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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

PT. Sumber Indah Perkasa (SIP) Tbk. berlokasi di Tarahan, Lampung 

Selatan. Perusahaan ini mengolah biji kelapa sawit menjadi minyak sawit 

konsumsi. Pada saat ini, persaingan dalam industri minyak sawit konsumsi 

sangatlah ketat, terbukti banyaknya produk serupa yang beredar di pasar. Maka 

perusahaan harus berusaha untuk memenuhi target produksi yang optimal untuk 

selalu dapat mempertahankan produknya di pasar. Untuk menunjang kelancaran 

produksi, salah satu unsur yang perlu diperhatikan yaitu peralatan atau mesin yang 

digunakan. Jika mesin produksi sering mengalami kerusakan tentunya akan 

menyebabkan output produk yang tidak optimal dan juga mempengaruhi kualitas 

dari produk tersebut. Perusahaan ini belum menerapkan suatu metode yang optimal 

untuk mengatasi masalah pada perawatan mesin, sehingga sering terjadinya 

perbaikan mesin. Maka diperlukannya penelitian untuk mengatasi perawatan mesin 

agar nilai keandalan mesin tinggi dengan biaya perawatan (maintenance) yang 

minimum. 

Proses produksi akan berhenti apabila ada satu mesin yang rusak, hal ini 

dikarenakan mesin produksi pada perusahaan ini saling berkelanjutan. Proses 

produksinya diambil dari buah kelapa sawit yang dilakukan di Kernel Crushing 

Plant 1 (KCP 1) yakni dengan tahapan buah diangkut dari gudang penampungan 

lalu dipress sehingga menghasilkan Crude Palm Kernel Oil (CPKO) dan Palm 

Kernel Expeller (PKE). Setelah itu PKE akan dipress kembali di Kernel Crushing 

Plant 2 (KCP 2) karena masih mengandung minyak. Pemilihan sistem perawatan 

corrective maintenance pada PT.SIP ternyata masih kurang optimal. Hal ini 

dikarenakan mesin press yang digunakan masih sering mengalami downtime, 

sehingga menghambat proses produksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak 

perusahaan, Hal ini disebabkan belum optimalnya tindakan perawatan mesin yang 

diambil dan ketersediaan komponen mesin yang terbatas. Mesin press merupakan 

mesin yang sering mengalami kerusakan. Melihat data breakdown mesin pada 

tahun 2018, mesin press mengalami downtime selama 132 jam atau 37,18% dari 
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keseluruhan waktu kerusakan mesin di kernel crushing plant (KCP). Terdapat 

empat komponen mesin press yang frekuensi kerusakannya tinggi, yaitu tapper 

head, body cauge, wear plate dan mainshaft. 

Dampak karena tingkat downtime yang tinggi yaitu dapat menyebabkan 

kerugian bagi perusahaan seperti tidak tercapainya target produksi, lost sales, 

tambahan biaya servis dan komponen, serta biaya operator menganggur (tetap 

membayar pada saat berhenti produksi). Oleh karena itu pemeliharaan terhadap 

mesin-mesin produksi sangatlah penting bagi perusahaan. Berdasarkan 

permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan pemilihan 

tindakan perawatan mesin yang paling optimal menggunakan metode Reliability 

Centered maintenance (RCM).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang ada, didapatkan rumusan masalah yaitu 

“menentukan tindakan perawatan yang paling optimal dan usulan interval 

perawatan mesin”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan komponen kritis pada mesin press 

2. Menentukan tindakan perawatan optimal untuk komponen kritis mesin press 

merujuk dari Reliability Centered Maintenance (RCM) 

3. Memberikan usulan interval penggantian optimal komponen kritis mesin press 

untuk menurunkankan biaya perawatan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan usulan tindakan perawatan yang tepat pada komponen kritis mesin. 

2. Memberikan usulan penjadwalan perawatan pada komponen kritis  mesin 

3. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan teori yang 

dimiliki. 
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1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

A. Batasan masalah : 

1. Penelitian dilakukan pada mesin press Kernel Crushing Plant 1 (KCP 1) di PT. 

Sumber Indah Perkasa 

2. Data kerusakan mesin yang digunakan adalah data tahun 2018 

 

B. Asumsi : 

1. Kerusakan mesin terjadi akibat belum optimalnya pemilihan tindakan dan 

penjadwalan perawatan yang dilakukan perusahaan. 

2. Belum ada metode perawatan lain yang digunakan oleh perusahaan. 

3. Dipilihnya metode RCM adalah karena metode ini memiliki prinsip yang sangat 

kompleks untuk menangani masalah perawatan yang ada. Tujuh prinsip RCM 

dapat dilihat pada sub bab 2.4.1 

4. Setelah dilakukan perawatan R=1 

 


