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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Pengertian Perawatan Mesin 

Menurut Vincent Gasper (1994, hal 513), perawatan (maintenance) merupakan 

suatu kegiatan yang mengarahkan pada tujuan untuk menjamin fungsi dari suatu 

sistem produksi sehingga dari sistem itu dapat diharapkan menghasilkan output sesuai 

dengan yang dikehendaki. Sistem perawatan dapat dipandang sebagai bayangan dari 

sistem produksi, dimana apabila system produksi beroperasi dengan kapasitas yang 

sangat tinggi maka akan lebih intensif. 

Kesimpulannya adalah merupakan sekumpulan kegiatan yang bertujuan untuk 

menjaga kondisi fasilitas produksi supaya tetap dalam kondisi standar. Di bawah ini 

beberapa istilah dalam perawatan: 

1. Inspection (Inspeksi) 

Inspeksi merupakan kegiatan pengecekan untuk mengetahui kondisi fasilitas yang 

digunakan dalam proses produksi. 

2. Repair (Perbaikan)  

Perbaikan merupakan kegiatan yang dilakukan pada mesin produksi agar dapat 

berfungsi kembali sesuai dengan fungsinya 

3. Overhaul (Perbaikan Menyeluruh) 

Perbaikan menyeluruh merupakan kegiatan yang dilakukan secara keseluruhan 

pada fasilitas produksi yang ada, sehingga, mengakibatkan berhentinya proses 

produksi. 
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2.2. Jenis – jenis perawatan  

1. Planned Maintenance 

Merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan berdasarkan SOP (standar 

operasional prosedur) yang sudah ditentukan perusahaan. Perawatan terencana dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu : 

1. Perawatan Pencegahan (Preventive) 

Pemeliharaan ini bertujuan untuk menjaga kondisi dari peralatan tersebut 

sebelum peralatan tersebut mengalami kerusakan. Salah satu tujuan utama dari 

preventive maintenance adalah untuk menguraingi tingkat kegagalan atau frekuensi 

kegagalan peralatan. Strategi ini berkontribusi untuk meminimalisir biaya kegagalan 

dan downtime mesin serta meningkatkan kualitas produksi (Usher dkk, 1998). 

Dengan demikian semua fasilitas – fasilitas produksi yang mendapatkan 

pemeliharaan preventif akan terjamin kelancaran kerjanya dan selalu diusahakan 

dalam kondisi yang siap digunakan untuk setiap proses produksi setiap saat. Hal ini 

memerlukan suatu rencana dan jadwal pemeliharaan yang sangat cermat dan rencana 

yang lebih tepat. 

Preventive maintenance sangat berguna karena fungsinya yang sangat efektif 

dalam fasilitas – fasilitas produksi yang tergolong dalam “critical unit” sedangkan 

ciri – ciri dari fasilitas produksi yang tergolong dalam critical unit ialah: 

• Membahayakan keselamatan dan kesehatan para pekerja 

• Mempengaruhi kualitas output yang dihasilkan 

• Menyebabkan delay pada seluruh proses produksi 

• Harga dari unti tersebut relative mahal 

Pada praktiknya Preventive maintenance yang diterapkan pada sebuah perusahaan 

dapat dibedakan lagi sebagai berikut: 

a. Perawatan rutin, aritinya kegiatan perawatan yang dilaksanakan secara rutin (setiap 

hari), contohnya pembersihan peralatan, pengecekan isi bahan bakar, dan lain 

sebagainya. 
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b. Perawatan periodik, adalah kegiatan perawatan yang dilaksanakan secara periodik 

atau dalam jangka waktu yang ditentukan, contohnya mesin akan diperiksa setiap 

100 jam kerja mesin, kemudian meningkat setiap 500 jam sekali, dan seterusnya. 

2. Perawatan korektif (Corrective Maintenance) 

Perawatan ini dimaksudkan untuk memperbaiki pemeliharaan yang rusak. Pada 

dasarnya aktivitas yang dilakukan adalah perawatan yang dilakukan setelah terjadinya 

suatu kerusakan atau kelainan pada fasilitas atau peralatan. Kegiatan ini sering 

disebut sebagai kegiatan perbaikan atau reparasi. 

Perawatan korektif dapat juga didefinisikan sebagai perbaikan yang dilakukan 

karena adanya kerusakan yang dapat terjadi akibat tidak dilakukannya preventive 

maintenance maupun telah dilakukan namun sampai pada suatu waktu tertentu 

fasilitas dan peralatan tersebut tetap rusak. Jadi dalam hal ini, kegiatan pemeliharaan 

sifatnya hanya menunggu sampai terjadi kerusakan, baru kemudian diperbaiki atau 

dibetulkan. 

3. Perawatan Prediktif (Predictive Maintenance) 

Tipe perawatan ini lebih maju dibandingkan dengan dua tipe sebelumnya. 

Ditandai dengan menggunakan teknik – teknik mutakhir (advance scientific 

techniques) termasuk statistik probabilitas untuk memaksimalkan waktu operasi dan 

menghilangkan pekerjaan – pekerjaan yang tidak perlu. Predictive Maintenance juga 

menggunakan bantuan sensor mekanik /elektronik untuk mendeteksi secara dini jika 

terjadi penyimpangan/masalah pada sistem. Predictive maintenance dipakai hanya 

pada sistem – sistem yang akan menimbulkan masalah – masalah serius jika terjadi 

kerusakan pada mesin atau pada proses – proses yang berbahaya. 

2. Unplanned Maintenance (perawatan tidak terencana) 

Merupakan kegiatan perawatan mesin ketika terdapat proses produksi yang 

menghasilkan produk cacat. 

 

 

 



7 
 

 
 

2.3. Tujuan Perawatan 

   Menurut Vincent Gasper (1992, hal 81), secara umum perawatan memiliki 

tujuan – tujuan diantara lain: 

1. Menjamin tercapainya kualitas produk dan kepuasan pelanggan melalui 

penyesuaian, pelayanan dan pengoperasian peralatan secara tepat. 

2. Meningkatkan umur kegunaan dari sistem hingga tingkat yang maksimal. 

3. Menjaga agar sistem aman dan mencegah berkembangnya gangguan keamanan. 

4. Meminimalkam biaya produksi total yang secara langsung dapat dihubungkan 

dengan service dan perbaikan. 

5. Meningkatkan produksi dari sumber – sumber sistem yang ada hingga tingkat 

yang maksimal. 

6. Meminimalisir frekuensi dan kuatnya gangguan terhadap proses operasi. 

7. Menyiapkan personel, fasilitas dan metodenya. 

8. Agar mampu mengerjakan tugas – tugas pemeliharaan. 

 

2.4. Pengertian Keandalan (Reliability) 

Keandalan adalah “kemampuan suatu produk berada pada kondisi yang sesuai 

dengan fungsi tertentu dalam suatu lingkungan atau kondisi operasi yang spesifik” 

(Sodikin, 2010). Menurut pengertian umum, keandalan dapat dikatakan sebagai 

sebuah patokan atau standar kemampuan dari suatu komponen untuk dapat berfungsi 

pada kondisi operasi tertentu selama selang waktu tertentu. Hubungan fungsi 

keandalan R(T) dengan fungsi kepadatan probabilitas dapat dilihat pada persamaan 

berikut :   

 𝑅 (𝑇) =  ∫ 𝑓𝑑𝑡
𝜛

𝑟
         (1) 

Sedangkan untuk keandalan masing masing distribusi adalah sebagai berikut: 

1. Distribusi Weibull 

 𝑅 (𝑇) = 𝑒
−(

𝑡

𝜂
)𝛽

        (2) 
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2. Distribusi Eksponensial 

 𝑅 (𝑇) =  𝑒−𝜆𝑟        (3) 

3. Distribusi Normal 

  𝑅 (𝑇) =  ∫
1

𝛼√2𝜋

𝜛

𝑟
𝑒

1

2
(

𝑟−𝑟

𝜎
)2

       (4) 

 

2.5. Availability 

Dapat di definisikan sebagai probalilitas suatu sistem beroperasi sesuai 

fungsinya dalam suatu waktu tertentu dalam kondisi opersi yang telah di tetapkan 

(Ebeling, 1997). Menurut (Mourbay, 1991) availability didefinisikan sebagai suatu 

ukuran waktu yang dibutuhkan bagi suatu sistem untuk benar – benar beroperasi. 

Availability merupakan fungsi dari suatu siklus waktu operasi ( reliability) dan waktu 

downtime dan merupakan ukuran keberhasilan suatu sistem untuk melaksanakan misi 

operasi tertentu dinama waktu pemanggilan sistem tidak ditentukan. 

 

2.6. Diagram Pareto 

Diagram Pareto diperkenalkan oleh seorang ahli yaitu (Schumpeter 1949). 

Diagram Pareto merupakan suatu gambar yang mengurutkan klasifikasi data dari kiri 

ke kanan menurut urutan rangking tertinggi hingga terendah. Hal ini dapat membantu 

menemukan permasalahan yang paling penting untuk segera diselesaikan. Menurut 

Mitra (Ariani,2005:19) Diagram Pareto juga dapat mengidentifikasi masalah yang 

paling penting yang memengaruhi usaha perbaikan kualitas dan memberikan petunjuk 

dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk menyelesaikan masalah. 

Menurut Mitra dan Besterfield (Ariani,2005:19) proses penyusunan. Diagram Pareto 

meliputi enam langkah, yaitu : 

1. Menentukan metode atau arti dari pengklasifikasian data, misalnya berdasarkan 

masalah, penyebab, jenis ketidaksesuaian, dan sebagainya. 
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2. Menurut (Sawhney, Kannan et al. 2009)Menentukan satuan yang digunakan 

untuk membuat uruta karakteristik karakteristik tersebut, misalnya rupiah, 

frekuensi, unit, dan sebagainya. 

3. Mengumpulkan data sesuai dengan interval waktu yang telah ditentukan. 

4. Merangkum data dan membuat rangking kategori data tersebut dari yang 

terbesar hingga yang terkecil. 

5. Menghitung frekuensi kumulatif atau presentase kumulatif yang digunakan. 

6. Menggambar diagram batang, menunjukkan tingkat kepentingan relative masing-

masing masalah. Mengidentifikasi beberapa hal yang penting untuk mendapat 

perhatian. 

 

2.7. Distribusi Kerusakan 

Terdapat beberapa jenis distribusi kerusakan yang sering digunakan untuk 

menganalisa masalah maintenance. Distribusi tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Distribusi Normal 

2. Distribusi Eksponensial 

3. Distribusi Weibull 

2.8. Mean Time To Failure (MTTF) 

Mean Time To Failure (MTTF) adalah rata-rata jangka waktu kerusakan dari 

suatu distribusi kerusakan dengan rata-rata waktu sebagai kerusakan pada unit identik 

yang beroperasi dalam keadaan normal (Ebeling, 1997). Berikut merupakan 

perhitungan MTTF dalam setiap distribusi: 

1. Distribusi Normal 

𝑀𝑇𝑇𝑅 = 𝜇          (5) 

2. Distribusi Eksponensial 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
1

𝜆
          (6) 

3. Distribusi Weibull 
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𝑀𝑇𝑇𝑅 = 𝜂 𝑋 Γ( 1 +  
1

𝛽
)          (7) 

2.9. Mean Time To Repair (MTTR) 

Mean Time To Repair (MTTR) adalah rata-rata waktu dari kerusakan sampai 

perbaikan selanjutnya terjadi (Ebeling, 1997). Berikut merupakan perhitungan MTTR 

dalam setiap distribusi: 

1. Distribusi Normal 

𝑀𝑇𝑇𝑅 = 𝜇           (8) 

2. Distribusi Eksponensial 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
1

𝜆
           (9) 

3. Distribusi Weibull 

𝑀𝑇𝑇𝑅 = 𝜂 𝑋 Γ( 1 +  
1

𝛽
)                   (10) 

 

2.10. Risk Based Maintenance (RBM) 

RBM merupakan suatu metode kuantitatif hasil integrasi antara pendekatan 

reliabilitas dan strategi pendekatan risiko untuk mencapai jadwal maintenance yang 

optimal. RBM bertujuan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat kegagalan 

yang terjadi pada fasilitas operasi (Khan and Haddara, 2003). Nilai kuantitatif dari 

risiko merupakan dasar untuk memprioritaskan kegiatan maintenance dan inspeksi.  

(Khan and Haddara, 2003) Risk Based Maintenance (RBM) terdiri dari tiga 

modul yang saling berkaitan yaitu perkiraan risiko, evaluasi risiko dan perencanaan 

maintenance. 

Risk = Probability of failure x Consequence of the failure 

2.10.1 Perkiraan Risiko (Risk Estimation) 

Pada Modul Risk Estimation ini terdiri dari empat tahap tahap yaitu Failure 

Scenario Development, Consequence Assesment, Probabilistic Failure Analysis dan 

Risk Estimation untuk penjelasan dari empat tahap diatas bisa dilihat dibawah ini : 
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1. Failure Scenario Development 

Scenario adalah deskripsi dari sebuah set kemungkinan kejadian yang 

menyebabkan kegagalan. Skenario adalah dasar dari penelitian berbasiskan risiko 

karena skenario kerusakan memberitahukan tentang apa yang mungkin terjadi 

sehingga dapat menemukan cara dan bentuk dari pencegahan atau meminimalkan 

kemungkinan terjadinya risiko (Khan and Haddara, 2003). 

2. Consequence Assesment 

Tujuan dari Consequence assesment adalah untuk menghitung konsekuensi 

potensial dari kegagalan operasi. Consequence assesment dipengaruhi dari empat 

kategori konsekuensi yaitu: system performance loss (berhubungan dengan unit), 

financial loss (berhubungan dengan kerusakan aset/properti), human health loss 

(berhubungan dengan manusia), dan environment and/orecological loss 

(berhubungan dengan kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh kegagalan sistem). 

Fokus consequence assessment pada penelitian ini adalah system performance loss 

(Khan and Haddara, 2003). 

system performance loss adalah kerugian untuk performansi sistem yang 

diakibatkan kegagalan dari sistem atau bagian dari sistem. System performance loss 

dinyatakan dalam mata uang dengan rumus sebagai berikut : 

Ai = total time loss x Loss rate  

Tingkat kerugian (Rp/waktu) tergantung pada kepentingan unit untuk sistem 

produksi. 

Tabel 2.1 Consequence Assesment 

Kelas Deskripsi Fungsi 

     (operation) 

 

I 

Sangat penting untuk pengoprasian sistem   

8-10 Kegagalan akan mengakibatkan sistem berhenti 

 Penting untuk operasi yang baik  
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II Kegagalan akan mengakibatkan kinerja 

terganggu dan menghasilkan konsekuensi yang 

merugikan 

6-8 

 

III 

Diperlukan untuk operasi yang baik  

4-2 Kegagalan dapat mempengaruhi kinerja dan 

dapat menyebabkan kegagalan berikutnya dari 

sistem 

 

IV 

Operasional untuk kinerja yang baik  

2-4 Kegagalan tidak dapat mempengaruhi kinerja 

dengan segera tetapi kegagalan berkepanjangan 

dapat menyebabkan sistem gagal 

 

V 

Operasioanal dalam menjalankan proses   

0-2 Kegagalan tidak dapat mempengaruhi kinerja 

sistem 

 

3. Probabilistic Failure Analysis 

Fungsi dari Probabilistic Failure Analysis (Probabilitas laju kerusakan) untuk 

mengetahui peluang terjadinya kerusakan pada suatu sistem atau komponen. 

4. Risk Estimation 

Hasil dari consequence dan probabilistic failure analysis kemudian digunakan 

untuk memperkirakan risiko yang mungkin terjadi akibat kegagalan suatu unit. 

2.10.2 Evaluasi Resiko (Risk Evaluation) 

Evaluasi resiko dimana terdiri dari resiko yang tidak diharapkan dan analisis 

penerimaan (analysis risk acceptance). Modul ini terdiri dari dua tahap yaitu: 

1. Menyusun kriteria penyimpanan berdasarkan ruang lingkup penelitian, tingkat 

kekritisan dalam ruang lingkup perusahaan. Kriteria penerimaan dibuat 
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berdasarkan sifat dan jenis sistem karna setiap kerusakan memiliki tingkat 

kerusakan yang berbeda-beda. 

2. Membandingkan resiko terhadap kriteria penerimaan unit atau komponen yang 

memiliki nilai resiko lebih dari acceptance criteria memerlukan analisis lebih 

lanjut untuk mengurangi resiko 

 

Gambar II.3 Risk Evaluation 

(Sumber: Khan and Haddara, 2003) 
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2.10.3 Perencanaan Perawatan (Maintenance Planning) 

Perencananaan perawatan dilihat dari faktor-faktor risikonnya. Dimodul ini 

terbagi dalam dua tahap yaitu (Khan and Haddara, 2003); 

1. Mengestimasi dan mengoptimasi durasi maintenance berdasarkan probabilitas 

kerusakan dan nilai risiko dari kegagalan. 

2. Perkiraan dan evaluasi risiko ulang yang bertujuan untul memverifikasi apakah 

maintenance planning yang dibangun menghasilkan level total resiko yang 

diterima oleh sistem. 

2.10.4 Interval Waktu Perawatan 

Interval perawatan yang digunakan untuk menentukan perawatan mesin 

pompa sentrifugal menggunakan schedule restoration task dan schedule discard task 

karena perusahaan menentukan untuk perawatan pada komponen mesin pompa 

sentrifugal yaitu penggantian komponen. Menurut (Havard, 2000) penentuan interval 

schedule restoration task dapat diperoleh menggunakan persamaan : 

  𝑇𝑀 = 𝜂(
𝐶𝑀

𝐶𝐹 (𝛽−1)
)1/𝛽                             (11) 

 CM = Biaya TK + Biaya Downtime + Biaya Perbaikan 

 CF = CR+((CO+CW) x MTTR)                (12) 

Dimana : 

CF = biaya perbaikan atau penggantian karena rusaknya komponen untuk setiap 

siklus perawatan  

TM = Interval Waktu Perawatan Optimal 

CR = biaya penggantian kerusakan komponen 

CO = biaya kerugian produksi (loss revenue) 

CW = biaya tenaga kerja 
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MTTR = lama waktu perbaikan 

 


