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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Perawatan (Maintenance) 

2.1.1 Definisi Perawatan  

Perawatan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan 

untuk menjaga suatu barang dalam atau memperbaikinya sampai suatu kondisi 

yang bisa diterima (Witonohadi & Timothy, 2011). Hal ini dapat dicapai 

dengan cara mengurangi faktor – faktor penyebab kemacetan atau kendala 

sekecil mungkin, sehingga sistem dapat bekerja secara efisien. Secara umum 

tindakan perawatan yang dilakukan antara lain : 

1. Inspection (Pemeriksaan) 

Tindakan yang ditujukan terhadap sistem atau mesin untuk mengetahui 

apakah sistem berada pada kondisi yang diinginkan. 

2. Service (Layanan) 

Tindakan yang bertujuan untuk menjaga kondisi suatu sistem yang 

biasanya telah diatur dalam buku petunjuk pemakaian sistem. 

3. Replacement (Penggantian Komponen) 

Tindakan penggantian komponen yang dianggap rusak atau tidak 

memenuhi kondisi yang diinginkan. Tindakan penggantian ini mungkin 

dilakukan secara mendadak atau dengan perencanaan pencegahan terlebih 

dahulu. 

4. Repair (Perbaikan) 

Tindakan perbaikan minor yang dilakukan pada saat terjadi kerusakan 

kecil. 

5. Overhaul 

Tindakan perubahan besar – besaran yang biasanya dilakukan di akhir 

periode tertentu. 
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2.1.2 Tujuan Perawatan 

Menurut Moubray (1997), kegiatan maintenance ditujukan untuk 

meyakinkan bahwa asset fisik yang dimiliki dapat terus berlanjut memenuhi 

apa yang diinginkan oleh pengguna (user) terhadap fungsi yang dijalankan oleh 

asset tersebut. Adapun secara garis besar tujuan utama dilakukannya perawatan 

adalah : 

1. Menjaga agar kualitas produk berada pada tingkat yang diharapkan dan 

kegiatan produksi tidak mengalami gangguan. 

2. Mempertahankan kemampuan fasilitas produksi guna memenuhi 

kebutuhan yang sesuai dengan target serta rencana produksi. 

3. Memperpanjang usia pakai dalam penggunaan fasilitas produksi. 

4. Menghindari kegiatan – kegiatan operasi mesin serta fasilitas produksi 

yang dapat membahayakan keselamatan kerja. 

 

2.2 Reliability Centered Maintenance (RCM) 

Secara formal RCM dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang 

digunakan untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk menjamin 

bahwa beberapa asset fisik dapat berjalan secara kontinyu melakukan fungsi 

yang diinginkan penggunanya dalam konteks operasi sekarang (present 

operating) (Kurniawan, R. Rumita 2014). Reliability didefinisikan sebagai 

kemungkinan dari suatu sistem atau produk yang dapat beroperasi pada kondisi 

yang memuaskan selama tenggang waktu yang telah ditentukan oleh 

lingkungan kerja. Perawatan berbasis reliability centered maintenance 

merupakan suatu perawatan yang menjamin agar asset – asset tetap terjaga dan 

terus menerus mencapai kemampuan dasarnya atau fungsi yang telah 

ditentukan. 

Menurut Alghofari, A. K., Djunaidi, M., & Fauzan, A. (2006) RCM 

memerlukan langkah – langkah sebagai berikut : 

1. Pemeliharaan fungsi. Pemeliharaan fungsi merupakan ciri RCM yang 

penting dan juga sulit. Sasaran RCM adalah memelihara fungsi sistem 

(preserve system function). 
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2. Identifikasi kegagalan. Kegagalan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan 

ukuran. Hal yang penting adalah mengidentifikasi bentuk kegagalan 

khusus pada komponen tertentu yang secara potensial menghasilkan 

kegagalan fungsi yang tidak diinginkan. 

3. Prioritas kebutuhan fungsi. Usaha untuk dapat menentukan keputusan 

secara sistematik berdasar alokasi budget dan resources. Dengan kata lain 

semua fungsi tidak diciptakan sama sehingga semua kegagalan fungsi dan 

komponen yang berhubungan dan bentuk kegagalan tidaklah sama. 

Sehingga kita ingin untuk memprioritaskan bentuk kegagalan yang 

penting. 

4. Pemilihan preventive maintenance yang effective dan applicable. 

Dikatakan applicable bila tugas dijalankan, maka akan melakukan satu 

dari tiga alasan untuk melakukan preventive maintenance yaitu mencegah 

kegagalan, mendeteksi kegagalan dan menemukan kegagalan 

tersembunyi. Dikatakan effective bila kita menginginkan sumber kita 

(fasilitas yang ada) melakukan tugas tersebut. 

Penelitian tentang Reliability Centered Maintenance pada dasarnya 

berusaha untuk menjawab 7 pertanyaan yang akan diidentifikasi kedalam 

bentuk Failure Mode Effect Analysis (FMEA) dan RCM II Decision 

Worksheet. Ketujuh pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut (Sulistiyono, 

R. T., Juniani, A. I., & Setyana, I,2008) : 

1. Apa fungsi serta standar performansi yang dimiliki oleh asset dalam 

menjalankan operasinya (Function) ? 

2. Dalam kondisi seperti apakah asset gagal untuk memenuhi fungsinya 

(Functional Failure) ? 

3. Apa penyebab dari tiap kegagalan yang terjadi (Failure Modes) ? 

4. Apa yang akan terjadi pada saat kegagalan tersebut berlangsung (Failure 

Effect) ? 

5. Bagaimana masalah yang ditimbulkan dari kegagalan yang terjadi (Failure 

Consequence) ? 
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6. Apa yang dapat dilakukan untuk memprediksi atau mencegah terjadinya 

kegagalan (Proactive Task) ? 

7. Apa selanjutnya yang harus dilakukan jika proactive task yang sesuai tidak 

dapat diberikan (Default Action) ? 

 

2.2.1 Pemilihan Sistem dan Pengumpulan Informasi 

Pada pemilihan sistem ini akan dibagi 2, yaitu antara pemilihan sistem 

dan pengumpulan informasi.  

a. Pemilihan Sistem 

Untuk menerapkan metode RCM pada fasilitas ada 2 pertanyaan yang 

timbul, yaitu : 

1. Proses analisis seperti apa yang harus dilakukan analisis ? 

Proses analisis RCM sebaiknya dilakukan pada tingkat sistem bukan 

pada tingkat komponen. Analisis pada sistem akan memberikan 

sebuah informasi yang lebih jelas mengenai fungsi komponen dan 

kegagalan fungsi komponen terhadap sistem. 

2. Apakah seluruh sistem akan dilakukan proses analisis ? 

Tidak semua sistem akan dilakukan proses analisis. Karena apabila 

dilakukan proses analisis secara bersamaan dalam dua sistem atau 

lebih maka proses analisis akan sangat luas. Oleh karena itu proses 

analisis akan dilakukan 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 data 

yang lebih mendalam mengenai sistem beserta cara kerjanya. Informasi - 

informasi yang diteliti didapatkan melalui pengamatan langsung dilapangan, 

wawancara, dan sejumlah buku referensi.  
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2.2.2 Fungsi Sistem dan Kegagalan Fungsi 

Fungsi sistem ditentukan berdasarkan informasi mengenai jenis kegagalan 

atau kerusakan yang terjadi pada sistem yang diamati. Fungsi ini didefinisikan 

sebagai fungsi dari item yang diharapkan oleh user tetapi masih berada dalam 

level kemampuan dari item tersebut sejak awal dibuat. Kegagalan fungsi dapat 

diartikan sebagai ketidakmampuan suatu peralatan untuk memenuhi fungsinya 

pada performansi standar yang dapat diterima oleh pengguna   

 

2.2.3 Deskripsi Sistem dan Functional Block Diagram (FBD) 

Berikut ini akan membahas tentang Deskripsi Sistem dan Functional Block 

Diagram (FBD). 

a. Deskripsi Sistem 

Suatu langkah yang diperlukan untuk mengetahui fungsi dan komponen – 

komponen apa saja yang terdapat pada sistem mesin Milling. 

b. Functional Block Diagram (FBD) 

Pada pembuatan blok diagram fungsi menunjukkan input dan output dari 

sistem dan masing – masing bagiannya. 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. 

 

2.2.4 System Function and Function Failure 

System function bertujuan untuk membuat suatu informasi yang dapat 

menyediakan atau mendefinisikan fungsi sistem. Dapat memastikan bahwa 

fungsi tersebut mampu berfungsi sesuai dengan keinginan pengguna. 

Function Failure menjelaskan bagaimana ketidakmampuan untuk 

memenuhi fungsi dan mengalami kegagalan dari suatu sistem dalam 

menjalankan system function yang diharapkan. 
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2.2.5 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) merupakan salah satu metode 

sistematis yang digunakan untuk menganalisa kegagalan. FMEA sering 

digunakan sebagai langkah awal untuk melakukan studi terhadap keandalan. 

Melibatkan banyak tinjauan terhadap komponenkomponen, rakitan, dan 

subsistem yang kemudian diidentifikasi kemungkinan bentuk kegagalannya, 

serta penyebab dan efek dari masing masing kegagalan (Sulistiyono, R. T., 

Juniani, A. I., & Setyana, I,2008).  

Menurut Pranoto (2015) Dari analisis FMEA, kita dapat memprediksi 

komponen mana yang yang sering rusak dan sejauh mana pengaruhnya 

terhadap fungsi sistem sehingga kita dapat memberikan perlakuan lebih 

terhadap komponen tersebut dengan tindakan pemeliharaan yang tepat. 

Prioritas perlakuan akan mengacu kepada perhitungan matematis dari tahapan 

FMEA yaitu berupa Risk Priority Number (RPN). RPN merupakan hasil 

perhitungan dari keseriusan efek (severity), kemungkinan terjadinya kegagalan 

(occurrence), dan kemampuan untuk mendeteksi kegagalan sebelum terjadi 

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

RPN = Severity * Occurence * Detection 

Hasil dari RPN dapat menunjukkan tingkat prioritas peralatan yang 

dianggap beresiko tinggi dan menjadi petunjuk kemana arah tindakan 

perbaikan. Komponen penunjuk tersebut dipecah menjadi 3, antara lain : 

1. Severity 

Severity adalah tingkat keparahan atau efek yang ditimbulkan oleh mode 

kegagalan terhadap keseluruhan mesin. Untuk membuat tingkatan severity 

dengan mengidentifikasi dampak potensial terburuk yang diakibatkan oleh 

suatu kegagalan. Nilai rating severity terdiri antara 1 – 10. Nilai tertinggi 

diberikan jika terjadi kegagalan yang berdampak sangat besar terhadap 

sistem. Tingkatan efek ini dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan 

seperti pada tabel 2.1 berikut ini : 
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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 

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, 2015) 

2. Occurence 

Occurence adalah tingkat keseringan terjadinya kerusakan atau kegagalan. 

Occurence berhubungan dengan estimasi jumlah kegagalan kumulatif 

yang muncul akibat suatu penyebab tertentu pada mesin. Nilai Occurence 

terdiri antara 1 – 10. Nilai tertinggi diberikan jika kegagalan yang terjadi 

memiliki nilai kumulatif yang tinggi atau sangat sering terjadi. Tingkatan 

occurence ini dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan seperti pada 

tabel 2.2 berikut ini : 

Tabel 2.2 Tingkatan Occurence 

Rating Proability of Occurence 

10 Lebih besar dari 50 per 7200 jam penggunaan 

9 35 – 50 per 7200 jam penggunaan 
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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 – 15 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,2015) 

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 tedeteksi 

7 Kesempatan yang sangat rendah untuk tedeteksi 

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 
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2 Kesempatan yang sangat tinggi untuk terdeteksi 

1 Pasti terdeteksi 

(sumber: Pranoto,2015) 

 

2.2.6 RCM II (Decision Diagram)  

Setelah dilakukan analisa FMEA, maka pada tahap selanjutnya yaitu 

melakukan analisa pada setiap penyebab kegagalan dari sub sistem yang 

terdapat dalam tabel FME. Decision Diagram digunakan untuk menentukan 

proposed task atau kegiatan perawatan yang sesuai untuk masing – masing 

komponen RCM II. Semua proses keputusan akan dipadukan kedalam suatu 

single strategic frame work.   

 

2.2.7 RCM II (Decision Worksheet) 

Decission worksheet merupakan lembar kerja kedua dalam menjalankan 

implementasi RCM II. Dalam worksheet ini peneliti akan menentukan dampak/ 

konsekuensi yang ditimbulkan oleh kegagalan serta tindakan proactive 

maintenance untuk menghadapi kegagalan yang terjadi. Dalam menentukan 

consequence serta proactive task ini akan dibantu dengan menggunakan 

decission diagram. Tindakan pencegahan / proactive task yang akan diberikan 

terhadap masingmasing bentuk kegagalan haruslah technicaly feasible dan 

worthdoing. Sehingga dalam mencapai hal tersebut terdapat beberapa 

persyaratan kondisi yang telah diprasyaratkan oleh RCM II (Sulistiyono, R. T., 

Juniani, A. I., & Setyana, I,2008). 

Decision Worksheet akan menganalisa konsekuensi dari adanya kegagalan 

apakah berpengaruh terhadap keselamatan (S), lingkungan (E), atau 

berpengaruh terhadap kerugian operasional (O). Kolom – kolom yang terdapat 

pada Decision Worksheet digambarkan pada tabel 2.4 berikut ini : 
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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 

bye 

S1 S2 S3 

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

H4 H5 S4 
N1 N2 N3 

                  

(sumber: Pranoto, 2015) 

Kolom – kolom RCM II Decision Worksheet pada tabel 2.4 akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Information Reference 

Information Reference merupakan informasi yang diperoleh dari FMEA / 

RCM II decision worksheet, yaitu dengan memasukkan informasi mengenai 

function, failure function, failure mode dari peralatan/komponen. 

Tabel 2.5 Information Reference 

Failure Consequences Keterangan 

Kolom F (function) 

Fungsi dari komponen atau item 

yang diharapkan oleh user tetap 

berada dalam level kemampuan dari 

item tersebut sejak awal dibuat. 

Kolom FF (function failure) 

Kegagalan dari suatu item untuk 

melaksanakan system function yang 

diharapkan. 

Kolom FM (function mode) 
Jenis kerusakan yang terjadi pada 

komponen sehingga menyebabkan 
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komponen gagal beroperasi atau 

mengalami gangguan operasi. 

 

2. Consequence Reference 

Dampak yang ditimbulkan karena terjadinya kegagalan fungsi dapat 

dilihat dari berbagai macam sudut pandang, seperti dampak terhadap 

lingkungan maupun dampak dari kerugian sisi ekonomi. Dalam RCM 

consequence reference diklasifikasikan kedalam 4 bagian (Moubray,1997) 

yaitu : 

a. Hidden failure consequence 

Konsekuensi kegagalan yang terjadi tidak dapat dibuktikan secara 

langsung sesaat setelah kegagalan berlangsung, tetapi akan 

menyebabkan kegagalan yang secara serius. 

b. Safety consequence 

apabila kegagalan fungsi yang mempunyai konsekuensi terhadap 

keselamatan pekerja atau manusia lainnya. 

c. Environmental consequence 

Environmental consequence terjadi apabila kegagalan fungsi 

berdampak pada kelestarian lingkungan.  

d. Operational consequence and Non operational consequence 

Operational consequence adalah konsekuensi kegagalan yang dapat 

berakibat pada produksi (output, kualitas produk, dan biaya 

operasional). Sedangkan Non-operational consequence adalah 

kegagalan yang bukan tergolong dalam konsekuensi keselamatan 

ataupun produksi tetapi mengakibatkan konsekuensi yang berdampak 

langsung pada biaya perbaikan. 

Tabel 2.6 Consequence Reference 

Failure 

Consequence 

Keterangan 

Yes No 
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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 

Kolom E 

(Environmental) 

Failure mode berdampak 

pada keselamatan / 

kelestarian lingkungan 

Failure mode tidak 

berdampak pada 

keselamatan / kelestarian 

lingkungan 

Kolom O 

(Operational) 

Failure mode berdampat 

pada output produksi 

Failure mode tidak 

berdampak pada output 

produksi 

(sumber: Moubray,1997) 

 

3. Proactive Maintenance Task 

Tindakan ini dilakukan sebelum terjadi kegagalan, untuk mencegah 

peralatan dari kondisi yang dapat menyebabkan kegagalan (failure state). 

Kategori ini diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu : 

a. Scheduled Restoration Task 

Merupakan suatu tindakan pemulihan kemampuan komponen pada saat 

atau sebelum batas umur yang ditetapkan, tanpa memperhatikan 

kondisi saat itu. Karakteristiknya adalah sebagai berikut: 

 Dapat diidentifikasi umur dimana peralatan tersebut menunjukkan 

kemungkinan penambahan kecepatan terjadinya kegagalan. 



17 
 

 
 

 Mayoritas dari komponen dapat bertahan pada umur tersebut 

(untuk semua komponen jika kegagalan memiliki konsekuensi 

terhadap keselamatan dan lingkungan). 

 Memperbarui dengan peralatan yang tahan terhadap kegagalan 

tersebut. 

b. Scheduled Discard Task 

Merupakan tindakan mengganti peralatan atau komponen pada saat 

atau sebelum batas umur yang ditetapkan, tanpa memperhatikan 

kondisi saat itu. Tindakan sheduled discard task secara teknik mungkin 

akan dilakukan dalam kondisi berikut ini : 

 Dapat diidentifikasi umur dimana komponen tersebut 

menunjukkan kemungkinan penambahan kecepatan terjadinya 

kegagalan. 

 Mayoritas dari komponen dapat bertahan pada umur tersebut 

(untuk semua peralatan jika kegagalan memiliki konsekuensi 

terhadap keselamatan dan lingkungan). 

c. Scheduled On condition Maintenance Task 

Kegiatan pemeriksaann terhadap potential failure sehingga tindakan 

dapat diambil untuk mencegah terjadinya functional failure. Potential 

failure didefinisikan dengan sebuah kondisi yang dapat 

mengindikasikan sedang terjadi kegagalan fungsi (functional failure). 

Dalam teknik on-condition terdapat 4 kategori utama menurut Moubray 

(1997) antara lain: 

 Condition monitoring techniques yang melibatkan penggunaan 

peralatan khusus untuk melakukan monitor terhadap kondisi 

peralatan lain. 

 Statistical process control yaitu proses pencegahan yang 

didasarkan atas variasi kualitas produk yang dihasilkan. 

 Primary effect monitoring techniques yang melibatkan peralatan 

seperti gauge yang ada dan peralatan untuk proses monitoring. 

 Teknik inspeksi berdasarkan human sense. 
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4. Default Action 

Tindakan ini dilakukan ketika sudah berada dalam failed state, dan 

proactive task yang efektif tidak mungkin untuk diidentifikasi. Default action 

terdiri dari 3 kategori yaitu :  

a. Scheduled Failure Finding 

Tindakan checking secara periodik atau dengan interval waktu tertentu 

terhadap fungsi-fungsi yang tersembunyi untuk mengetahui apakah 

peralatan tersebut telah rusak. 

b. Redesign 

Membuat suatu perubahan untuk membangun kembali suatu sistem. 

Hal ini mencakup modifikasi terhadap perangkat keras dan juga 

perubahan prosedur. 

c. Run to Failure 

Membiarkan komponen beroperasi sampai terjadi failure karena secara 

functional tindakan pencegahan yang dilakukan tidak menguntungkan. 

Ketika aktivitas proactive tas and default action tidak dapat mengatasi 

atau mengantisipasi kegagalan yang terjadi maka aktivitas maintenance 

dikategorikan kedalam no scheduled maintenance. Tindakan redesign terhadap 

peralatan diperlukan pertimbangan untuk mencegah terjadinya kegagalan. 

Tabel 2.7 Proactive Task and Default Action 

Proactive Task Persyaratan Kondisi 

Kolom H1/S1/O1/N1  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  Dapat diidentifikasi umur dimana 

item tersebut menunjukkan 

kemungkinan penambahan kecepatan 

terjadinya kondisi kegagalan 
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 Mayoritas dari item dapat bertahan 

pada semua 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  Dapat diidentifikasikan 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. 

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 

 

5. Proposed Task 

Memberikan penjelasan mengenai tindakan pencegahan yang diambil 

untuk mencegah terjadinya failure mode, tindakan ini merupakan usulan nyata 

hasil keluaran dari proactive task atau default action. 
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6. Initial Interval 

Jarak atau interval waktu perawatan yang efektif terhadap proactive task 

atau default action yang telah ditentukan sebelumnya, yang pada penelitian ini 

initial interval memiliki satuan jam. Initial interval ini diperoleh dari hasil 

pengolahan data kuantitatif. 

7. Can be done by 

Merupakan pihak yang akan melaksanakan atau bertanggung jawab untuk 

tindakan perawatan yang telah ditentukan pada RCM II Decision Worksheet. 

 

2.3 Keandalan (Reliability) 

Keandalan dapat didefinisikan sebagai probabilitas kinerja suatu sistem 

untuk memenuhi fungsi yang diharapkan dalam selang waktu tertentu. 

Sedangkan yang dimaksud failure disini adalah ketidakmampuan sistem untuk 

memenuhi fungsinya yang disebabkan variabel acak yang dipengaruhi oleh 

waktu (Kurniawan, R. Rumita 2014). Konsep dasar keandalan adalah bertolak 

dari pemikiran layak atau tidaknya suatu sistem melakukan fungsinya. 

Keandalan dapat dirumuskan sebagai integral dari distribusi probabilitas 

suksesnya operasi suatu komponen atau sistem, sejak awal mulai beroperasi 

sampai dengan terjadinya kegagalan (failure) pertama. 

Secara umum keandalan merupakan ukuran kemampuan suatu komponen 

beroperasi secara terus menerus tanpa adanya kerusakan, tindakan perawatan 

pencegahan yang dilakukan dapat meningkatkan keandalan sistem. Fokus 

utama dari perancangan sistem keandalan adalah kekuatan tekanan komponen. 

Bagian rancangan komponen yang dihasilkan untuk bekerja dengan cara 

spesifik ketika beroperasi dibawah kondisi normal. Jika komponen digunakan 

melewati batas normal maka akan terjadi penurunan fungsi, serta dapat 

menyebabkan kegagalan lebih banyak dari yang diharapkan. 

Kegagalan operasi suatu peralatan atau komponen akan berpengaruh 

terhadap peralatan atau komponen tersebut dan keberlangsungan proses 

produksinya. Selain iyu juga, kegagalan juga berpengaruh terhadap 

keselamatan operator maupun lingkungan sekitar. Hal tersebut menjadikan 
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perlu adanya evaluasi terhadap keandalan operasional suatu peralatan atau 

komponen sebagai upaya untuk mengetahui tingkat keandalannya dalam 

rentang umur operasi (Ebeling, 1997) 

 

2.3.1 Fungsi Keandalan 

Fungsi keandalan (reliability) didefinisikan sebagai probabilitas suatu 

komponen akan beroperasi dengan baik tanpa mengalami kerusakan pada suatu 

periode waktu dan dalam kondisi lingkungan tertentu. Bila suatu peralatan 

yang biasanya beroperasi sampai waktu tertentu tanpa mengalami kerusakan 

maka fungsi keandalan R(t) adalah sebagai berikut (Ebelling, 1997): 

R(t) = P ( x ≥ t ) 

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) 

R(t) = 1 - ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
  untuk t ≥ 0 

R(t) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
∞

0
 

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 

Terdapat beberapa model distribusi probabilitas pada pengolahan data 

RCM.  Model distribusi probabilitas peralatan atau komponen digunakan untuk 
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mengetahui probabilitas keandalan peralatan atau komponen. Untuk 

menganalisis distribusi waktu kejadian kerusakan atau kegagalan komponen. 

Umumnya model distribusi statistik yang banyak digunakan berbentuk 

distribusi kontinyu yang digunakan dalam menganalisa kerusakan suatu 

komponen, antara lain : distribusi eksponensial, distribusi Weibull, distribusi 

normal, dan distribusi lognormal (Lewis, 1987). Berikut penjelasan masing – 

masing distribusi dalam keandalan (reliability) : 

a. Distribusi Weibull 

Distribusi 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

] 

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 hyperexponential 

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 

b. 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 : 
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f(t) = 
1

𝜎√(2𝜋)
exp(−

[𝑡−𝜇]2

2𝜎2
)𝑑𝑡 

Konsep distribusi normal tergantung pada nilai 𝜇 (rata – rata) dan 𝜎 

(standar deviasi). 

Dengan : 

μ = parameter location 

ơ = parameter scale 

c. 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
exp (−

[𝐼𝑛(𝑡)−𝜇]2

2𝜎2
)𝑑𝑡

𝑡

−∞
 

Konsep distribusi Lognormal tergantung pada nilai μ (rata-rata) dan ơ 

(standar deviasi). 

Dengan : 

μ = parameter location 

ơ = parameter scale 

d. Distribusi Eksponensial 

Distribusi ini 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  

Dengan : 

t = waktu 

λ = parameter distribusi 
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2.3.3 Optimal Interval Penggantian Komponen 

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: (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). 

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
   

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. 

Total minimum downtime akan menghasilkan tindakan penggantian 

komponen berdasarkan interval waktu tp yang optimal. Untuk komponen yang 

memiliki distribusi kegagalan mengikuti distribusi peluang tertentu dengan 
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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

 

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

H(0) = 0 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Ramadhan (2018) melakukan penelitian terhadap Nail Making Machine 

pada PT. Surabaya Wire. Permasalahan yang terjadi adalah tingginya jam 

berhenti (downtime) dan delay pada proses produksi yang menyebabkan 

kinerja mesin menjadi kurang efektif. Untuk mengatasi masalah tersebut 

dengan menggunakan metode Reliability Centered Maintenance (RCM) II. 

Dengan menggunakan metode RCM II Decision Worksheet didapatkan 

kegagalan pada komponen Side shaft (stang metal) dengan interval perawatan 

selama 63 jam mengalami breakdown sebanyak 7 kali dalam 2 tahum, 

komponen Crank shaft (metal jalan) dengan interval perawatan selama 81 jam 

dan mengalami breakdown sebanyak 5 kali dalam 2 tahun, dan komponen 

Electric motor dengan interval perawatan selama 374 jam mengalami 

breakdown sebanyak 3 kali dalam 2 tahun.  

Wijayanti (2018) melakukan penelitian terhadap mesin Bubut NC (1.1.1) 

pada PT. Boma Bisma Indra (Persero). Permasalahan yang terjadi adalah 

seringnya terjadi kerusakan pada beberapa komponen. Kerusakan tersebut 

menyebabkan proses produksi roll mill bisa terhenti. Dengan menggunakan 

metode Reliability Centered Maintenance (RCM) didapatkan penurunan 

downtime sebesar 40,49% dari perawatan sebelumnya. Interval penggantian 

optimum komponen dengan kriteria Total Minimum Donwtime (TMD) yaitu 

penggantian komponen magnetic contractor dan pengecekan serta service rutin 

untuk komponen gearbox dilakukan sebesar 53 hari. 


