau karakteristik hidup. Bentuk 

fungsi distribusi weibull bergantung pada parameter bentuknya (β), yaitu : 

β˂1: Distribusi weibull akan menyerupai distribusi hyper-exponential dengan laju 

kerusakan cenderung menurun. 

β =1: Distribusi weibull akan menyerupai distribusi exponensial dengan laju kerusakan 

cenderung konstan. 

β˃1: Distribusi weibull akan menyerupai distribusi normal dengan laju kerusakan 

cenderung meningkat. 

 

2.3.2.2 Distribusi Normal 

Distribusi normal (gausian) mungkin merupakan distribusi probabilitas yang paling 

penting baik dalam teori maupun aplikasi statistik. Adapun fungsi distribusi komulatif dari 

distribusi normal yaitu : 

f(t) =
1

𝜎√(2𝜋)
𝑒𝑥𝑝 (−

[t−μ]2

2σ2 ) 𝑑𝑡                      (5)

  

Konsep reliability distribusi normal tergantung pada nilai μ (rata-rata) dan σ (standar deviasi). 

Dengan: 

μ = parameter location  

σ = parameter scale 
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2.3.2.3 Distribusi Lognormal 

Distribusi lognormal merupakan distribusi yang berguna untuk menggambarkan 

distribusi kerusakan untuk situsi yang bervariasi. Distribusi lognormal banyak digunakan di 

bidang teknik, khususnya sebagai model untuk berbagai jenis sifat material dan kelelahan 

material. Adapun fungsi distribusi komulatif dari distribusi lognormal yaitu : 

f(t) = ∫
1

𝑡𝜎√2𝜋

𝑡

−∞
𝑒𝑥𝑝 (−

[In(t)−μ]2

2σ2 ) 𝑑𝑡                       (6) 

Konsep reliability distribusi normal tergantung pada nilai μ (rata-rata) dan σ (standar deviasi). 

Dengan: 

μ = parameter location 

σ = parameter scale 

 

2.3.2.4 Distribusi Eksponensial 

Distribusi exponensial sering digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam 

teori keandalan. Hal ini disebabkan karena pada umumnya data kerusakan mempunyai 

prilaku yang dapat dicerminkan oleh distribusi exponensial. Distribusi exponensial akan 

tergantung pada nilai λ, yaitu laju kegagalan (konstan). Adapun fungsi distribusi komulatif 

dari distribusi exponensial yaitu : 

f(t) = 1 − λ𝑒−𝜆𝑡           (7) 

Dengan: 

t = waktu 

λ = parameter distribusi 

 

2.4 Optimal Interval Penggantian Komponen 

Pada dasarnya, downtime didefinisikan sebagai waktu suatu sistem / komponen 

tidak dapat digunakan (tidak berada dalam kondisi yang baik) sehingga membuat fungsi 

sistem tidak berjalan (Gaspersz, 1992). Prinsip utama dalam manajemen sistem perawatan 

adalah untuk menekan periode kerusakan (breakdown period) sampai batas minimum, maka 

keputusan penggantian komponen sistem berdasarkan downtime minimum menjadi sangat 

penting. Permasalahannya adalah penentuan waktu terbaik untuk mengetahui kapan 

penggantian harus dilakukan untuk meminimasi total downtime. Konflik yang dihadapi 

adalah: 
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1. peningkatan frekuensi penggantian dapat meningkatkan downtime karena penggantian 

tersebut, tetapi dapat mengurangi waktu downtime akibat terjadi kerusakan 

2. pengurangan frekuensi penggantian akan menurunkan downtime karena penggantian, 

tetapi konsekuensinya adalah kemungkinan peningkatan downtime karena kerusakan. 

Dari dua kondisi di atas, diharapkan untuk dapat menghasilkan keseimbangan diantara 

keduanya (Jardine, 1973). Pada model ini terdapat dua jenis model standar bagi 

permasalahan penggantian yaitu model Block Replacement dan model Age Replacement. 

Block Replacement model ini menentukan interval penggantian optimal diantara 

penggantian pencegahan untuk meminimasi total downtime. 

 

Pada model block replacement, tindakan penggantian dilakukan pada suatu interval 

yang tetap. Model ini digunakan jika diinginkan adanya konsistensi interval penggantian 

pencegahan yang telah ditentukan, walau sebelumnya telah terjadi penggantian yang 

disebabkan adanya kerusakan. Age Replacement pada model ini penggantian pencegahan 

dilakukan tergantung pada umur pakai dari komponen. Tujuan model ini menentukan umur 

optimal dimana penggantian pencegahan harus dilakukan sehingga dapat meminimasi total 

downtime. Penggantian pencegahan dilakukan dengan menetapkan kembali interval waktu 

penggantian pencegahan berikutnya sesuai dengan interval yang telah ditentukan jika terjadi 

kerusakan yang menuntut dilakukannya tindakan penggantian. Karena tinjauan yang 

dilakukan dalam tulisan ini hanya terhadap satu komponen saja, maka perhitungan untuk 

penggantian pencegahan menggunakan model age replacement.  

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) = 
𝐻 (𝑡𝑝)𝑇𝑓 + 𝑇𝑝

𝑡𝑝 +𝑇𝑝
                       (8) 

Dimana: 

H(tp) =  Banyaknya kerusakan (kagagalan) 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. 
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Meminimumkan total minimum 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 dihitung sebagai berikut: 

H(tp) = ∑ [1 + H(𝑡𝑝 − 1 − 𝑖)𝑡𝑝−1
𝑖=0 ∫ 𝑓(𝑡)

𝑖+1

𝑖
                 (9) 

 

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

 

 




