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 Pada PT. Essentra Surabaya telah menerapkan Total Productive 

Maintenance guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan manufaktur 

secara menyeluruh. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal yang 

dilihat dari tidak tercapainya target produksi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengukur nilai efektivitas peralatan, mencari akar penyebab masalah dan 

memberikan usulan perbaikan. Penelitian dilakukan pada mesin CavitecVD-02 

yang selama ini memiliki tingkat breakdown yang tertinggi (Rinawati, 2014). 

 Penelitian ini dimulai dengan mengukur pencapaian nilai Overall 

Equipment Efectiveness (OEE), kemudian mengidentifikasi six big losses yang 

terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan Overall Equipment 

Effectiveness (OEE) pada mesin Cavitec VD-02 PT. Essentra Surabaya selama 

periode Agustus 2013-Januari 2014 diperoleh nilai Overall Equipment 

Effectiveness (OEE) berkisar antara 12,7074541% sampai 44,327957%. Dengan 

rata-rata nilai OEE pada mesin Cavitec VD-02 sebesar 28,50%, Nilai efektivitas 

ini tergolong sangat rendah karena standar nilai OEE untuk perusahaan kelas 

dunia idealnya adalah 85%. Kerugian dominan yang menyebabkan rendahnya 

nilai OEE pada mesin Cavitec VD-02 selama periode Agustus 2013-Januari 2014 

adalah idling and minor stoppages loss, dengan total time losses 952,99 jam atau 

41,077% dari keenam faktor six big losses (Rinawati, 2014). 

 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya idling and minor stoppages loss 

yang menjadi prioritas utama adalah : 

a) Faktor manusia: kurang teliti, kurang responsif,dan melakukan kesalahan 

dalam perbaikan. 

b) Faktor material: spesifikasi tidak benar dan minimnya stock bahan baku. 

c) Faktor metode: autonomous maintenance kurang berjalan baik dan 

penjadwalan penggantian komponen belum efektif. 

d) Faktor mesin: mesin sering breakdown, komponen mesin mudah aus, 

mesin kotor, dan melakukan set up mesin tidak benar.  

e) Faktor lingkungan: kebersihan mesin kurang dan banyak tumpukan 

komponen. 
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 Faktor terbesar yang mempengaruhi rendahnya nilai OEE adalah 

performance rate dengan faktor presentase six big losses pada idling and minor 

stoppages loss sebesar 41,08% dari seluruh time loss. Tindakan perbaikan yang 

diusulkan adalah menyiapkan perlengkapan autonomous maintenance, 

memberikan training bagi operator dan teknisi maintenance serta melakukan 

pengawasan terhadap operator tentang kebersihan tempat kerja (Rinawati, 2014). 

  Penerapan Total Productive Maintenance (TPM) di bagian press II PT. 

XYZ mengatakan bahwa mesin atau peralatan yang digunakan perlu dijaga 

kondisinya agar terhindar dari kerusakan paling tidak mengurangi waktu 

kerusakan. PT. XYZ adalah perusahaan yang memproduksi alat-alat listrik. 

Bagian Press II merupakan bagian produksi yang memiliki kerusakan tertinggi. 

Sistem perawatan periodik saat ini tidak berjalan sesuai rencana sehingga 

perawatan tetap dilakukan secara corrective. Penelitian ini menentukan rancangan 

penerapan Total Productive Maintenance (TPM) untuk dapat menghilangkan six 

big losses dan meningkatkan Overall Equipment Effectiveness (OEE) (Nurfaizah, 

2014). 

 Hasil penelitian pada mesin Dobby 50 No.4, ISIS 40 No.1, menggunakan 

jadwal perawatan sehingga dapat meminimasi downtime. Penjadwalan perawatan 

dilakukan untuk mesin yang memiliki frekuensi kerusakan tertinggi yaitu mesin 

Dobby 50 No.4 , ISIS 40 No.1, dan mesin Komatsu 80. Interval waktu perawatan 

(T) pada jadwal perawatan, untuk ketiga mesin tersebut memiliki nilai T=1, 3, 3 

hari. Six big losses tertinggi pada ketiga mesin tersebut adalah akibat idling & 

minor stoppages sebesar 49,91%, reduced yield sebesar 43,81%, dan idling & 

minor stoppages sebesar 38,19%. Rata-rata nilai OEE saat ini untuk ketiga mesin 

tersebut sebesar 45,55%, 63,81%, dan 54,04%. Rancangan TPM melalui 12 

tahapan, dengan rencana penerapan pada bulan Agustus 2014. Perencanaan 

penerapan terdapat pada master plan dan gantchart. Adanya usulan check sheet 

untuk membantu dalam mendokumentasikan data perawatan. Melakukan 

perawatan terhadap item yang dapat menyebabkan six big losses tertinggi. Rata-

rata nilai OEE meningkat setelah menerapkan rancangan TPM dalam melakukan 

perawatan (Nurfaizah, 2014). 
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  Kegiatan perawatan mesin di PT. Adi Putro Wirasejati Malang tidak 

berdasarkan pada data kerusakan sebagai acuan. Kegiatan perawatan yang tidak 

teratur ini menyebabkan besarnya jumlah frekuensi kerusakan, downtime, biaya 

perawatan serta terganggunya proses produksi. Frekuensi kerusakan mesin 

terutama mesin las MIG dalam periode Januari 2012- Desember 2012 pada 7 

departemen mencapai 951 kali kerusakan. Hal tersebut menyebabkan perusahaan 

untuk memperpanjang usia komponen mesin las MIG dengan menerapkan strategi 

perawatan yang tepat. Untuk menetapkan strategi perawatan yang tepat, maka 

dilakukan simulasi perawatan dari beberapa skenario yang telah diusulkan. Usulan 

skenario yang disimulasikan ada 3, yaitu perawatan korektif, perawatan dengan 

interval waktu penggantian sama dengan nilai MTTF, dan perawatan dengan 

interval waktu penggantian ketika keandalan komponen mencapai 90%  (Andrilia, 

2014).  

 Tujuan dari simulasi perawatan ini adalah mengetahui skenario mana yang 

tepat untuk meminimalisasi frekuensi breakdown, memaksimalkan nilai 

availability, dan meminimalisasi biaya perawatan yang dikeluarkan. Hasil dari 

penelitian ini adalah(Andrilia, 2014):  

a) Komponen kritis mesin las MIG berdasarkan konsep Pareto dapat diketahui 

bahwa komponen gun, komponen kabel wire feeder, dan komponen kabel 

power merupakan komponen kritis yang menjadi penyebab utama dari 

masalah breakdown mesin las MIG. Komponen gun berkontribusi 

menyebabkan breakdown mesin las MIG sebesar 128 kali kerusakan, 

komponen kabel wire feeder sebesar 97 kali kerusakan, sedangkan komponen 

kabel power sebesar 74 kali kerusakan dalam kurun waktu 12 bulan.  

b) Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata selang waktu kerusakan atau Mean 

Time to Failure (MTTF) dan rata-rata waktu perbaikan atau Mean Time to 

Repair (MTTR) untuk komponen gun sebesar 501,929 jam dan 1,363 jam, 

untuk komponen kabel wire feeder sebesar 525,669 jam dan 0,915 jam, serta 

untuk komponen kabel power sebesar 449,707 jam dan 1,410 jam. 

c) Strategi perawatan yang tepat untuk meminimasi frekuensi breakdown pada 

komponen kritis adalah skenario 3, yaitu perawatan pada komponen kritis 

ketika keandalan komponen kritis mencapai 90%. Berdasarkan hasil simulasi 
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dengan menerapkan skenario 3, frekuensi breakdown untuk komponen gun 

sebesar 6 kali, untuk komponen kabel wire feeder sebesar 3 kali, dan kabel 

power sebesar 9 kali. Hal ini disebabkan adanya perawatan preventif sehingga 

frekuensi breakdown dapat berkurang dan keandalan komponen dapat 

meningkat.  

d) Strategi perawatan yang tepat untuk memaksimalkan nilai availability untuk 

komponen kritis adalah skenario 1, yaitu perawatan korektif. Berdasarkan 

skenario 1, nilai availability pada komponen gun sebesar 0,9973, komponen 

kabel wire feeder sebesar 0,9975, dan komponen kabel power sebesar 0,9970. 

Nilai availability yang tinggi disebabkan oleh rendahnya proporsi terjadinya 

downtime mesin las MIG. 

e) Strategi perawatan yang terbaik secara finansial untuk perawatan komponen 

kritis mesin las MIG adalah skenario 1, yaitu perawatan komponen kritis 

secara korektif. Berdasarkan hasil simulasi perawatan, biaya perawatan yang 

dihabiskan ketika menerapkan skenario 1 adalah Rp 7.636.220.091,00 untuk 

komponen gun, Rp 4.451.961.428,00 untuk komponen kabel wire feeder dan 

Rp 8.023.518.511,00 untuk komponen kabel power. Semakin kecil proporsi 

downtime mesin akibat kegiatan perawatan, maka biaya kerugian akibat tidak 

tercapainya target produksi dan biaya komponen dapat diminimalisir, 

sehingga biaya perawatan yang dikeluarkan perusahaan lebih ekonomis.  

 

2.1 Maintenance 

 Maintenance (perawatan) adalah Semua tindakan teknik dan administratif 

yang dilakukan untuk menjaga agar kondisi mesin atau peralatan tetap baik dan 

dan dapat melakukan segala fungsinya dengan baik, efisien, dan ekonomis sesuai 

dengan tingkat keamanan yang tinggi, Sehingga dapat dikatakan bahwa seiring 

berlalunya waktu, fungsi mesin serta peralatan yang digunakan untuk produksi 

semakin lama akan berkurang. Namun dengan adanya suatu system perawatan 

yang baik, maka usia kegunaan mesin dapat diperpanjang dengan melakukan 

perawatan secara berkala dengan perawatan yang tepat. Terdapat dua hasil yang 

diharapkan dari kegiatan perawatan, yaitu condition maintenance dan replacement 

maintenance (Hartono, 2014). 
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Pemeliharaan (Maintenance) mesin yang baik dan tepat dapat 

mempengaruhi produktivitas suatu perusahaan dalam menjalankan produksinya. 

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas dan 

peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan atau penggantian yang diperlukan 

agar terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan 

yang direncanakan (Corder, 1996). Peranan bagian pemeliharaan tidak hanya 

sekedar untuk menjaga agar pabrik tetap dapat beroperasi dan produk dapat 

diproduksi, diserahkan kepada pelanggan tepat pada waktunya, akan tetapi juga 

untuk menjaga agar pabrik dapat bekerja secara efisien dengan menekan atau 

mengurangi kemacetankemacetan menjadi sekecil mungkin (Assauri, 1993). 

Perawatan adalah aktivitas pemeliharaan, perbaikan, penggantian, 

penyetelan dan pemeriksaan terhadap objek yang dirawat. Konsep ini berawal dari 

keinginan manusia untuk memperoleh kenyamanan dan keamanan terhadap objek 

yang dimilikinya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia, dapat berfungsi 

dengan baik dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang diinginkan. Selain itu, 

perawatan juga berawal dari keinginan manusia untuk memiliki sistem yang lebih 

teratur, rapi, bersih dan fungsional. Aktivitas perawatan memiliki banyak kriteria 

kegiatan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Kegiatan tersebut 

harus dapat diatur sedemikian rupa, sehingga dapat menjadi suatu sistem yang 

mampu mencapai target yang diinginkan (Kurniawan, 2013). 

Pemeliharaan dibagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan terencana dan 

pemeliharaan tak terencana. Pemeliharaan terencana adalah pemeliharaan yang 

diorganisasi dan dilakukan dengan pemikiran ke masa depan, pengendalian dan 

pencatatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan 

pemeliharaan tak terencana adalah pemeliharaan yang dilakukan seketika ketika 

mesin mengalami kerusakan yang tidak terdeteksi sebelumnya (Corder, 1996). 

Pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari setiap tindakan yang dilakukan 

untuk menjaga suatu barang dalam, atau untuk memperbaikinya sampai suatu 

kondisi yang bisa diterima. Pada dasarnya, hasil yang diharapkan dari kegiatan 

pemeliharaan mesin atau peralatan mencakup dua hal sebagai berikut (Corder, 

1996): 
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 1. Condition Maintenance yaitu mempertahankan kondisi mesin atau peralatan 

agar berfungsi dengan baik sehingga komponen-komponen yang terdapat 

dalam mesin juga berfungsi sesuai dengan umur ekonomisnya.  

2.  Replacement Maintenance yaitu melakukan tindakan perbaikan dan 

penggantian komponen mesin tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal 

yang telah direncanakan sebelum kerusakan terjadi. 

Adapun tujuan pemeliharaan yang utama menurut (Rahayu, 2014) antara lain: 

 1.  Untuk memperpanjang usia kegunaan asset yaitu setiap bagian dari suatu 

tempat kerja, bangunan dan isinya.  

2. Untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk 

produksi dan mendapatkan laba investasi yang maksimum. 

3. Untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. 

4. Untuk menjamin kesiapan operasional dari selutuh peralatan yang 

diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu, misalnya unit cadangan, 

unit pemadam kebakaran dan penyelamatan dan sebagainya.   

Disamping itu, (Corder, 1996) telah membagi jenis pemeliharaan secara umum, 

antara lain :  

1.  Pemeliharaan Terencana (Planned Maintenance) Pemeliharaan Terencana 

adalah pemeliharaan yang diorganisasi dan dilakukan dengan pemikiran ke 

masa depan, pengendalian dan peralatan sesuai dengan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Pemeliharaan terencana terdiri dari tiga macam : 

a. Pemeliharaan pencegahan (Preventive Maintenance) adalah pemeliharaan 

yang dilakukan pada selang waktu yang ditentukan sebelumnya, atau 

terhadap kriteria lain yang diuraikan dan dimaksudkan untuk mengurangi 

kemungkinan bagian-bagian lain tidak memenuhi kondisi yang bisa 

diterima. Ruang lingkup pekerjaan  preventive termasuk inspeksi, perbaikan 

kecil, pelumasan dan penyetelan, sehingga peralatan atau mesin-mesin 

selama beroperasi terhindar dari kerusakan. 

b. Corrective Maintenance (pemeliharaan perbaikan) adalah pemeliharaan 

yang dilakukan untuk memperbaiki suatu bagian termasuk penyetelan dan 

reparasi yang telah terhenti untuk memenuhi kondisi yang bisa diterima. 

Pemeliharaan ini bertujuan untuk mengubah mesin sehingga operator yang 
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menggunakan mesin tersebut menjadi lebih mudah dan dapat memperkecil 

breakdown mesin. 

c. Predictive Maintenance adalah pemeliharaan pencegahan yang diarahkan 

untuk mencegah kegagalan (failure) suatu sarana, dan dilaksanakan dengan 

memeriksa mesin-mesin tersebut pada selang waktu yang teratur dan 

ditentukan sebelumnya, pelaksanaan tingkat reparasi selanjutnya tergantung 

pada apa yang ditemukan selama pemeriksaan. Bentuk pemeliharaan ini 

berupa penggantian komponen pada waktu yang sudah ditentukan sebelum 

terjadi kerusakan, baik berupa kerusakan total ataupun titik dimana 

pengurangan mutu telah menyebabkan mesin bekerja di bawah standar yang 

ditetapkan oleh pemakainya. 

Perawatan mandiri (autonomous Maintenance) adalah kegiatan yang 

dirancang untuk melibatkan operator dengan sasaran utama untuk 

mengembangkan pola hubungan antara manusia, mesin dan tempat kerja yang 

bermutu (Rahayu, 2014). Perawatan mandiri ini juga dirancang untuk melibatkan 

operator dalam merawat mesinnya sendiri (Rahayu, 2014). Kegiatan tersebut, 

seperti pembersihan, pelumasan, pengencangan  mur atau baut, pengecekan 

harian, pendeteksian penyimpangan dan reparasi sederhana. Tujuan dari kegiatan 

ini adalah untuk mengembangkan operator yang mampu mendeteksi berbagai dari 

kerugian (loss) (Rahayu, 2014). 

 

2.1.1 Tujuan Maintenance 

Kegiatan Maintenance (perawatan) secara garis besar dilakukan untuk 

mencegah kerusakan mesin atau peralatan yang digunakan untuk kegiatan 

produksi terlalu cepat, selain itu kegiatan perawatan haruslah memiliki kriteria 

efektif, efisien, serta berbiaya rendah. Berikut ini beberapa tujuan kegiatan 

perawatan, antara lain memperpanjang usia pakai dari mesin atau peralatan, 

menjaga fungsi dari mesin atau peralatan agar tetap baik, menjamin ketersediaan 

optimum mesin atau peralatan, menjamin kesiapan operasional mesin atau 

peralatan, mengurangi waktu downtime dari mesin atau peralatan, 

memaksimalkan ketersediaan (availability), menjamin keselamatan user mesin 

atau peralatan tersebut, serta menjamin kepuasan pelanggan (Hartono, 2014). 
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Perawatan (Maintenance) disebutkan bahwa disana tercakup dua pekerjaan yaitu 

istilah perawatan dan perbaikan. Perawatan dimaksudkan sebagai aktivitas untuk 

mencegah kerusakan, sedangkan istilah perbaikan dimaksudkan sebagai tindakan 

untuk memperbaiki kerusakan. Pemilihan program perawatan akan mempengaruhi 

kelangsungan produktivitas produksi pabrik. Karena itu perlu dipertimbangkan 

secara cermat mengenai bentuk perawatan yang akan digunakan terutama 

berkaitan dengan kebutuhan produksi, waktu, biaya, keterandalan, tenaga 

perawatan dan kondisi peralatan yang dikerjakan (Hasriyono, 2009). 

 Proses perawatan secara umum bertujuan untuk memfokuskan dalam 

langkah pencegahan untuk mengurangi atau bahkan menghindari kerusakan dari 

peralatan dengan memastikan tingkat keandalan dan kesiapan serta meminimalkan 

biaya perawatan. Proses perawatan atau sistem perawatan merupakan sub sistem 

dari sistem produksi, dimana tujuan sistem produksi menurut (Ansori, 2013) 

tersebut adalah: 

1. Memaksimasi profit dari peluang pasar yang tersedia 

2. Memperhatikan aspek teknis dan ekonomis pada proses konversial material 

menjadi produk. 

Adapun beberapa tujuan maintenance yang utama menurut (Hutagaol, 

2009) adalah: 

1. Kemampuan berproduksi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana 

produksi. 

2. Menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang 

dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan produksi yang tidak 

terganggu.  

3. Untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan yang diluar 

batas dan menjaga modal yang diinvestasikan dalam perusahaan selama 

waktu yang ditentukan sesuai dengan kebijakan perusahaan mengenai 

investasi tersebut.  

4. Memaksimumkan ketersediaan semua peralatan sistem produksi 

(mengurangi downtime). 

5. Memperpanjang umur masa pakai dari mesin atau peralatan.  
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2.1.2 Strategi Perawatan 

Filosofi perawatan untuk fasilitas produksi pada dasarnya adalah menjaga 

level maksimum konsistensi optimasi produksi dan availabilitas tanpa 

mengesampingkan keselamatan. Untuk mencari filosofi tersebut digunakan 

strategi perawatan. Proses perawatan mesin yang dilakukan oleh suatu perusahaan 

pada umumnya terbagi dalam dua bagian yaitu perawatan terencana dan 

perawatan tidak terencana (Ansori, 2013). 

Strategi dalam perawatan menurut (Ansori, 2013) adalah sebagai berikut: 

1. Penggantian 

Merupakan penggantian peralatan atau komponen untuk melakukan 

perawatan. Kebijakan penggantian ini dilakukan pada seluruh atau sebagian 

part dari sebuah sistem yang dirasa perlu dilakukan upaya penggantian oleh 

karena tingkat utilitas mesin atau keandalan fasilitas produksi berada pada 

kondisi yang kurang baik. Tujuan strategi perawatan penggantian antara lain 

adalah untuk menjamin berfungsinya suatu sistem sesuai pada keadaan 

normalnya.  

2. Perawatan peluang 

Perawatan dilakukan ketika terdapat kesempatan, misalnya perawatan pada 

saat mesin sedang shut down. Perawatan peluang dimaksudkan agar tidak 

terjadi waktu menganggur (idle) baik oleh operator maupun petugas 

perawatan, perawatan bisa dilakukan dengan skala yang paling sederhana 

seperti pembersihan (cleaning) maupun perbaikan fasilitas pada sistem 

produksi.  

3. Perbaikan  

Merupakan pengujian secara menyeluruh dan perbaikan pada sedikit 

komponen atau sebagian besar komponen sampai pada kondisi yang dapat 

diterima. Perawatan perbaikan merupakan jenis perawatan yang terencana 

dan biasanya proses perawatannya dilakukan secara menyeluruh terhadap 

sistem, sehingga diharapkan sistem atau sebagian besar sub sistem 

beradapada kondisi yang handal.  
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4. Perawatan pencegahan 

Merupakan perawatan yang dilakukan secara terencana untuk mencegah 

terjadinya potensi kerusakan.  

5. Modifikasi desain  

Perawatan dilakukan pada sebagian kecil peralatan sampai pada kondisi 

yang dapat diterima, dengan melakukan perbaikan pada tahap pembuatan 

dan penambahan kapasitas.  

6. Perawatan koreksi  

Perawatan ini dilakukan setelah terjadinya kerusakan, sehingga merupakan 

bagian dari perawatan yang tidak terencana.  

7. Temuan kesalahan  

Merupakan tindakan perawatan dalam bentuk inspeksi untuk mengetahui 

tingkat kerusakan.  

8. Perawatan berbasis kondisi 

Perawatan berbasis kondisi dilakukan dengan cara memantau kondisi 

parameter kunci peralatan yang akan mempengaruhi kondisi peralatan.  

9. Perawatan penghentian  

Kegiatan perawatan ini hanya dilakukan sewaktu fasilitas produksi sengaja 

dihentikan.  

 

2.1.3 Jenis Perawatan  

Kegiatan pemeliharan atau perawatan dibagi ke dalam dua bentuk, 

pemeliharaan terencana (planned maintenance) dan pemeliharaan tak berencana 

(unplanned maintenance), dalam bentuk pemeliharaan darurat (breakdown 

maintenance). Pemeliharaan terencana (planned maintenance) merupakan tempat 

kegiatan perawatan yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan terlebih dahulu. 

Pemeliharaan terencana ini terdiri dari pemeliharaan pencegahan (preventive 

maintenance) dan pemeliharaan korektif (corrective maintenance) (Iswanto, 

2008). 
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Perawatan

Perawatan yang direncanakan

Perawatan

Preventif

Perawatan

Korektif

Cleaning

Inspeksi

Running Maintenance

Shut-down Breakdown

Minor Overhaul Mayor Overhaul

Perawatan tak direncanakan

Emergency Maintenance

Gambar 2.1 Skema Pelaksanaan Pekerjaan Perawatan 
(Sumber: Darmo, 2009) 

 

Skema pelaksanaan pekerjaan perawatan diatas memberikan gambaran 

secara umum kegiatan perawatan yang direncanakan dan kegiatan perawatan tak 

direncanakan. Ruang lingkup pekerjaan preventive pada perawatan yang 

direncanakan termasuk inspeksi, perbaikan kecil, pelumasan dan penyetelan, 

sehingga peralatan atau mesin-mesin terhindar dari keruskan. Emergency 

maintenance pada perawatan tak direncanakan adalah pekerjaan yang harus 

dilakukan karena terjadi kemacetan atau kerusakan yang tidak terduga (Darmo, 

2009). 

1. Pemeliharaan Terencana (Planned Maintenance) 

Planned Maintenance merupakan Pemeliharaan yang diorganisasikan dan 

dilakukan dengan pemikiran kemasa depan, pengendalian dan pencatatan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Keuntungan Planned 

Maintenance antara lain (Hasriyono, 2009): 

a. Pengurangan pemeliharaan darurat, ini tidak diragukan lagi merupakan 

alasan utama untuk merencanakan kerja pemeliharaan. 

b. Pengurangan waktu nganggur, hal ini tidaklah sama dengan pengurangan 

waktu reparasi pemeliharaan darurat. Waktu yang digunakan untuk 

pembelian suku cadang, baik dibeli dari luar atau dibuat local,  
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mengakibatkan waktu nganggur meskipun pekerjaan darurat tersebut 

misalnya hanya memasang bagian mesin yang tidak lama. 

c. Menaikkan ketersediaan (availability) untuk produksi, hal ini erat 

hubungannya dengan pengurangan waktu nganggur pada mesin atau 

pelayanan. 

d. Meningkatkan penggunaan tenaga kerja untuk pemeliharaan dan produksi. 

e. Pengurangan penggantian suku cadang. 

f. Meningkatkan efisiensi mesin atau peralatan. 

2. Pemeliharaan Preventif 

Perawatan pencegahan (preventive maintenance) adalah inspeksi secara 

periodik untuk medeteksi kondisi yang dapat menyebabkan mesin rusak 

(breakdown) atau terhentinya proses sehingga dapat mengemballikan kondisi 

peralatan seperti pada saat awal peralatan tersebut ada. Preventive maintenance 

merupakan proses mendeteksi dan perawatan dari ketidaknormalan peralatan 

sebelum timbul kerusakan yang menyebabkan kerugian. Standar perawatan 

peralatan merupakan metode untuk mengukur peralatan, menghentikan laju 

kerusakan, dan memperbaiki peralatan. Standar perawatan peralatan dapat 

dikasifikasikan menjadi (Kurniawan, 2013): 

a. Standar inspeksi, standar yang digunakan untuk melakukan inspeksi 

peralatan. standar ini merupakan teknik untuk mengukur atau menentukan 

tingkat kerusakan peralatan. Standar inspeksi dapat diklasifikasikan 

berdasarkan frekuensi inspeksi, antara lain: inspeksi rutin dan inspesi 

periodik. Inspeksi rutin merupakan inspeksi yang dilakukan dengan interval 

yang sangat pendek, misalnya seperti inspeksi harian. Sedangkan inspeksi 

periodik memiliki interval yang lebih panjang, misalnya inspeksi per 2 

bulan. Selain berdasarkan frekuensi, standar inspeksi juga diklasifikasikan 

berdasarkan item yang  diinspeksi. 

b. Standar pelayanan, standar yang mengikuti metode dan panduan untuk 

melakukan berbagai tipe perawatan, seperti: lubrikasi, penyesuaian dan 

pergantian parts. 

c. Standar perbaikan merupakan standar tata cara perbaikan dan standar waktu 

yang tersedia waktu untuk kegiatan perbaikan. 
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d. Standar kegiatan perbaikan, standar ini berguna untuk mengukur efisiensi 

personel perawatan, memperkirakan jam kerja dan kapasitas yang tersedia, 

pengturan penjadwalan, dan pelatihan pekerja baru. 

Pemeliharaan pencegahan dilakukan guna memperpanjang umur sistem 

ataupun meningkatkan kehandalan dari sitem tersebut. Tindakan pemeliharaan ini 

seperti halnya pelumasan, testing, penggantian terencana terhadap komponen dan 

sebagainya sampai pada overhaul yang memerlukan waktu durasi kegagalan yang 

signifikan. Tindakan pencegahan biasanya sudah direncanakan dan terjadwal 

(Widyaningsih, 2011). 

Sistem perawatan yang paling efektif diterapkan dalam perusahaan industri 

adalah perawatan preventif (preventive maintenance). Kegiatan perawatan, 

sebaiknya dilakukan sesuai dengan jadwal dan sifatnya direncanakan. Perawatan 

preventif adalah aktivitas perawatan, guna menghindari kerusakan yang terjadi 

secara tiba-tiba, melalui sistem perawatan berkala dan terencana (Kurniawan, 

2013). 

Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri adalah dalam 

menentukan penjadwalan preventif, sehingga jadwal yang telah ditetapkan 

terkadang kurang optimal, dan berdampak terhadap output produksi. Penentuan 

interval waktu optimum, dapat membantu perusahaan dalam menetapkan waktu 

perawatan, sehingga kehilangan sumber daya akibat terhentinya proses secara dini 

dapat diantisipasi secara dini. Hal ini dilakukan untuk menentukan interval waktu 

yang optimum pada perawatan preventif terhadap mesin produksi berdasarkan 

biaya terendah (Kurniawan, 2013). 

Penentuan interval waktu, dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, 

antara lain (Kurniawan, 2013): 

a. Pengumpulan data waktu reparasi dan waktu operasional mesin produksi per 

periode sebelumnya. Adapun data yang dikumpulkan yaitu data waktu 

kerusakan mesin dan waktu proses perbaikan atau reparasi  

b. Menentukan interval hari dari kegiatan perawatan. 

c. Mann’s test untuk membuktikan bahwa waktu reparasi dan waktu operasi 

menggunakan distribusi weibull. Mann’s test dilakukan untuk membuktikan 

apakah waktu reparasi dan waktu operasi berdistribusi weibull. 
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d. Mann’s test untuk membuktikan bahwa waktu reparasi dan waktu operasi 

berdistribusi normal. Mann’s test dilakukan untuk membuktikan apakah 

waktu reparasi dan waktu operasi berdistribusi normal. 

e. Penentuan interval waktu perawatan. 

Menentukan waktu perawatan (maintenability) yaitu suatu peluang dari 

suatu alat akan beroperasi kembali dalam periode perawatan tertentu setelah 

kegiatan perawatan dilakukan sebelumnya. Maintenability dapat diketahui 

jika waktu kerusakan diketahui. Waktu kerusakan tersebut antara lain: 

1) Mean Time to Repaire (MTTR) adalah waktu rata-rata untuk 

melakukan perbaikan. 

2) Mean Time to Failure (MTTF) adalah waktu rata-rata untuk kegagalan. 

3. Pemeliharaan Perbaikan  

Pemeliharaan perbaikan (Corrective Maintenance) adalah pekerjaan 

perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi fasilitas 

atau peralatan sehingga mencapai standar yang dapat diterima. Dalam perbaikan 

dapat dilakukan peningkatan-peningkatan sedemikian rupa, seperti melakukan 

perubahan atau modifikasi rancangan agar peralatan menjadi lebih baik (Darmo, 

2009).  

Pemeliharaan yang terdiri dari tindakan mengembalikan kondisi sistem atau 

produk yang rusak atau gagal beroperasi. Tindakannya biasanya berupa perbaikan 

dari komponen rusak ataupun penggantian komponen rusak. Pemeliharaan 

perbaikan biasanya dilakukan apabila terjadi kegagalan yang tiba-tiba dan 

biasanya tidak direncanakan (Widyaningsih, 2011). 

Perawatan koreksi dilakukan setelah terjadinya kerusakan, sehingga 

merupakan bagian dari perawatan yang tidak terencana. Corrective Maintenance 

adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan setelah terjadinya 

suatu kerusakan pada peralatan sehingga peralatan tidak dapat berfungsi dengan 

baik. Breakdown Maintenance merupakan kegiatan yang dilakukan setelah 

terjadinya kerusakan dan untuk memperbaikinya tentu harus menyiapkan suku 

cadang dan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut (Ansori, 

2013). 
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Kegiatan perawatan korektif meliputi seluruh aktivitas mengembalikan 

sistem dari keadaan rusak menjadi dapat beroperasi kembali. Perbaikan baru 

terjadi ketika mengalami kerusakan, walaupun terdapat beberapa perbaikan yang 

dapat diundur. Perawatan korektif dapat dihitung sebagai Mean Time to Repair 

(MTTR). Waktu perbaikan ini meliputi beberapa aktivitas yang terbagi menjadi 3 

bagian, antara lain: 

a. Persiapan (Preparation Time), berupa persiapan tenaga kerja untuk 

melakukan pekerjaan ini, adanya alat dan peralatan test, dan lain-lain. 

b. Perawatan (Active Maintenance Time), berupa kegiatan rutin dan pekerjaan 

perawatan. 

c. Menunggu dan Logistik (Delay Time and Logistik Time) berupa waktu 

menunggu persediaan. 

Strategi Corrective Maintenance sering dikatakan sebagai Run to Failure. 

Banyak dilakukan pada kelompok elektronik. Suatu keputusan untuk 

mengoperasikan peralatan sampai terjadi kerusakan karena ditinjau dari segi 

ekonomis tidak menguntungkan untuk melakukan suatu perawatan (Ansori, 

2013).   

4. Pemeliharaan Prediktif  

Predictive Maintenance adalah pemeliharaan pencegahan yang diarahkan 

untuk mencegah kegagalan (failure) suatu sarana, dan dilaksanakan dengan 

memeriksa mesin-mesin tersebut pada selang waktu yang teratur dan ditentukan 

sebelumnya, pelaksanaan tingkat reparasi selanjutnya tergantung pada apa yang 

ditemukan selama pemeriksaan (Hasriyono, 2009). 

 Bentuk pemeliharaan terencana yang paling maju ini disebut pemeliharaan 

prediktif dan merupakan teknik penggantian komponen pada waktu yang sudah 

ditentukan sebelum terjadi kerusakan, baik berupa kerusakan total ataupun titik 

dimana pengurangan mutu telah menyebabkan mesin bekerja dibawah standar 

yang ditetapkan oleh pemakainya. Bagaimana baiknya suatu mesin dirancang, 

tidak bisa dihindari lagi pasti terjadi sejumlah keausan dan memburuknya kualitas 

mesin. Sesudah mengoptimumkan desain untuk mesin dengan metode 

perancangan-pengurangan pemeliharaan, tetap saja kita masih mengetahui bahwa 

bagian-bagian mesin akan haus, berkurang kualitasnya dan akhirnya rusak dengan 
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tingkat yang dapat diramalkan jika dipakai pada kondisi penggunaan normal 

konstan (Hasriyono, 2009). 

5. Pemeliharaan Tak Terencana  

 Pada unplanned Maintenance hanya ada satu jenis pemeliharaan yang dapat 

dilakukan yaitu emergency maintenance. Emergency maintenance  adalah 

pemeliharaan yang dilakukan seketika mesin mengalami kerusakan yang tidak 

terdeteksi sebelumnya (tak terduga). Emergency maintenance dilakukan untuk 

mencegah akibat serius yang akan terjadi jika tidak dilakukan penanganan segera. 

Adanya berbagai jenis pemeliharaan di atas diharapkan dapat menjadi alternative 

untuk melakukan pemeliharaan sesuai dengan kondisi yang dialami perusahaan. 

Sebaiknya pemeliharaan  yang baik adalah pemeliharaan yang tidak mengganggu 

jadwal produksi atau dijadwalkan sebelum kerusakan mesin terjadi sehingga tidak 

mengganggu produktifitasnya mesin (Hasriyono, 2009). 

6. Perawatan Mandiri  

 Perawatan mandiri adalah Kegiatan yang dirancang untuk melibatkan 

operator dengan sasaran utama untuk mengembangkan pola hubungan antara 

manusia, mesin dan tempat kerja yang bermutu. Perawaran mandiri ini juga 

dirancang untuk melibatkan operator dalam merawat mesinnya sendiri. Kegiatan 

tersebut seperti pembersihan, pelumasan, pengencangan mur atau baut, 

pengecekan harian, pendeteksian penyimpangan, dan reparasi sederhana. Tujuan 

dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan operator yang mampu mendeteksi 

berbagai sinyal dari kerugian (loss). Selain itu juga bertujuan untuk menciptakan 

tempat kerja yang rapi dan bersih, sehingga setiap penyimpangan dari kondisi 

normal dapat dideteksi dalam waktu sekejap (Hasriyono, 2009). 

 

2.2 Total Productive Maintenance (TPM) 

Total Productive Maintenance (TPM) merupakan salah satu konsep inovasi 

dari Jepang, dan Nippondenso adalah perusahaan pertama yang menerapkan dan 

mengembangkan konsep TPM pada tahun 1960 (Hasriyono, 2009). TPM menjadi 

sangat popular dan tersebar luas hingga keluar Jepang dengan sangat cepat. Hal 

ini terjadi karena dengan penerapan TPM mendapatkan hasil yang dramatis, yaitu 

peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam produksi dan perawatan mesin 

bagi pekerja. TPM merupakan suatu sistem perawatan mesin yang melibatkan 
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operator produksi dan semua departemen termasuk produksi, pengembangan 

pemasaran dan administrasi (Hasriyono, 2009). TPM memerlukan partisipasi 

penuh dari semuanya, mulai manajemen puncak sampai karyawan lini terdepan. 

Operator bukan hanya bertugas menjalankan mesin, tetapi juga merawat mesin 

sebelum dan sesudah pemakaian.  TPM bertujuan untuk membentuk kultur usaha 

yang mengejar dengan tuntas (Hasriyono, 2009). 

Peningkatan efisiensi sistem produksi Overall Equipment Effectiveness 

(OEE). Sasaran penerapan TPM adalah tercapainya zero breakdown, zero defect 

dan zero accident sepanjang siklus hidup dari sistem produksi sehingga 

memaksimalkan efektivitas penggunaan mesin (Hasriyono, 2009).  

TPM telah dirasakan manfaatnya dalam menunjang kemajua perusahaan 

serta kemampuan bersaing secara global. TPM merupakan strategi improvement 

yang diperuntukkan bagi perusahaan secara menyeluruh, yang telah terbukti 

keberhasilannya, yang utamanya adalah melibatkan semua karyawan, tidak hanya 

karyawan bagian Maintenance dan produksi (Hasriyono, 2009).  

 TPM menyangkut aspek operasi dan instalasi mesin tersebut dan TPM 

sangat mempengaruhi motivasi orang-orang yang bekerja dalam suatu 

perusahaan. TPM memiliki tiga komponen (Hasriyono, 2009) yaitu: 

1. Pendekatan Total (Total Approach)  

Filosofi dari TPM sesuai dengan semua aspek yang terkait dengan fasilitas 

yang dipergunakan dalam area operasi dan orang yang mengoperasikan, 

men-setup dan merawat fasilitas yang merupakan objek yang menjadi fokus 

perhatian. 

2. Aksi yang Produktif (Productive Action) 

Pendekatan yang bersifat proaktif pada setiap kondisi dari operasi fasilitas 

bertujuan untuk meningkatkan produktivitas secara terus-menerus dan 

performansi bisnis yang optimal secara keseluruhan. 

3. Perawatan (Maintenance)  

Metodologi yang sangat praktis untuk melakukan manajemen perawatan 

yang baik dan peningkatan keefektifitasan dari fasilitas dan integrasi dari 

semua operator produksi hingga level manajemen. 
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Definisi lengkap TPM memuat 5 hal JIPN (Japan Institute of Plant 

Maintenance) 1971 antara lain (Hasriyono, 2009): 

1. Memaksimalkan efektifitas menyeluruh alat/ mesin.  

2. Menerapkan sistem preventive maintenance yang komprehensif sepanjang 

umur mesin atau peralatan. 

 3. Melibatkan seluruh departemen perusahaan  

4.  Melibatkan semua karyawan dari top management sampai karyawan lapangan  

5. Mengembangkan preventive maintenance melalui manajemen motivasi 

aktivitas kelompok kecil mandir 

Apabila TPM berhasil diterapkan, maka keuntungan-keuntungan yang akan 

diperoleh perusahaan sebagai berikut (Hasriyono, 2009): 

1.   Untuk Operator Produksi  

a. Lingkungan kerja yang lebih bersih, rapi dan aman sehingga dapat 

meningkatkan efektivitas kerja operator  

b. Kerusakan ringan dari mesin dapat langsung diselesaikan oleh operator  

c. Efektivitas mesin itu sendiri dapat ditingkatkan  

d. Kesempatan operator untuk menambah keahlian dan pengetahuan serta 

melakukan perbaiakn dan metode kerja yang lebih baik dan lebih efisien.  

2.  Untuk Departemen Pemeliharaan  

a. Mesin, peralatan dan lingkungan kerja selalu bersih dan dalam kondisi yang 

baik 

b. Frekuensi dan jumlah pemeliharaan darurat semakin berkurang, departemen 

pemeliharaan hanya mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian 

khusus saja.  

c. Waktu untuk melakukan preventive maintenance lebih banyak dan 

mempunyai kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan 

pengetahuan. 

Langkah yang dilakukan dalam usaha peningkatan kinerja atau 

efisiensiproduksi dilakukan dengan TPM (Total Productive Maintenance) yang 

merupakan pengembangan ide dari productive Maintenance dan menggunakan 

metode OEE (Overall Equipment Effectiveness) sebagai alat yang digunakan 

untuk mengukur dan mengetahui kinerja mesin dan peralatan (Ahmad, 2013). 
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2.3 Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

Metode yang digunakan sebagai alat ukur dalam penerapan program TPM 

salah satunya adalah OEE. OEE adalah indikator pengukuran yang dikembangkan 

oleh Seiichi Nakajima pada tahun 1988 yang mengevaluasi dan menunjukkan 

seberapa efektif peralatan operasi manufaktur yang digunakan. 

Overall Equipment Effectiveness adalah produk dari operating rate 

(availability), performance rate, dan quality rate. Pengukuran ini menggabungkan 

current availability saat ini dan kecepatan peralatan dengan quality rate mesin 

tersebut. Hal ini mencerminkan kemampuan keseluruhan mesin(Hasriyono, 2009).  

Pengukuran OEE didasarkan pada pengukuran tiga rasio utama, yaitu 

availability yang merupakan proporsi dari ukuran OEE yang menunjukkan 

persentase waktu yang dijadwalkan untuk produksi atau operasi itu benar-benar 

tersedia untuk aktivitas produksi atau operasi, performance yang merupakan 

proporsi dari OEE yang menunjukkan kecepatan aktual di mana pusat-pusat kerja 

beroperasi sebagai presentase dari kecepatan desainnya, dan quality yang 

merupakan proporsi dari OEE yang menunjukkan unit berkualitas baik yang 

dihasilkan sebagai persentase dari unit total yang diproduksi (Ahmad, 2013) 

Berikut merupakan rumus-rumus yang digunakan untuk perhitungan tingkat 

efektivitas mesin (Hasriyono, 2009). Dalam suatu perusahaan yang ideal, 

peralatan akan beroperasi 100% waktu pada 100% kapasitas, dengan output 100% 

kualitas baik. Dalam kenyataannya, hal itu jarang terjadi. Perbedaan antara situasi 

ideal dengan aktual adalah losses. Menghitung OEE adalah salah satu element 

penting dari komitmen untuk mengurangi peralatan maupun proses terkait dengan 

kerugian melalui TPM. Tujuan dari perhitungan OEE adalah memperbaiki 

efektifitas dari peralatan (Sukwadi, 2007). 

 Overall Equipment Effectiveness (OEE) merupakan produk dari kegiatan 

operasi dengan six big losses pada mesin atau peralatan. Keenam faktor dalam six 

big losses dapat dikelompokkan menjadi tiga komponen utama dalam OEE untuk 

dapat digunakan. Dalam mengukur kinerja mesin atau peralatan yakni, downtime 

losses, speed losses dan defect losses (Rahmadani, 2014). 

Menurut Nakajima (1984), OEE merupakan ukuran menyeluruh yang 

mengidentifikasikan tingkat produktivitas mesin atau peralatan dari kinerja secara 
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teori. Pengukuran ini sangat penting untuk mengetahui area mana yang perlu 

ditingkatkan produktivitasnya ataupun efisiensi mesin atau peralatan dan juga 

dapat menunjukan area bottleneck yang terdapat pada lintasan produksi. OEE juga 

merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan memperbaiki cara yang tepat untuk 

menjamin peningkatan produktivitas penggunaan mesin/peralatan (Rahmadani, 

2014).      

% Overall Effectiveness = Availability x  Performance Rate x  Quality Rate x100%  (2.1) 

 

2.3.1 Availability 

Availability (ketersediaan) mesin atau peralatan merupakan perbandingan 

antara waktu operasi (operation time) terhadap waktu persiapan (loading time) 

dari suatu mesin atau peralatan. Sehingga untuk melakukan perhitungan 

Availability diperlukan  Maka availibility dapat dihitung sebagai berikut 

(Hartono, 2014): 

Availability =
  a  n     e-   nt  e

  a  n     e
× 100%                                                    (2.2) 

Di mana loading time adalah waktu yang tersedia (total availability time) 

per hari atau perbulan yang dikurangi dengan downtime mesin/peralatan yang 

direncanakan (planned downtime). 

Loading time = Total Availability Time – Planned Downtime         (2.3) 

Dimana planned downtime adalah jumlah downtime yang direncanakan 

dalam rencana produksi, termasuk didalamnya terdapat downtime mesin/peralatan 

untuk perawatan. 

 

2.3.2 Performance Efficiency 

Performance efficiency merupakan suatu ratio yang menggambarkan 

kemampuan dari peralatan dalam menghasilkan barang. Rasio ini merupakan hasil 

dari ideal cycle time dan processed amount. Operation time peralatan mengacu 

kepada perbedaan antara kecepatan ideal (berdasarkan desain peralatan) dan 

kecepatan operasi aktual. Net Operation time mengukur pemeliharaan dari suatu 

kecepatan selama periode tertentu. Formula pengukuran rasio ini adalah (Rahmad, 

2012): 

Perfomance Efficiency = 
    esse     unt     ea      e    e

  e at  n    e
x 100%              (2.4) 
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2.3.3 Rate of Quality Product 

Rate of quality product merupakan suatu rasio yang menggambarkan 

kemampuan peralatan dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan standar 

atau rasio jumlah produk yang baik terhadap jumlah total produk yang diproses. 

Formula yang digunakan untuk pengukuran rasio ini adalah (Rahmad, 2012): 

Rate of Quality Product =
    esse     unt    e e ts    unt

    esse     unt
 x 100%                        (2.5) 

 

2.3.4 Identifikasi Six big lossess 

Untuk dapat meningkatkan produktivitas mesin atau peralatan yang 

digunakan maka perlu dilakukan analisis produktivitas dan efisiensi mesin atau 

peralatan dan six big losses. Adapun enam kerugian tersebut, yaitu equipment 

failure losses (kerugian karena kerusakan peralatan), setup and adjusment losses 

(kerugian karena pemasangan dan penyetelan), idling and minor stoppages losses 

(kerugian karena beroperasi tanpa beban maupun karena berhenti sesaat), reduce 

speed losses (kerugian karena penurunan kecepatan operasi), defect in process 

losses (kerugian karena produk cacat) dan reduce yield losses (kerugian pada awal 

waktu produksi) (Rahmadani, 2014).  

Analisis OEE menyoroti 6 kerugian utama (six big losses) penyebab 

peralatan produksi tidak beroperasi secara normal. Dari 6 kerugian utama 

dikelompokkan menjadi 3 yaitu downtime losses, speed losses dan quality losses. 

Berikut pengelompokkan 6 kerugian utama (six big losses), yang diantaranya 

adalah sebagai berikut (Rahayu, 2014):  

1.  Downtime Losses  

Downtime adalah waktu yang terbuang, dimana proses produksi tidak 

berjalan yang biasanya diakibatkan oleh kerusakan mesin. Downtime terdiri 

dari 2 macam kerugian yaitu:  

a)  Equipment Failure Losses  

Merupakan kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan mesin dan 

peralatan. Kerusakan mesin yang sering terjadi adalah mesin mati 

mendadak sehingga proses produksi terhenti, sedangkan kerusakan 

peralatan yang sering terjadi adalah peralatan yang mendadak patah laher, 
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mata bor aus, dinamo terbakar, dan paint belt sudah longgar. Berikut 

perhitungan equipment failure losses dapat dilihat di bawah ini. 

  u   ent  a  u e   sses  
  u   ent  a  u e    e 

  a  n     e
                         (2.6) 

b) Setup And Adjusment Losses  

Merupakan kerugian yang terjadi karena setelah setup dilakukan, peralatan 

atau mesin mengalami kerusakan dan dikarenakan adanya waktu yang 

tercuri waktu setup yang lama. Berikut perhitungan setup and adjusment 

losses dapat dilihat dibawah ini. 

 etu   n     ust en   ss  
 etu   n     ust en    e 

  a  n     e
               (2.7) 

2. Speed Losses  

Speed losses adalah suatu keadaan dimana kecepatan proses produksi 

terganggu, sehingga produksi tidak mencapai tingkat yang diharapkan. Speed 

losses terdiri dari dua macam kerugian, yaitu:  

a)  Idle and Minor Stoppage Losses  

Merupakan kerugian yang disebabkan mesin berhenti sesaat. Hal ini 

disebabkan karena material datang terlambat ke stasiun kerja atau karena 

adanya pemadaman listrik. Kerugian seperti ini tidak bisa dideteksi secara 

langsung tanpa adanya pelacak, dan ketika operator tidak dapat 

memperbaiki pemberhentian yang bersifat minor stoppage, maka dapat 

dianggap sebagai breakdown. Berikut perhitungan Idle and Minor 

Stoppage dapat dilihat di bawah ini. 

   e an  M n    t   a e  
              -                    ea      e    e

  a  n     e
       (2.8) 

b)  Reduce Speed Losses  

Merupakan kerugian yang terjadi karena penurunan kecepatan mesin 

sehingga mesin tidak dapat beroperasi dengan maksimal. Berikut 

perhitungan reduced speed losses dapat dilihat di bawah ini.  

 e u e   ee    sses=
   tua      e    e -   ea      e    e                  

  a  n     e
           (2.9) 
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3. Quality Losses  

Quality Losses adalah suatu keadaan dimana produk yang dihasilkan tidak 

sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Quality losses terdiri dari 2 

macam, antara lain:  

a)  Deffect Losses  

Kerugian dikarenakan produk hasil produksi dimana produk tersebut 

miliki kekurangan (cacat) setelah keluar dari proses produksi. Berikut 

perhitungan deffect losses dapat dilihat di bawah ini.  

 e  e t   sses      ta   e e t     ea      e t  e   
  a  n     e

 x 100 %     (2.10) 

b)  Reduced Yield  

Kerugian pada awal waktu produksi hingga mencapai kondisi yang stabil. 

kerugian yang diakibatkan suatu keadaan dimana produk yang dihasilkan 

tidak sesuai standar, karena terjadi perbedaan kualitas antara waktu mesin 

pertama kali dinyalakan dengan pada saat mesin tersebut sudah stabil 

beroperasi. Berikut perhitungan reduced yield dapat dilihat di bawah ini. 

  e u e   e                                                 
  a  n     e

         (2.11) 

 

2.4 Diagram Sebab Akibat 

 Permasalahan yang menyebabkan kerugian dianalisa menggunakan 

diagaram sebab akibat untuk mengetahui sebab yang mengakibatkan suatu 

kerugian. Diagram sebab akibat digunakan untuk mencari faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya suatu masalah. Faktor terbesar yang terjadi pada mesin 

kiln yang menyebabkan kerugian adalah reduce speed loss (Limantoro, 2013).   



  

II-24 

 

 
Gambar 2.2 Diagram Sebab Akibat Reduce Speed Loss Mesin Kiln   

(Sumber: Limantoro, 2013) 

Analisa diagram sebab akibat untuk faktor reduce speed loss adalah sebagai 

berikut (Limantoro, 2013) :  

1.  Manusia kurang telitinya operator dalam melakukan penyetelan 

mengakibatkan mesin tidak dapat berjalan secara optimal sehingga target 

produksi tidak tercapai.  

2. Mesin temperatur mesin yang terlalu panas menyebabkan bata sering jatuh 

dan dibutuhkan waktu yang lama untuk memperbaiki bata karena diperlukan 

waktu untuk menurunkan temperatur mesin. Terdapat kotoran di sekitar 

mesin mengakibatkan mesin menjadi macet sehingga waktu produksi 

terbuang untuk membersihkan kotoran.  

3.  Lingkungan listrik PLN yang sering mati akan mengakibatkan tidak dapat 

melakukan produksi sehingga target produksi tidak tercapai.   

Faktor terbesar yang terjadi pada mesin press yang menyebabkan kerugian 

adalah reduce speed loss.   
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Gambar 2.3 Diagram Sebab Akibat Reduce Speed Loss Mesin Press 

(Sumber: Limantoro, 2013) 

Analisa diagram sebab akibat untuk faktor reduce speed loss adalah sebagai 

berikut (Limantoro, 2013):  

1.  Manusia Kurang telitinya operator dalam melakukan penyetelan 

mengakibatkan mesin tidak dapat berjalan secara optimal sehingga target 

produksi tidak tercapai.  

2.  Mesin Kurangnya pelumasan pada pompa hidrolik akan mengakibatkan 

pompa menjadi sering macet sehingga mesin menjadi sering macet dan 

target produksi tidak tercapai   

Faktor terbesar yang terjadi pada mesin glasir yang menyebabkan kerugian 

adalah reduce speed loss. 

 
Gambar 2.4 Diagram Sebab Akibat Reduce Speed Loss Mesin Glasir 

(Sumber: Limantoro, 2013) 

Analisa diagram sebab akibat untuk faktor reduce speed loss (Limantoro, 

2013) adalah sebagai berikut :  

1.  Manusia kurang telitinya operator dalam melakukan penyetelan 

mengakibatkan mesin tidak dapat berjalan secara optimal sehingga target 

produksi tidak tercapai.  
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2.  Mesin roll yang rusak menyebabkan tidak dapat berputar dengan baik dan 

mesin menjadi macet.  Pompa jet engobe rusak, tinta habis, tinta kering, dan 

selang tinta tersumbat mengakibatkan print nozzle macet sehingga mesin 

menjadi macet. 

 

2.5 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

FMEA adalah suatu metode yang bertujuan untuk mengevaluasi desain 

sistem dengan mempertimbangkan bermacam-macam jenis kegagalan dari sistem 

yang terdiri dari komponen-komponen, menganalisa pengaruh-pengaruh terhadap 

kehandalan sistem dengan penulusuran pengaruh-pengaruh kegagalan komponen 

sesuai dengan level item-item khusus dari sistem yang kritis dapat dinilai dan 

tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki desain dan mengeliminasi atau 

mereduksi probabilitas dari metode-metode kegagalan yang kritis (Kimura, 2002 

dalam Ansori, 2013). 

Kegagalan dikelompokkan berdasarkan dampak yang diberikan terhadap 

kesuksesan suatu misi dari sebuah sistem. Secara umum, menurut (Hanif, 2015) 

FMEA didefinisikan sebagai sebuah teknik yang mengidentifikasi tiga hal yaitu :  

1. Penyebab kegagalan yang potensial dari sistem, desain, produk, dan proses 

selama siklus hidupnya.  

2. Efek dari kegagalan tersebut.  

3. Tingkat kekritisan efek kegagalan terhadap fungsi sistem, desain, produk, 

dan proses.  

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) pertama kali digunakan pada 

tahun 1960 dalam bidang penerbangan. Sejak saat itu penggunaan FMEA 

diperluas pada banyak sektor industri.  

FMEA bertujuan melakukan perbaikan dengan cara menurut (Ansori, 

2013) adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi model-model kegagalan pada komponen, peralatan dan 

sistem.  

2. Menentukan akibat yang potensial pada peralatan, sistem yang 

berhubungan dengan setiap mode kegagalan.  

3. Membuat rekomendasi untuk menambah keandalan komponen, peralatan 

dan sistem.  
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Terdapat empat langkah utama dalam kinerja dari FMEA menurut (Ansori, 

2013) adalah: 

1. Mendefenisikan sistem, fungsi-fungsi dan komponen-komponennya. 

2. Mengidentifikasi penyebab kerusakan komponen 

3. Mempelajari akibat dari penyebab kerusakan komponen. 

4. Kesimpulan dan saran. 

 

2.5.1 Tipe-tipe FMEA  

Adapun tipe yang ada pada FMEA yaitu sebagai berikut (Yoliwan, 2011): 

1. FMEA sistem (kadang-kadang disebut juga dengan FMEA konsep) 

Digunakan untuk menganalisis sistem dan subsistem pada tahap awal 

konsep dan desain. Berfokus pada mode kegagalan potensial antar fungsi 

sistem yang disebabkan kelemahan sistem dan melibatkan interaksi antara 

sistem dan elemen dalam sistem. 

Manfaat FMEA sistem ini adalah: 

a. Membantu memilih alternatif desain sistem yang optimum. 

b. Membantu membangkitkan rangking kejadian moda kegagalan yang dapat 

digunakan untuk memperkirakan apakah alternatif desain sistem tertentu 

dapat mencapai target keandalannya. 

c. Meningkatkan kemungkinan telah dipertimbangkannya semua efek 

potensial dari moda kegagalan subsistem, perakitan, dan komponen. 

d. Mengidentifikasi moda kegagalan sistem yang potensial yang disebabkan 

oleh interaksi sistem dengan sistem lain dan atau interaksi dengan 

subsistem. 

e. Membantu menentukan perlu tidaknya tambahan perangkat keras atau 

peralatan. 

f. Merupakan dasar untuk mengembangkan prosedur diagnostik pada tingkat 

sistem. 

g.  Merupakan dasar untuk mengembangkan teknik manajemen kesalahan 

sistem. 
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2. FMEA desain 

Digunakan untuk menganalisis produk sebelum produk tersebut dirilis 

untuk diproduksi. Berfokus pada mode kegagalan yang disebabkan 

kelemahan desain.  

Manfaat dari FMEA desain adalah: 

a. Membantu mengidentifikasi moda kegagalan produ yang potensial lebih 

awal dalam fase pengembangan produk. 

b. Meningkatkan kemungkinan telah dipertimbangkannya semua moda 

kegagalan produk yang potensial beserta dampaknya pada level perakitan 

yang lebih tinggi. 

c. Membantu dalam mengidentifikasi masalah keamanan yang potensial 

sehingga tindakan perancangan produk dapat digunakan untuk mengurangi 

kegagalannya. 

d. Membantu dalam mengevaluasi kebutuhan dan alternatif desain produk. 

e. Menyediakan informasi untuk membantu merencanakan sebuah Design 

Verification Test Program produk yang menyeluruh. 

f. Membantu mengidentifikasi karakteristik kritis dan karakteristik signifikan 

yang potensial. 

g. Mengembangkan prioritas untuk tindakan perbaikan desain. 

h. Mendokumentasikan alasan-alasan rasional dibalik perubahan desain 

produk untuk membimbing pengembangan ke arah desain produk di masa 

mendatang. 

3. FMEA proses 

Digunakan untuk menganalisis proses manufaktur dan proses perakitan. 

Berfokus pada moda kegagalan yang disebabkan kesalahan proses atau 

perakitan.  

Manfaat dari FMEA proses adalah: 

a. Membantu dalam menganalisis proses-proses perakitan dan manufaktur 

yang baru. 

b. Meningkatkan kemungkinan telah dipertimbangkannya semua moda 

kegagalan proses perakitan dan atau manufaktur yang potensial beserta 

dampaknya. 
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c. Mengidentifikasi kekurangan proses untuk memudahkan engineer dalam 

memusatkan perhatian pada pengendalian untuk mengurangi terjadinya 

tingkat kejadian produk yang tidak dapat diterima, atau pada metode untuk 

meningkatkan deteksi terhadap produk yang tidak dapat diterima. 

d. Mengidentifikasi karakteristik kritis dan karakteristik signifikan serta 

membantu dalam pengembangan Manufacturing Control Plans yang 

menyeluruh. 

e. Mengembangkan prioritas untuk tindakan perbaikan proses. 

f. Mendokumentasikan alasan-alasan rasional dibalik perubahan proses 

untuk membimbing pengembangan ke arah proses perakitan atau 

manufaktur di masa mendatang. 

 

2.5.2 Manfaat FMEA 

Menurut (Ford Motor Company, 1992 dalam Yoliwan, 2011), penggunaan 

FMEA dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Secara umum, 

manfaat FMEA antara lain: 

1. Meningkatkan kualitas, keandalan, dan keamanan produk-produk yang 

dihasilkan perusahaan. 

2. Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan. 

3. Membantu dalam meningkatkan kepuasan konsumen. 

4. Mengurangi biaya dan waktu pengembangan produk 

5. Mendokumentasikan dan melacak tindakan-tindakan yang pernah diambil 

untuk mengurangi risiko. 

 

2.5.3 Tahapan FMEA 

Tahapan-tahapan dalam mengidentifikasikan fungsi pada FMEA adalah 

sebagai berikut menurut (Yoliwan, 2011): 

1. Membuat daftar semua fungsi sistem yang terbagi dalam beberapa level 

dan sub level dan pembatas elemen dalam dan luar sistem. Hal ini dapat 

dibantu dengan menggunakan kombinasi kata kerja dan kata benda untuk 

menggambarkan fungsi sistemnya. 

2. Membuat diagram blok fungsional sistem Diagram blok fungsional sistem 

menunjukkan elemen-elemen pada sistem yang bisa diuraikan. 
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3. Identifikasi elemen utama sistem sangat penting untuk dapat memahami 

interaksi elemen dengan elemen di dalam maupun di luar sistem.  

Prosedur implementasi dari FMEA desain dapat dijelaskan sebagai berikut 

(Yoliwan, 2011): 

1. Identifikasi fungsi 

Identifikasi fungsi pada FMEA desain dilakukan terhadap komponen dan 

sub rakitan produk. Cara penentuan fungsi menggunakan deskripsi dua 

kata yang terdiri atas kata kerja dan kata benda dan sedapat mungkin kata 

benda terukur. Sebisa mungkin menghindari penggunaan kata kerja umum 

seperti menyediakan, memfasilitasi, dan sebagainya untuk 

menggambarkan persyaratan fungsional. 

Contoh fungsi dari part atau komponen antara lain: 

mendukung transmisi, mengatur arus, mengendalikan aliran dan 

sebagainya. 

2. Identifikasi potensi moda kegagalan desain 

Moda kegagalan potensial pada desain adalah bagaimana suatu part atau 

komponen mengalami kegagalan untuk memenuhi fungsi yang diinginkan. 

Untuk membantu mengidentifikasi moda kegagalan potensial pada desain 

dapat dilakukan dengan brainstorming. 

3. Identifikasi potensi efek kegagalan dan rangking severity  

Efek kegagalan desain merupakan akibat dari moda kegagalan desain 

dalam hal dampaknya pada perakitan berikutnya, sistem, peralatan, 

customer, dan peraturan pemerintah. Untuk mengidentifikasikan efek 

moda kegagalan desain maka memerlukan informasi data layanan dan 

dokumen yang serupa yang ada di perusahaan maupun data-data yang 

berhubungan lainnya seperti data komplain customer, dokumen jaminan 

(warranty), data realibilitas, dan studi kelayakan. Rangking severity adalah 

rangking yang berhubungan dengan tingkat keparahan efek yang 

ditimbulkan oleh moda kegagalan desain. 

4. Menentukan potensi penyebab kegagalan desain dan rangking occurrence 

Penyebab moda kegagalan potensial pada desain adalah kelemahan dari 

desain yang dihasilkan. Contoh dari penyebab moda kegagalan potensial 
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desain antara lain : kesalahan spesifikasi material, mengalami pembebanan 

berlebihan, kesalahan spesifikasi toleransi, pemanasan yang berlebihan, 

kesalahan spesifikasi friksi material, kesalahan instruksi perawatan dan 

sebagainya. 

5. Menentukan metode deteksi dan rangking detection Rangking detection 

merupakan rangking yang berhubungan dengan kemungkinan metode 

deteksi akan mendeteksi penyebab moda kegagalan potensial pada desain 

sebelum dirilis untuk diproduksi atau kemampuan metode pengendalian 

untuk mendeteksi moda kegagalan desain. Rangking detection tergantung 

pada metode pengendalian yang digunakan saat ini. 

6. Menghitung Risk Priority Number (RPN) 

Perhitungan nilai Risk Priority Number (RPN) pada FMEA desain sama 

dengan perhitungan nilai Risk Priority Number (RPN) pada FMEA sistem 

yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. 

 

2.5.4 Menentukan Nilai Severity (S), Occurance (O), Detection (D) dan Risk 

Priority Number (RPN) 

 Pendefinisian dari nilai severity, occurence, dan detection harus ditentukan 

terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai risk priority number. Pendefenisian ini 

dapat disesuaikan kembali dengan keadaan dilapangan (Sinaga, 2016). 

 Berikut merupakan langkah-langkah sebagai acuan dalam pendefenisian 

nilai-nilai tersebut menurut (Sinaga, 2016): 

1. Severity (S) 

Severity adalah langkah pertama untuk menganalisa resiko yaitu 

menghitung seberapa besar dampak atau intensitas kejadian 

mempengaruhi output proses. Severity adalah suatu perkiraan subyektif 

mengenai kerumitan suatu kegagalan dan bagaimana buruknya pengguna 

akhir akan merasakan akibat dari kegagalan tersebut. Dampak tersebut 

dirancang mulai skala 1 sampai 10,dimana 10 merupakan dampak 

terburuk. Dampak tersebut diranking mulai skala 1 sampai 10, dimana 10 

merupakan dampak terburuk.  

 

 



  

II-32 

 

Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi dan Sistem Peringkat Severity of Effects FMEA 

Effect Criteria: Severity of Effect for FMEA Rank 

Berbahaya 

tanpa 

adanya 

peringatan  

1. Dapat membahayakan operator mesin atau operator 

perangkai  

2. Kegagalan mempengaruhi keamanan operasional produk 

atau tidak sesuai dengan peraturan pemerintah  

3. Kegagalan akan terjadinya tanpa adanya peringatan 

terlebih dahulu  

10 

Berbahaya 

dengan 

peringatan  

1. Dapat membahayakan operator mesin atau operator 

perangkai  

2. Kegagalan mempengaruhi keamanan operasional produk 

atau tidak sesuai dengan peraturan  

3. Kegagalan akan terjadi dengan didahului peringatan  

9 

Sangat 

Tinggi  

1. Gangguan major pada lini produksi  

2. 100% produk harus dibongkar  

3. Produk tidak terdapat dioperasikan dan kehilangan fungsi 

utamanya  

8 

Tinggi  

1. Gangguan minor pada lini produksi  

2. Produk harus dipilah dan sebagian dibongkar ulang  

3. Produk dapat beroperasi, tetapi berkurang 

performansinya  

7 

Sedang  

1. Gangguan minor pada lini produksi  

2. Sebagian produk harus dikerjakan ulang (tanpa ada 

pemilahan)  

3. Produk dapat beroperasi, tetapi sebagian item tambahan 

tidak dapat berfungsi  

6 

Rendah  

1. Gangguan minor pada lini produksi  

2. 100% produk harus dikerjakan ulang  

3. Produk dapat beroperasi, tetapi sebagian item tambahan 

beroperasi dengan performansi yang berkurang  

5 

Sangat 

Rendah  

1. Gangguan minor pada lini produksi  

2. Produk harus dipilah dan sebagian dikerjakan ulang  

3. Fit dan finish atau squeak dan rattle tidak sesuai  

4. Pelanggan secara umum menyadari defect tersebut  

4 

Minor  

1. Gangguan minor pada lini produksi  

2. Sebagian produk harus dikerjakan secara on-line 

ditempat  

3. Fit dan finish atau squeak dan rattle tidak sesuai  

4. Sebagian pelanggan menyadari defect tersebut 

3 

Sangat 

Minor  

1. Gangguan minor pada lini produksi  

2. Sebagian kecil produk harus dikerjakan ulang ditempat  

3. Fit dan finish atau squeak dan rattle produk tidak sesuai  

4. Pelanggan yang sangat jeli yang menyadari defect 

tersebut 

2 

Tidak Ada  1. Bentuk kegagalan tidak memiliki efek samping  1 

(Sumber : Masruroh, 2008) 
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2.  Occurrence (O) 

Occurrence (interval kejadian) merupakan suatu penilaian mengenai 

interval atau jarak yang mungkin terjadi dari suatu kegagalan yang melekat 

pada suatu produk pada suatu periode tertentu. Occurrence adalah 

kemungkinan bahwa penyebab tersebut akan terjadi dan menghasilkan 

bentuk kegagalan selama masa penggunaan (Possible Failure Rates). 

Untuk mengetahui penilaian ini juga diperlukan adanya perankingan untuk 

masing-masing kategori yang ditetapkan. Adapun skala perhitungan 

interval kejadian dapat dilihat pada tabel 2.2: 

Tabel 2.2 Rating Occurence (O) 

Rating Kejadian Kriteria Verbal 

1 Hampir tidak pernah Kerusakan hampir tidak pernah terjadi 

2 Remote Kerusakan jarang terjadi 

3 Sangat sedikit Kerusakan terjadi sangat sedikit 

4 Sedikit Kerusakan terjadi sedikit 

5 Rendah Kerusakan yang terjadi rendah 

6 Medium Kerusakan terjadi pada tingkat medium 

7 Agak tinggi Kerusakan terjadi agak tinggi 

8 Tinggi Kerusakan terjadi tinggi 

9 Sangat tinggi Kerusakan terjadi sangat tinggi 

10 Hampir selalu Kerusakan selalu terjadi 

(Sumber : Masruroh, 2008) 

3.  Detection (D) 

Detection merupakan pengukuran terhadap kemampuan mendeteksi atau 

mengontrol kegagalan yang dapat terjadi. Detection menggunakan 

penilaian dengan skala dari 1 sampai 10. Tingkat kemampuan untuk 

dideteksi dijelaskan pada tabel 2.3: 

Tabel 2.3 Detection Ranking 

Detection Likelhood of Detection Ranking 

Hampir tidak 

Mungkin 

Tidak ada alat pengontrol yang mampu mendeteksi 
10 

Sangat jarang Alat pegontrol saat ini sangat sulit mendeteksi bentuk 

dan penyebab kegagalan 
9 

(Sumber: Masruroh, 2008) 
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Tabel 2.3 Detection Ranking 

Detection Likelhood of Detection Ranking 

Jarang Alat pegontrol saat ini sangat sulit mendeteksi bentuk 

dan penyebab kegagalan 
8 

Sangat rendah Kemampuan alat kontrol untuk mendeteksi bentuk dan 

penyebab sangat rendah 
7 

Rendah Kemampuan alat kontrol untuk mendeteksi bentuk dan 

penyebab rendah 
6 

Sedang Kemampuan alat kontrol untuk mendeteksi bentuk dan 

penyebab sedang 
5 

Agak tinggi Kemampuan alat kontrol untuk mendeteksi bentuk dan 

penyebab sedang sampai tinggi 
4 

Tinggi Kemampuan alat kontrol untuk mendeteksi bentuk dan 

penyebab tinggi 
3 

Sangat tinggi Kemampuan alat kontrol untuk mendeteksi bentuk dan 

penyebab sangat tinggi 
2 

Hampir pasti Kemampuan alat kontrol untuk mendeteksi bentuk dan 

penyebab hampir pasti 
1 

(Sumber: Masruroh, 2008) 

4.  Risk Priority Number (RPN) 

Risk Priority Number merupakan produk matematis dari tingkat 

keparahan, tingkat keseringan atau kemungkinan terjadinya penyebab akan 

menimbulkan kegagalan yang berhubungan dengan pengaruh, dan 

kemampuan untuk mendeteksi kegagalan sebelum terjadi. Untuk 

mendapatkan nilai RPN, dapat ditunjukkan dengan persamaan 2.1: 

  (2.12) 

 

Keterangan: 

 S =  Severity. 

 O =  Occurance. 

 D  =  Detection. 

Melalui nilai RPN ini akan memberikan informasi bentuk kegagalan atau 

kecelakaan kerja yang mendapatkan prioritas penanganan. 

RPN = S x O x D 
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Adapun cara pengisian rating severity, occurrence dan detection adalah 

sebagai berikut (Widianto, 2014): 

1. Menyusun worksheet FMEA dari hasil pembahasan jenis failuremode. 

Tabel 2.4 Worksheet FMEA 

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

No Komponen Failure Effect Failure Cause Failure Mode 

1 Hidrolik 

Membuat oli habis 

sehingga tidak ada oli 

bersikulasi 

mengakibatkan mesin 

macet 

1. pipa retak  

2. tabung oli 

mengalami 

retak 

3. weld retak 

Oli hidrolik utama 

mengalami 

kebocoran 

(Sumber: Masruroh, 2008) 

 

2. Setelah worksheet FMEA diketahui langkah selanjutnya adalah membuat 

rating variabel FMEA yaitu severity, occurrence dan detectionPengisian 

rating berdasarkan keadaan nyata yang terjadi akan diisi oleh karyawan 

atau pihak perusahaan dilantai produksi.contoh pengisian rating FMEA 

dapat dilihat pada tabel 2.5, 2.6, 2.7 dan 2.8: 

Tabel 2.5 Contoh Pengisian Rating Severety 

Failure Mode and Effect Analysis 

No 
Functional 

Failure 
Failure Effect 

Rating Detection 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Daya tekan 

pengepresan 

kurang optimal 

Membuat oli 

habis sehingga 

tidak ada oli 

bersikulasi 

mengakibatkan 

mesin macet       

 
  

 

  

 

  

 

(Sumber: Masruroh, 2008) 

 

Tabel 2.6  Contoh Pengisian Rating Occurance 

Failure Mode and Effect Analysis 

No 
Functional 

Failure 
Failure Cause 

Rating Occurrence 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Daya tekan 

pengepresan 

kurang 

optimal 

1. pipa retak  

2. tabung oli 

mengalami 

retak 

3. weld retak       

  

 

 

  

 

  

 

(Sumber: Masruroh, 2008) 
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Tabel 2.7  Contoh Pengisian Rating Detection 

Failure Mode and Effect Analysis 

No 
Functional 

Failure 
Failure Mode 

Rating Severety 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Daya tekan 

pengepresan 

kurang 

optimal 

Oli hidrolik 

utama 

mengalami 

kebocoran       

 

  

  

  

 

  

 

(Sumber : Masruroh 2008) 

 

Tabel 2.8 Rekapitualsi Rating Severety, Occurrence dan Detection 

Failure Mode and Effect Analysis 

N

o 
Komponen 

Failure 

Effect 

Failure 

Cause 

Failure 

Mode 

Rating 

Saverety, 

Occurrenc

e dan 

Detection 

R 

P 

N 

R 

A 

N 

k 

S O D 

1 Hidrolik 

Membuat 

oli habis 

sehingga 

tidak ada oli 

bersikulasi 

mengakibat

kan mesin 

macet 

1. pipa retak  

2. tabung oli 

mengalami 

retak 

3. weld retak 

Oli hidrolik 

utama 

mengalami 

kebocoran 

5 4 6 120 1 

(Sumber : Masruroh 2008) 

 

2.6  Reliability (Keandalan) 

Keandalan didefinisikan sebagai probabilitas komponen, peralatan, mesin, 

atau sistem tetap beroperasi dengan baik sesuai dengan fungsi yang diharapkan 

dalam interval waktu kondisi tertentu. Dalam menyatakan berfungsi tidaknya 

suatu fasilitas/peralatan tertentu, kita bisa menyatakannya dalam nilai kehandalan 

dari fasilitas/peralatan tersebut. Keandalan menyatakan konsep kesuksesan 

operasi atau kinerja atau ketiadaan kerusakan. Ketidakhandalan/kekuranghandalan 

menyatakan kebalikannya. Teori keandalan menguraikan kegunaan interdisiplin, 

probabilitas, statistik, dan pemodelan stokastik, dikombinasikan dengan 

pengetahuan rekayasa kedalam desain dan pengetahuan ilmu mekanisme 

kerusakan, untuk mempelajari beberapa aspek kehandalan (Ansori, 2013).   

Reliability atau kehandalan dari suatu produk atau sistem menyampaikan 

konsep dapat dihandalkan atau sistem tersebut sukses beroperasi dengan tidak 
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adanaya kegagalan. Lebih tepatnya, reliability didefenisikan sebagai suatu konsep 

terkait sebagai berikut: kehandalan produk atau sistem adalah probabilitas suatu 

barang atau sistem mampu melakukan fungsi tertentu untuk periode waktu 

tertentu jika beroperasi secara normal (Ansori, 2013).  

Beberapa item pada daftar ini melibatkan banyak isu-isu lain, termasuk 

prediksi, penilaian, optimasi, dan topik terkait. Ini didefenisikan sebagai berikut 

(Widyaningsih, 2011): 

1. Reliability prediction atau prediksi kehandalan pada dasarnya 

berhubungan dengan penggunaan model, sejarah masa lalu tentang produk 

serupa dan sebagainya, dalam upaya untuk memprediksi kehandalan dan 

produk pada tahap desain. Proses dapat diperbarui pada tahap selanjutnya 

dalam upaya untuk memprediksi kehandalan. 

2. Reliability assessment atau penilaian kehandalan berkaitan dengan 

estimasi, kehandalan didasarkan pada data aktual, yang mungkin bisa 

berupa data pengujian, data operasional, dan sebagainya. Sistem 

melibatkan pemodelan, goodness-of-fit untuk distribusi probabilitas, dan 

analisis terkait. 

3. Reliability optimization atau optimasi kehandalan mencakup banyak area 

dan berkaitan dengan pencapaian trade-of yang cocok antara berbagai 

tujuan yang saling bersain seperti kinerja, biaya, dan seterusnya. 

4. Reliability test design atau kehandalan uji desain berkaitan dengan metode 

untuk memperoleh validitas, kehandalan, dan data yang akurat, dan 

melakukannya secara efisien dan efektif. 

5. Reliability data analisys atau kehandalan analisis dapat berkaitan dengan 

estimasi parameter, pemilihan distribusi, dan banyak aspek yang dibahasn 

diatas. 

Keandalan juga dapat didefenisikan sebagai probabilitas suatu sistem dapat 

berfungsi dengan baik untuk melakukan tugas pada kondisi tertentu dan dalam 

selang waktu tertentu pula. Keandalan banyak digunakan pada pabrik-pabrik 

dalam merancang strategi pemeliharaan untuk mendapatkan total biaya produksi 

yang minimal (ekonomis) (Widyaningsih, 2011). 
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2.6.1  Mengukur Kehandalan 

Kehandalan merupakan probabilitas dari peralatan atau proses yang 

berfungsi sesuai peruntukkannya tanpa mengalami kegagalan, ketika dioperasikan 

pada kondisi yang semestinya untuk interval waktu tertentu. Biaya tinggi 

memotivasi para engineer untuk mencari solusi terhadap masalah kehandalan 

untuk mengurangi biaya pengeluaran, meningkatkan kehandalan, memuaskan 

pelanggan dengan pengiriman tepat waktu dengan cara meningkatkan 

ketersediaan peralatan, dan dengan mengurangi biaya dan masalah yang timbul 

dari produk-produk yang gagal dengan mudah (Widyaningsih, 2011). 

 Mengukur kehandalan suatu sistem atau peralatan dengan cara 

mengkuantitatifkan biaya tahunan dari peralatan atau sistem yang tidak handal 

tersebut dengan fasilitas yang tersedia akan menempatkan kehandalan tersebut 

dalam konteks bisnis. Sistem atau peralatan dengan kehandalan yang tinggi akan 

mengurangi biaya kegagalan peralatan. Kegagalan adalah hilangnya suatu fungsi 

tersebut diperlukan, terutama untuk mencapai tujuan keuntungan perusahaan. 

Kehandalan adalah sustu ukuran dari probabilitas mampu beroperasi yang bebas 

dari kegagalan, yang sering dinyatakan sebagai (Widyaningsih, 2011). 

Sementara perhitungan umum kehandalan didasarkan pada pertimbangan 

terhadap modus dari kegagalan awal, yang dapat disebut sebagai angka kegagalan 

dini (menurut tingkat kegagalan yang akan datang seiring dengan berjalannya 

waktu) atau memakai modus usang (yaitu meningkatnya kegagalan seiring dengan 

waktu). Parameter utama yang menggambarkan kehandalan adalah 

(Widyaningsih, 2011): 

1. Mean Time to Between Failure (MTBF) yaitu rata-rata jarak waktu antar 

setiap kegagalan. 

2. Mean Time to Repair (MTTR) yakni rata-rata jarak waktu yang digunakan 

untuk melakukan perbaikan. 

3. Mean Life to Component yakni angka rata-rata usia komponen 

4. Failure Rate yakni angka rata-rata kegagalan peralatan pada satu satuan 

waktu. 

5. Maximum Number of Failure yakni angka maksimum kegagalan peralatan 

pada jarak waktu tertentu.  


