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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, dijelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan pada proses 

penelitian yang bertujuan memberikan kerangka penelitian secara terencana, 

sistematis dan terukur sehingga dapat memberikan kesesuaian antara tujuan penelitian 

dengan permasalahan yang ada untuk memecahkan masalah tersebut. Adapun 

penelitian ini dilakukan di PT. X yang berlokasi di jawa tengah. 

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini terbagi menjadi 5 

tahapan, yaitu: pendahuluan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, serta 

kesimpulan dan saran. Tahapan pada penelitian ini akan digambarkan pada diagram 

alir (Flowchart) yang menampilkan tahapan yang dilakukan selama proses penelitian 

dari awal hingga akhir. Flowchart tahapan pada penelitian ini akan ditampilkan pada 

gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Diagram alir metode penelitian 
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3.1 Tahap Pendahuluan 

Pada tahapan ini berisi tentang tahapan awal yang dilakukan peneliti sebelum 

melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Berikut penjabaran tahapan pendahuluan : 

1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi masalah yang 

terjadi di perusahaan. Permasalahan yang dimaksud adalah segala hal yang dapat 

menghambat proses produksi, yaitu berupa kegagalan pada komponen mesin. 

Langkah ini berfungsi untuk merumuskan permasalahan dengan jelas, menetapkan 

tujuan dilakukannya penelitian, selanjutnya untuk menentukan batasan masalah dan 

asumsi. 

2. Perumusan Masalah dan tujuan 

Permasalahan yang terjadi pada penelitian ini adalah mesin yang mengalami 

downtime dengan intensitas yang tinggi. Maka dari itu diperlukannya pemilihan 

tindakan yang tepat terhadap mesin tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui komponen kritis mesin sehingga 

dapat menentukan estimasi resik dan mengevaluasi resiko. Selanjutnya yaitu tindakan 

perawatan yang tepat terhadap komponen tersebut 

3. Study Literature 

Study literature terdapat pada bab landasan teori untuk menguraikan teori-teori 

yang mendukung judul yaitu Risk based maintenance (RBM). Analisa yang 

digunakan adalah analisa kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui cause, effect, 

detection dan tindakan apa yang harus dilakukan bila terjadi kerusakan yang 

berpengaruh terhadap kinerja sistem. 

3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan data historis maintenance perusahaan pada 

tahun 2018. Objek dari penelitian ini adalah mesin pompa sentrifugal yang berfungsi 

untuk mencampur antara pertamax dan pertalite. Berikut merupakan data yang 

diperlukan dalam penelitian ini : 
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1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan tahapan 

dibawah ini : 

a. Wawancara 

Tahap wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak 

perusahaan. Proses tanya jawab ini dilakukan kepada kepala fungsi bagian teknik PT. 

X. Berikut data yang ditanyakan : 

1) Cara kerja mesin Pompa sentrifugal 

2) Penyebab yang sering terjadi pada mesin pompa sentrifugal 

3) Lama waktu proses perbaikan mesin pompa sentrifugal  

b. Observasi 

Pengambilan data pada tahap observasi yaitu dengan cara peneliti mengamati 

secara langsung kondisi di lapangan dengan objek utama yaitu mesin pompa 

sentrifugal. Kemudian dilakukan pencatatan dari hasil pengamatan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diambil dari data historis yang dimiliki oleh perusahaan terkait 

dengan mesin pompa sentrifugal. Berikut data historis perusahaan yang diambil : 

1. Jumlah dan nama komponen dari mesin pompa sentrifugal 

2. Data frekuensi kerusakan mesin pompa sentrifugal 

3.3 Tahapan pengolahan Data 

Pengolahan data pada penelitian ini melewati beberapa tahapan, yaitu : 

1. Penentuan Komponen kritis   

Pada tahap ini dilakukan pengujian menggunakan diagram pareto dari data 

kerusakan komponen mesin pompa sentrifugal. Output yang dihasilkan yaitu 

berupa data komponen kritis dari mesin. 

2. Melakukan perhitungan Mean Time To Failure (MTTF) dan Mean Time To 

Repair (MTTR) 

Sebelum melakukan perhitungang MTTF dan MTTR, terlebih dahulu tentukan 

distribusi dan parameter data Time To Failure (TTF) dan Time To Repair (TTR) 
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menggunakan bantuan software Minitab 17. Untuk rumus dari MTTF/MTTR 

sendiri dapat dilihat pada persamaan 5, 6, 7, 8. 9 dan 10 sesuai dengan distribusi 

yang didapat. 

3.4 Risk Based Maintenance 

Tahap awal dalam menerapkan metode Risk Based Maintenance dengan 

pengukuran qualitative adalah  

a. Estimasi Resiko 

Mengidentifikasi skenario kegagalan yang terjadi pada mesin pompa sentrifugal. 

Kegagalan dari komponen kritis akan menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus 

di perhitungkan seperti kinerjan sistem dan kerugian  

b. Evaluasi resiko 

risiko yang ditimbulkan dengan mengacu pada kriteria penerimaan. 

Penentuan kriteria menggunakan hasil wawancara dengan operator dan divisi fungsi 

teknik  Mesin pompa sentrifugal. 

c. Maintenance planing 

Perhitungan Interval Waktu Perawatan 

Perhitungan interval waktu perawatan berdaskan data mean time to failure 

(MTTF) dan mean time to repair (MTTR) dari setiap mesin. Tujuan interval waktu 

perawatan adalah menentukan waktu yang optimal terhadap perawatan mesin tertentu 

dari satu perawatan keperawatan berikutnnya. Hasil dari perhitungan ini dapat 

digunakan sebagai acuan waktu untuk pelaksanaan preventive maintenance 

3.5 Tahap analisis dan Pembahasan 

Setelah dilakukannya pengolahan data, diketahui hasil dari pengolahan data 

dengan metode RBM sebagai berikut : 

a. Mengetahui komponen kritis dan resiko pada mesin pompa. 

b. Memberikan usulan waktu perawatan komponen pompa sentrifugal. 

3.6 Tahap kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan analisa yang dibuat, diperoleh kesimpulan yang akan menjawab 

tujuan. Selanjutnya yaitu pemberian saran baik untuk diberikan kepada perusahaan. 


