
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis merupakan salah satu 

rumah sakit pemerintah yang berada di Kabupaten Bengkalis yang berdiri sejak 

tahun 1927 yang pada awalnya beralamat di Jalan Sudirman Kelurahan Rimbas 

sekampung dengan hanya memiliki 2 unit ruang perawatan, 1 unit tempat tinggal 

perawat dan 1 unit kamar mayat. Pada tahun 2004 pemerintah Kabupaten 

Bengkalis membangun rumah sakit umum baru yang beralamat di Jalan 

Kelapapati Tengah dengan bangunan yang megah berlantai 4 dan fasilitas lengkap 

baik sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan (RSUD Bengkalis, 2018).  

                                                                                                                             

 
Gambar 1.1 Mesin Genset Perkins 2300 Series 

  RSUD Bengkalis dalam proses suplai listrik di rumah sakit di bantu 

dengan mesin genset dapat dilihat pada Gambar 1.1. RSUD Bengkalis memiliki 2 

mesin genset untuk memenuhi suplai listrik apabila terjadi pemadaman listrik oleh 

pihak PLN, sementara kegiatan seperti  tindakan perawatan terhadap pasien tidak 

dapat ditangguhkan seperti: operasi, proses administrasi, perawatan terhadap 

pasien. Namun pada observasi yang dilakukan didapati hanya 1 mesin genset yang 

layak di pakai dan 1 mesin lagi dalam keadaan rusak. Matinya listrik mendadak 

dapat menyebabkan proses yang ada di rumah sakit tidak berjalan dengan optimal. 
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Pada saat wawancara dengan operator mesin genset di RSUD Bengkalis diketahui 

dalam satu bulan terdapat rata-rata pemadaman 10 kali dengan interval waktu 

pemadaman 2-5 jam. Dari observasi yang dilakukan pada bulan Januari 2018 

terjadi pemadaman listrik di RSUD Bengkalis dan ditambah mesin genset 

mengalami kerusakan sehingga menyebabkan pasien rumah sakit mengeluh 

kepanasan di tambah terdapat beberapa ruang isolasi yang sirkulasi udara hanya 

melalui air conditioner, masalah lain yang timbul adalah beberapa dokter 

poliklinik tidak dapat mendiagnosa penyakit pasien seperti dokter saraf, dokter 

mata, dll (RSUD Bengkalis, 2017). Data perawatan mesin genset di RSUD 

Bengkalis dapat dilihat pada Tabel 1.1:  

Tabel 1.1 Data Perawatan Mesin Genset P400PI 400KVA 

(Sumber: Data Perawatan Mesin Genset Perkins 2300 Series, 2017)    

  Dari Tabel 1.1 dapat dilihat dalam tahun 2017 terdapat 21 kali mesin harus 

mengalami perawatan diluar dari perawatan rutin mesin. Banyak masalah yang 

timbul ketika mesin genset yang tidak dapat beroperasi ketika dibutuhkan 

diantaranya mesin yang seharusnya dapat beroperasi pada saat yang di butuhkan 

No Uraian Status Tanggal Pekerjaan 

1 Filter Oli di ganti 06-Jan-17 

2 Battery Genset diganti 06-Jan-17 

3 Filter Solar dibersihkan 08-Jan-17 

4 Belting Kipas di ganti 20-Jan-17 

5 Saringan Hawa Radiator dibersihkan 03-Feb-17 

6 Filter Solar diganti 11-Feb-17 

7 Filter Udara diganti 12-Feb-17 

8 Tangki Minyak dibersihkan 12-Feb-17 

9 Belting Kipas diganti 11-Apr-17 

10 Filter Solar diganti 15-Mei-17 

11 Filter Udara dibersihkan 16-Jun-17 

12 Saringan Hawa Radiator diganti 19-Agt-17 

13 Air Radiator diganti 19-Agt-17 

14 Dinamo Starter diganti 16-Sep-17 

15 Filter Udara dibersihkan 21-Okt-17 

16 Batery Genset ditambah 21-Okt-17 

17 Filter Solar dibersihkan 20-Nov-17 

18 Skring diganti 27-Nov-17 

19 Belting Kipas diganti 04-Des-17 

20 Filter Oli dibersihkan 13-Des-17 

21 Tangki Minyak dibersihkan 13-Des-17 
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tapi tidak dapat beroperasi. Selama ini RSUD Bengkalis hanya melakukan 

perawatan standar biasa seperti penggantian oli dan pengecekan saring, meskipun 

RSUD Bengkalis telah melakukan perawatan rutin, tetapi dalam pelaksanaannya 

mesin masih mengalami kerusakan dan beberapa komponen mesin masih harus 

dibersihkan. Pada saat melakukan wawancara pada operator genset kerusakan 

yang umum terjadi pada mesin genset adalah pada penyaring bahan bakar yang 

tersumbat dan kotor sehingga menyebabkan mesin mati dengan tiba-tiba dan 

mesin tidak dapat bekerja optimal, disisi lain dilaporkan juga beberapa 

permasalahan diantaranya belting kipas yang putus, saringan hawa yang kotor, 

dan juga filter udara yang kotor. 

  Mesin genset yang digunakan adalah Perkins 2300 Series dengan mode 

P400P1. Mesin ini dibuat pada tahun 2004 dan setiap 10 tahun sekali dilakukan 

overhoul oleh pihak manufaktur dengan memperbaiki secara total keseluruhan 

mesin. Mesin genset Perkins 2300 Series dapat menghasilkan daya 320 KW 

dengan tegangan sebesar 400 KVA, dimana dengan suplai daya 320 KW dari 

mesin genset tersebut dapat memenuhi seluruh kebutuhan listrik rumah sakit tanpa 

harus membatasi penggunaan listrik. Penggunaan daya listrik di RSUD Bengkalis 

sebesar 280 KW. Mesin genset Perkins 2300 Series dilakukan servis rutin setahun 

sekali atau 3000 jam kerja mesin jika belum mencapai 1 tahun, adapun dalam 

servis rutin ini dilakukan pengecekan dan penggantian tehadap kondisi komponen 

mesin dan juga penggantian oli (RSUD Bengkalis, 2018).   

  Maka dari itu perlu ada tidakan yang dilakukan untuk menentukan 

tindakan aktifitas perawatan pada masing-masing komponen mesin genset 

sehingga dapat mengurangi kerusakan yang terjadi pada mesin genset serta 

mengurangi kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah pada proses perbaikan 

agar waktu perbaikan mesin genset lebih cepat. Tindakan yang tepat untuk 

diterapkan pada RSUD Bengkalis adalah dengan melakukan tindakan pemilihan 

metoda perawatan yang tepat untuk RSUD Bengkalis dengan melakukan 

pendekatan menggunakan metode Realibility Centered Maintenance (RCM) dan 

Maintenance Value Steream Map (MVSM). 
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  Langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dijelaskan di atas pada mesin genset di RSUD Bengkalis adalah, pertama dengan 

melakukan pemilihan tindakan perawatan yang tepat dari masing-masing 

komponen yang memiliki nilai Risk Priority Number (RPN) yang tinggi 

menggunakan metode Failure Mode Efect & Analisys (FMEA) dan menggunakan 

metode Reliability Centered Maintenance (RCM). RCM adalah suatu metode 

untuk memastikan setiap komponen-komponen fisiknya dapat bekerja dan 

melakukan apa yang diinginkan oleh penggunanya, Tujuan dari RCM untuk 

menentukan tindakan yang harus dilakukan agar memastikan  beberapa sistem 

fisik berfungsi terus-menerus sesuai keinginan operator dalam kondisi sekarang 

ini (Moubray, 1997). Dengan pemilihan tidakan perawatan yang tepat dapat 

memberikan masukan kepada RSUD Bengkalis agar kerusakan-kerusakan yang 

terjadi dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan sehingga mesin genset dapat 

standby digunakan kapanpun dibutuhkan.  

  Sedangkan untuk mengurangi kegiatan yang tidak memiliki nilai tambah 

(non value added) terhadap proses penggantian ataupun pembersihan dapat 

menggunakan metode Maintenance Value Stream Map (MVSM). MVSM adalah 

metode yang di gunakan untuk mengambarkan sistem kegiatan dalam perawatan 

dari mulai dilakukannya perawatan hingga selesai perawatan dilakukan. Kegiatan 

yang tidak memiliki nilai tambah dalam proses perawatan mesin genset dapat 

dieliminasi seperti saat melakukan penggantian komponen mesin yang rusak 

operator mengalami masalah dalam menyiapkan komponen yang rusak yang akan 

diganti sehingga terjadinya delay menunggu komponen mesin yang akan diganti 

terseida. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

  Kebutuhan listrik yang optimal sangat penting terlebih jika pasokan listrik 

dari PLN tidak optimal maka perlu adanya tindakan untuk meng-optimalkan 

sumber daya listrik yang dimiliki yaitu mesin genset. Mesin genset di RSUD 

Bengkalis terdapat 2, tetapi hanya 1 yang berfungsi dan banyak permasalahan 

yang tejadi pada mesin genset diantaranya adalah saringan bahan bakar yang kotor 

dan tersumbat sehingga sering menyebabkan mesin genset beroperasi tidak 

optimal dan bahkan berhenti beroperasi. Dari permasalahan tersebut, maka dalam 
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penelitian ini rumusan masalahnya adalah “Bagaimana memilih tindakan 

perawatan yang tepat menggunakan metode RCM dan juga mengurangi kegiatan 

non value added mesin genset menggunakan metode MVSM di RSUD 

Bengkalis?”. 

 
1.3  Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini yang diharapkan akan tercapai adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui tindakan perawatan pada komponen-komponen mesin 

genset di RSUD Bengkalis. 

2. Untuk mengurangi kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah terhadap 

proses perawatan pada mesin genset. 

 
1.4  Manfaat Penelitian 

  Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1 Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan kemampuan berfikir tentang perawatan 

mesin dan penerapannya serta bagaimana menyelesaikan permasalah 

secara teoritis. Mempertajam analisa dalam penggambilan keputusan. 

2 Bagi RSUD Bengkalis 

Mengurangi kerusakan-kerusakan mesin yang terjadi serta mengeliminasi 

kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah pada proses perbaiakan 

mesin genset, sehingga dapat memepercepat waktu proses perbaikan dan 

penggantian komponen mesin. 

 
1.5  Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mesin yang diteliti adalah mesin genset P400PI yang masih berfungsi. 

2. Penelitian tidak memperhitungkan faktor biaya. 
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1.6 Posisi penelitian  

Posisi penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Posisi Penelitian 
No Judul dan Penulis Permasalahan Metode Hasil 

1 Analsis Perawatan 
Mesin Dengan 
Pendekatan Reliability 
Centered 
Maintenance(RCM) dan 
Maintenance Value 
Stream Map (MVSM) 
(Kurniawati, 2017) 

Penerapan 
preventif dan 
correctif 
maintenance  
kurang efektif 

RCM dan 
MVSM 

Evaluasi 
preventif pada 
mesin yang 
memiliki krits 
tinggi, dan 
pembuatan SOP.  

2 Analisa Sistem 
Manufacture Dengan 
Pendekatan Lean 
Management Untuk 
Mereduksi Wate 
Menggunakan Metode 
Value Steream 
Mapping(Setiawan, 
2011) 

Terdapat waste  
pada proses 
produksi dan di 
bahan baku  

Value 
Steream 
Mapping 

Pembuuatan 
ulang tata letak 
mesin produksi 
yang 
menyebabkan 
waste  

3 Realibility Centered 
Maintenance Pada Poma 
(Winandi, 2012) 

Biaya 
maintenance yang 
besar  

Reliability 
Centered 
Maintenance 

Perbaikan sistem 
maintenance 
dengan membuat 
aplikasi 
pembantu  

4 Analisis Penerapan 
Metode RCM Dan 
MVSM Untuk 
Meningkatkan 
Keandalan Pada Sistem 
Maintenance (Studi 
Kasus PG.X) 
(Lukodono, 2013) 

Banyak terjadinya 
downtime 
diakibatkan oleh 
keausan 
komponen mesin 
dan usia mesin-
mesin perusahaan 
yang sudah tua  

RCM dan 
MVSM 

Pembuatan SOP 
untuk kegiatan 
maintenance  
dengan 
mereduksi waste 
dan interval 
waktu perawatan 
mesin 

5 Perancangan Sistem 
Perawatan Mesin 
Dengan Pendekataan 
Realibility Engineering 
dan Maintenance Value 
Stream Maping(MVSM) 
Pada PT XXX (Oktalisa, 
2013) 

terjadi kerusakan 
mesin yang tiba-
tiba dan tingginya 
waktu kerusakan 
mesin 

Reliability 
Engineering  
dan MVSM 

Perhitungan 
interval waktu 
perawatan dan 
perhitungan 
efektifitas setelah 
mereduksi waste  

6 Analisis Perawatan 
Mesin Menggunakan 
Metode Realibility 
Centered  Maintenance 
dan Maintenance Value 
Steream Map (Fauzan, 
2018) 

Kerusakan mesin 
yang terjadi pada 
tahun 2017 
sanggat tinggi dan 
pasokan listrik 
dari PLN tidak 
stabil. 

RCM dan 
MVSM 

Pembuatan 
penjadwalan 
perawatan 
masing-masing 
komponen mesin 
genset. 
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 Kurniawati (2017). Analsis Perawatan Mesin Dengan Pendekatan 

Reliability Centered Maintenance (RCM) dan Maintenance Value Stream Map 

(MVSM). Permasalahan yang pada penelitian ini adalah kurang efektifnya 

penerapan preventif dan correctif maintenance. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mlekukan penjadwalan terhadap mesin milling kondria dan mengurangi 

kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah pada proses perawatan. penelitian 

ini menggunakan metode Failure Mode Efect Analysis, Realibility Centered 

Maintenance, Diagram Fishbone, 5S, dan MVSM. Kekurangan dari penelitian ini 

adalah penggunaan metode 5S yang kurang tepat untuk di terapkan pada proses 

maintenance.     

 Setiawan (2011). Analisa Sistem Manufacture Dengan Pendekatan Lean 

Management Untuk Mereduksi Waste Menggunakan Metode Value Steream 

Mapping. Tujuan dari penelitian ini adalah mereduksi waste pada perusahaan 

manufacture yang memproduksi alat untuk rumah sakit. Metode yang digunakan 

adalah value stream mapping. Kekurangan dari penelitian ini adalah output yang 

ingin dicapai terbatas hanya pada pelanggan. 

 Winandi (2012). Realibility Centered Maintenance Pada Poma. Tujuan 

dari penelitian ini adalah menganalisis kegagalan berdasarkan aspek keselamatan, 

lingkungan, ekonomi, kesehatan dll. Metode yang digunakan adalah Failure Mode 

Efect Analisys, Fault Tree Analisys, dan Reliability Centered Maintenance. 

Kekurangan dari metode ini adalah hanya melakukan preventif maintenance. 

 Lukodono (2013). Analisis Penerapan Metode RCM Dan MVSM Untuk 

Meningkatkan Keandalan Pada Sistem Maintenance (Studi Kasus PG.X). tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengurangi downtime yang terjadi yang 

berdampak terhadap kehilangan potensial profit. Metode yang digunakan adalah 

Failure Mode Efect Analisys, Realibility Centered Maintenance, dan MVSM. 

Kekurangan metode ini adalah penggunaan metode 5S pada proses perawatan 

yang kurang efektif. 

 Oktalisa (2013). Perancangan Sistem Perawatan Mesin Dengan 

Pendekataan Realibility Engineering dan Maintenance Value Stream 

Maping(MVSM) Pada PT XXX. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

megurangi waktu downtime mesin yang mengakibatkan perusahan mengalami 
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kerugian. Metode yang digunakan adalah Realibility Engineering dan 

Maintenance Value Stream Map. Kekuranagan dari penelitian ini pada proses 

MVSM hanya menghitung proses perawatan secara umum tidak per komponen.  

 
1.7 Sistematika Penulisan 

Berikut ini adalah sistematika dari penulisan laporan ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat, batasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisikan teori-teori yang mempertegas atau melandasi penelitian dan juga 

berisikan tinjauan pustaka yang berasal dari penelitian terdahulu tentang 

metode RCM dan MVSM. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Disajikan penjelasan tentang langkah langkah yang dilakukan dalam 

penelitian, dimulai dari studi pendahuluan, studi literatur, identifikasi 

masalah, perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan data dan 

analisa hasil. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Terdapat data dari rumah sakit yang dikumpulkan, diantaranya berupa 

profil mengenai RSUD Bengkalis, data krusakan mesin genset, dan 

wawancara langsung kepada pihak terkait, yang selanjutnya akan diolah 

dengan menggunakan metode RCM dan MVSM. 

BAB V ANALISA 

Berisikan tentang hasil analisa dari pembahasan yang mendeskripsikan 

objek penelitian dari data yang telah dikumpulkan. 

BAB VI PENUTUP 

Berisi tentang apa saja kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan 

penelitian, beserta saran perbaikan. 

 

 


