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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi di dunia industri saat ini berjalan dengan cepat 

dan semakin canggih. Sehingga perusahaan – perusahaan yang bergerak di 

bidang industri semakin bersaing untuk meningkatkan kualitas dan jumlah 

produksi. PT. Industri Kereta Api atau biasa disingkat menjadi PT. INKA 

(Persero) merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di 

bidang industri perkeretaapian. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1981 

dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. PT. INKA 

memproduksi hampir seluruh kereta yang beroperasi di Indonesia. Adapun 

beberapa produk PT. INKA (Persero) meliputi lokomotif, kereta penggerak, 

gerbong penumpang, gerbong barang, dan kereta khusus. Untuk menunjang 

pembuatan produk, perusahaan juga menggunakan fasilitas produksi meliputi 

mesin Horizontal Milling, Spot Welding, Borfloor, Bending, CNC Plasma 

Cutting, CNC Plano. 

Pada PT. INKA salah satu usaha peningkatan produktivitas adalah dengan 

mengukur seberapa baik kehandalan suatu mesin produksi beroperasi, maka 

diperlukan suatu proses pemeliharaan (maintenance) yang baik dan efisien. 

Mesin merupakan salah satu fasilitas terpenting proses produksi dalam 

perusahaan. Selain itu, upaya dalam meningkatkan jumlah produksi yaitu 

dengan memperpanjang pengoperasian fasilitas industri yang dapat 

mengakibatkan rusaknya suatu fasilitas, salah satunya adalah kerusakan pada 

mesin produksi. Pada perusahaan ini salah satu mesin yang memiliki downtime 

tertinggi adalah mesin Horizontal Milling, mesin ini bersifat paralel dan telah 

mengalami kerusakan ataupun kegagalan sebanyak 14 kali dalam kurun waktu 

1 tahun. Penyebab kerusakan dikarenakan pada perusahaan masih 

menggunakan sistem pemeliharaan (maintenance) saat ini adalah corrective 

maintenance, dimana perawatan atau penggantian komponen dilakukan ketika 
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mesin mengalami kerusakan. Sistem maintenance tersebut menyebabkan 

mesin mengalami kegagalan dan akhirnya berhenti beroperasi. Akibat dari 

kerusakan mesin tersebut dapat menyebabkan menambah jam kerja atau 

lembur dan produktivitas akan menjadi terlambat. Kerusakan ataupun 

kegagalan yang terjadi seperti eretannya rusak, otomatisnya tidak bisa naik 

turun, speednya tidak berfungsi, kabelnya putus, motornya konslet, vanbelt 

putus, bearing aus, bed milling tidak berfungsi, selang oli hidrolisnya bocor. 

Kerusakan pada mesin horizontal milling menyebabkan proses produksi 

berhenti dan dilakukannya perbaikan ataupun penggantian komponen baru.  

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dibutuhkan kebijakan 

perencanaan perawatan mesin Horizontal Milling yang optimal menggunakan 

metode Reliability Centered Maintenance (RCM) II. Metode RCM II adalah 

hasil pengembangan dari metode sebelumnya yaitu dengan menambahkan 

safety dan environment consequence pada decission diagram. metode ini 

mempunyai kelebihan dalam penentuan program pemeliharaan yang 

difokuskan pada komponen atau mesin – mesin kritis (critical item list) dan 

menghindari kegiatan perawatan yang tidak diperlukan dengan menentukan 

interval pemeliharaan yangt tepat (Moubray, 1997). Berdasarkan penelitian 

terdahulu yang sudah dilakukan oleh Ramadhan (2018) di PT. Surabaya Wire 

diharapkan mendata atau mengakses seluruh kerusakan yang terjadi sehingga 

dapat dibuatkan program tentang keandalan, jadwal perawatan, penggantian 

komponen dan persediaan yang tepat. Diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan tindakan maintenance yang tepat pada mesin Horizontal Milling 

agar dapat mengurangi tingkat kerusakan mesin. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu adanya perhitungan interval 

waktu untuk melakukan tindakan maintenance pada mesin Horizontal Milling 

di PT. INKA (Persero) menggunakan metode Reliability Centered 

Maintenance (RCM) II. 



3 
 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan komponen kritis dengan mempertimbangkan frekuensi 

kegagalan pada mesin Horizontal Milling. 

2. Membuat perencanaan interval waktu maintenance yang tepat pada mesin 

Horizontal Milling. 

3. Mendapatkan tindakan perbandingan perawatan mesin yang dilakukan 

sekarang dengan perawatan yang diusulkan peneliti. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut  : 

1. Sebagai masukan kepada perusahaan dalam melakukan perbaikan sistem 

perawatan mesin Horizontal Milling untuk mendapatkan tindakan 

maintenance yang tepat menggunakan metode Reliability Centered 

Maintenance (RCM) II. 

2. Dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi perusahaan 

untuk mengambil kebijakan perawatan mesin yang optimal, serta memberi 

kesempatan bagi penulis menerapkan teori yang didapatkan di  

perkuliahan dengan kondisi di perusahaan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penelitian ini 

memiliki batasan – batasan sebagai berikut :. 

1. Penelitian ini dilakukan pada mesin Horizontal Milling pada PT. INKA 

(persero). 

2. Data kerusakan yang diamati dan dianalisis adalah data kerusakan 

komponen mesin yang paling kritis mulai Januari – Desember 2018 
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1.6 Asumsi 

Dalam penelitian skripsi ini terdapat beberapa asumsi, antara lain : 

1. Kerusakan terjadi pada saat mesin beroperasi. 

2. Tidak ada penambahan mesin selama penelitian. 

 


