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2.1  Pemeliharaan (Maintenance)  

Definisi pemeliharaan adalah suatu kegiatan  untuk memelihara dan 

menjaga fasilitas yang ada serta meperbaiki. Melakukan penyesuaian atau 

pengantian yang diperlukan untuk mendapatkan suatu kondisi operasi produksi 

agar sesuai dengan perencanaan yang ada. Perawatan adalah sebuah operasi 

atauaktivitas yang harus dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk 

mempercepat pergantian kerusakan peralatan dengan resources yang ada. 

Perawatan juga ditujukan untuk mengembalikan suatu sistem pada kondisinya 

agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya,  memperpanjang usia kegunaan 

mesin, dan menekan failure sekecil mungkin (O’Connor, 2001). 

Dalam kamus oxford maintenance diartikan sebagai permasalahan yang 

perlu ditindaklanjuti. Ini berarti maintenance dapat diartikan sebagai 

mempertahankan sesuatu. Di samping itu, perawatan juga untuk memodifikasi 

sesuatu yang berarti mengubahnya dengan menggunakan cara tertentu. Perbedan 

antara maintenance dan modifikasi memiliki keterkaitan yang mendalam.    

Pengertian maintanace secara umum yaitu serangkaian aktivitas (baik 

bersifat teknis dan administrative) yang di perlukan mempertahankan dan 

menjaga suatu produk atau system tetap berada pada dalam kondisi aman, 

ekonomis, efisien dan pengoperasian optimal. Aktivitas perawatan sangat 

diperlukan karena Setiap peralatan punya umur pengunaan (useful life). Suatu saat 

dapat mengalami kegagalan dan kerusakan. Kita dapat mengetahui dengan tepat 

kapan peralatan akan mengalami kerusakan. Manusia selalu berusaha untuk 

meningkatkan umur penggunaan dengan melakukan perawatan (maintenance) 

(Patton, 1995).  

Musuh utama bagian perawatan adalah breakdown, deterioration, dan 

konsekuensi dari semua tipe kejadian yang tidak terencana. Maintenance sangat 

berperan penting dalam kegiatan produksi dari suatu perusahaan yang 

menyangkut kelancaran dan kemacetan produksi, volume produksi serta agar 
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produk dapat diproduksi dan di terima konsumen tepat pada waktunya dan 

menjaga agar tidak ada sumber daya yang menganggur karena kerusakan 

(downtime) pada mesin sewaktu proses produksi sehingga dapat meminimalkan 

biaya kehilangan produksi (Ngadiyono, 2010).  

Pekerjaan rutin berkelanjutan yang dilakukan untuk menjaga fasilitas 

(perencanaan, bangunan, struktur, fasilitas tanah, sistem utilitas, atau properti riil 

lainnya) dalam kondisi sedemikian rupa sehingga dapat terus digunakan, dengan 

kapasitas asli rancangan dan untuk efisiensi perusahaan sesuai tujuan yang 

dimaksudkan. Berbagai kegiatan, seperti: tes, pengukuran, penggantian, 

penyesuaian dan perbaikan yang bertujuan untuk mempertahankan atau 

mengembalikan fungsi komponen/unit dalam atau ke sistem tertentu di mana unit 

dapat melakukan fungsi yang dibutuhkan perusahaan Semua tindakan yang 

diambil untuk melindungi aset perusahaan dari berbagai gangguan agar sistem 

dapat senantiasa bekerja optimal. Kegiatannya mencakup inspeksi, pengujian, 

pelayanan, klasifikasi untuk servis, perbaikan reklamasi, membangun kembali, 

dan semua tindakan pasokan dan perbaikan yang diambil untuk menjaga kekuatan 

dalam kondisi untuk melaksanakan misinya (Ngadiyono, 2010). 

 
Gambar 2.1. Kurva Bathtup 
(Sumber: Ngadiyono, 2010) 

 

Mesin maupun peralatan tidak mampu berproduksi selamanya, beberapa 

mampu bertahan atau bekerja sesuai standar operasional. Kebutuhan pemeliharaan 

umumnya juga didasarkan pada prediksi kegagalan nyata atau standar idealnya. 

Kurva “Bathtub” (Gambar 2.1) menunjukkan hubungan tingkat kegagalan 
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komponen terhadap waktu. Dalam gambar sumbu Y merupakan tingkat kegagalan 

dan X sumbu adalah waktu. Dari bentuknya, kurva dapat dibagi menjadi tiga 

golongan yang berbeda: periode awal, periode kegagalan konstan, dan periode 

lelah (wear-out periods). Pada periode awal kurva bak mandi ini ditandai dengan 

tingkat kegagalan yang tinggi diikuti oleh masa penurunan kegagalan (Ngadiyono, 

2010). 

 

2.2 Tujuan Pemeliharaan 

Setiap jenis kegiatan pemeliharaan pasti mempunyai tujuan. Secara umum 

tujuan dilakukannya pemeliharaan adalah menjaga kondisi dan atau untuk 

memperbaiki mesin agar dapat berfungsi sesuai tujuan usaha. Kondisi yang 

diterima adalah sesuai mesin yang mampu menghasilkan produk sesuai standar, 

yaitu memenuhi toleransi bentuk, ukuran dan fungsi. Namun demikian secara 

umum tujuan utama pemeliharaan adalah (Ngadiyono, 2010): 

1. Menjamin ketersedian optimum peralatan yang tepat guna memenuhi rencana 

kegiatan produksi dan proses produksi dapat memperoleh laba investasi secara 

maksimal. 

2. Memperpanjang umur produktif suatu mesin pada tempat kerja, bangunan dan 

seluruh isinya. 

3. Menjamin ketersediaan seluruh peralatan yang diperlukan dalam kondisi 

darurat. 

4. Menjamin keselamatan semua orang yang berada dan menggunakkan sarana 

tersebut. 

 Tujuan pemeliharaan yang utama dapat didefenisikan sebagai berikut 

(Daryus, 2007): 

1. Untuk memperpanjang kegunaan asset. Untuk menjamin ketersediaan optimum 

peralatan yang dipasang untuk  produksi dan mendapatkan laba investasi 

maksimum yang mungkin. 

2. Untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan 

dalam keadaan darurat setiap waktu.  

3. Untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. 
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Sedangkan Menurut (Sofyan Assauri, 2004), tujuan pemeliharaan yaitu: 

1. Kemampuan produksi 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 di luar 

batas dan menjaga modal yang di investasikan tersebut. 

4. Untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin, dengan 

melaksanakan kegiatan pemeliharaan secara efektif dan efisien.  

5. Menghindari kegiatan pemeliharaan yang dapat membahayakan keselamatan 

para pekerja. 

6.  Mengadakan suatu kerja sama yang erat dengan fungsi-fungsi utama lainnya 

dari suatu perusahaan dalam rangka untuk mencapai tujuan utama perusahaan 

yaitu tingkat keuntungan (return on investment) yang sebaik mungkin dan 

total biaya yang terendah. 

 

2.3        Klasifikasi Pemeliharaan Secara Garis Besar 

Klasifikasi Pemeliharaan Secara garis besar  manajemen pemeliharaan 

dapat dibagi dalam tiga jenis, yaitu: improvement, preventive dan corrective 

(Ngadiyono, 2010): 

 

2.3.1 Perbaikan Pemeliharaan (Maintenance Improvement)  

Manajemen pemeliharaan dari waktu kewaktu harus meningkat untuk 

memperbaiki segala kekurangan yang ada. Oleh karenanya perbaikan 

pemeliharaan merupakan upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kebutuhan 

pemeliharaan. Pengelolaan anggara Memungkinkan fleksibilitas untuk 

penyesuaian pemeliharaan, Meningkatnya siklus hidup komponen. Menghemat 

tenaga, Mengurangi kegagalan peralatan atau proses, Penghematan biaya 12% -

18%. Kekurangan Masih dimungkinkan adanya kegagalan, Tenaga kerja yang 

intensif, Membutuhkan peralatan pendukung Oleh karenanya keandalan rekayasa 

diharapkan mampu menekan kegagalan sebagai upaya menghapus kebutuhan 
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perawatan. Kesemuanya ini me- rupakan   pra-tindakan,   bukan  bereaksi.  

Sebagai contoh, untuk komponen mesin yang berlokasi di tempat gelap, kotor, 

dan sulit dijangkau, maka petugas pelumas mesin tidak melumasi sesering ia 

melumasi komponen yang mudah dijangkau. Ini kecenderungan alamiah. Oleh 

karena itu perlu dipertimbangkan mengurangi kebutuhan pelumas dengan 

menggunakan pelumas permanen, kualitas bantalan life-time. Jika hal tersebut 

tidak praktis, setidaknya pesawat bertangki otomatis bisa diterapkan(Ngadiyono, 

2010).   

 

2.3.2     Perawatan Preventif (Preventive Maintenance) 

Perawatan pencegahan (preventive maintenance) adalah inspeksi secara 

periodik untuk medeteksi kondisi yang dapat menybabkan mesin rusak 

(breakdown) atau terhentinya proes 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): 

1. 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 isnpeksi 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. 

2. Standar pelayanan, standar yang menhgikuti metode dan panduan untuk 

melakukan berbagai tipe perawatan, seperti: lubrikasi, penyesuaian dan 

pergantian parts. 
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3. Standar perbaikan merupakan standar tata cara perbaikan dan standar waktu 

yang tersedia waktu untuk kegiatan perbaiakan. 

4. Standar kegiatan perbaikan, standar ini berguna untuk mengukur efisiensi 

personel perawatan, memperkirakan jam kerja dan kapasitas yang tersedia, 

pengaturan penjadwalan, dan pelatihan pekerja baru. 

 

2.3.3   Perawatan Perbaikan (Corective Maintenance) 

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. Corective 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). 

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 Repaire 

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

bagian, antara lain (Ansori, 2013): 

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

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

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

perawatan. 
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3. 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). 

 

2.4 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 dikutip oleh 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. 
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2. Menentukan   akibat   yang   potensial   pada   peralatan,   sistem   yang 

berhubungan dengan setiap mode kegagalan. 

3. Membuat rekomendasi untuk menambah keandalan komponen, peralatan 

dan sistem. 

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. 

 

2.4.1   Manfaat FMEA 

Menurut (Ford Motor Company, 1992 dikutip oleh 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. 

 

2.4.2   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. Berikut 

merupakan langkah-langkah sebagai acuan dalam pendefenisian nilai-nilai 

tersebut menurut (Sinaga, 2016): 
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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. 

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 

produkatau   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) 

 

 

 
 

6 

Sumber: Chrysler Corporation (1995) 
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Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi dan Sistem Peringkat Severity of Effects FMEA 

Effect Criteria: Severity of Effect for FMEA Rank 

 

 

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: Chrysler Corporation (1995) 

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: 
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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: Gasperz (2012) 

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 

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 
Sumber: Gasperz (2012) 
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Tabel 2.3 Detection Ranking (Lanjutan) 

Detection Likelhood of Detection Ranking 

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: Gasperz (2012) 

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 Rumus 2.1:  

 

RPN = S x O x D (2.1) 

Keterangan: 

S  =  Severity. 

O =  Occurance. 

D =  Detection. 

Melalui nilai RPN ini akan memberikan informasi bentuk kegagalan 

atau kecelakaan kerja yang mendapatkan prioritas penanganan. 

2.5 Efisiensi Pemeliharaan  

Asumsi dasar penerapan perawatan adalah bahwa makin baik perawatan 

makin tinggi efisiensi dan keuntungan yang akan diperoleh. Ada dua persoalan 

umum yang dihadapi perusahaan dalam penerapan perawatan, yaitu masalah 

teknik dan masalah ekonomi.  Adapun masalah teknis adalah segala upaya untuk 

menyiapkan mesin dan alat agar siap pakai, terencana dan terukur. Artinya bahwa 
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semua mesinalat terhindar dari kemacetan mendadak akibat tidak pernah 

dilakukan inspeksi dari program preventive.  maka ada dua hal yang perlu 

dipikirkan (Ngadiyono, 2010):   

 1. Apakah tindakan yang harus dilakukan untuk menjaga, merawat dan 

memperbaiki mesin/alat dari kemacetan dan kerusakan  

2. Perangkat apa saja yang diperlukan untuk menunjang kegiatan reparasi, 

perbaikan dan overhaul, agar proses pemeliharaan dapat dikerjakan.  

Sistrm pemeliharaan yang baik adalah berbeda untuk masing- masing 

pabrik karena masing-masing pabrik berbeda dalam pemakaian bahan dan 

energinya. Sistim pemeliharaan dimulai dengan mengoptimumkan sistim teknis 

pemeliharaan agar menjadi efisien.  

 

2.6 Maintanence Model Age Replacement 

Pada model ini penggantian pencegahan dilakukan tergantung pada umur 

pakai dari komponen. Tujuan model ini menentukan umur optimal dimana 

penggantian pencegahan harus dilakukan sehingga dapat meminimasi total 

downtime. Penggantian pencegahan dilakukan dengan menetapkan kembali 

interval waktu penggantian pencegahan berikutnya sesuai dengan interval yang 

telah ditentukan jika terjadi kerusakan yang menuntut dilakukannya tindakan 

penggantian.  Karena tinjauan yang dilakukan dalam tulisan ini hanya terhadap 

satu komponen saja, maka perhitungan untuk penggantian pencegahan 

menggunakan model age replacement.  Adapun formulasi perhitungan model age 

replacement adalah sebagai berikut (Djunaidi, 2007): 

 

D(tp) = 
 f . (tp)   f (1- (tp)

(tp  f) (tp)   M(tp)   f (1- (tp) 
         (2.2) 

A (tp) = 1 – D (tp) Min          (2.3) 

Dimana:  

D(tp)  = total downtime per unit waktu untuk penggantian preventif  

tp      = panjang dari siklus (interval waktu) preventif  

Tf      = downtime karena kerusakan komponen (waktu yang diperlukan untuk 

penggantian komponen karena kerusakan)  
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R(tp)  = peluang dari siklus preventif (pencegahan) 

M(tp) = nilai harapan panjang siklus kerusakan (kegagalan) 

A (tp) = Availability Penggantian pencegahan 

 

2.7 Pola Distribusi Data dalam Keandalan  

Indentifikasi distribusi bertujuan untuk mengetahui distribusi dari data 

interval antar kerusakan dari mesin atau komponen dan lama waktu perbaikan 

kerusakan. Mesin atau komponen memiliki distribusi kerusakan yang berbeda-

beda. Distribusi yang biasa digunakan untuk menentukan pola data kerusakan 

adalah lognormal, normal, weibull dan exponential (Soesetyo, 2014). 

 

2.7.1 Distribusi Normal 

Distribusi ini biasa disebut kurva lonceng (bell curve) karena grafik fungsi 

kepadatan probabilitasnya (Probability Density Function) mirip dengan bentuk 

lonceng. Parameter pada distribusi normal yaitu μ  dan σ.  Fungsi probabilitas 

yang ada pada distribusi normal antara lain (Soesetyo, 2014): 

f(t) ∫
1

σ√2 

 

t
exp (-

(t-μ) 

2σ 
)  dt                                                                  (2.4) 

 (t)  (
t-u

σ
)      .      (2.5) 

 (t)  -  (
t-u

σ
)            (2.6) 

MTTF =              (2.7) 

 

2.7.2 Distribusi Lognormal   

Distribusi lognormal mempunyai dua parameter yaitu s (scale parameter) 

dan tmed (median dari data waktu kerusakan) yang juga menunjukkan median 

dari data. Fungsi yang terdapat dalam distribusi lognormal yaitu (Soesetyo, 2014):   

f(t) =  
1

√2 st
exp   -

1

2s
2(In

t

tmed
)2

]         (2.8) 

F(t)=   (
1

s
ln

t

tmed
 )           (2.9) 

R(t)= 1-  (
1

s
ln

t

tmed
 )         (2.10) 
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λ(t)   
 ( )

 ( )
          (2.11) 

MTTF = tmed exp (s
2  2)       (2.12) 

 

2.7.3 Distribusi Weibull 

Distribusi weibull mempunyai dua parameter yang digunakan dalam 

distribusi ini yaitu θ (shape parameter) dan β (scale parameter).  ungsi yang 

terdapat dalam distribusi weibull yaitu (Soesetyo, 2014): 

f(t)   = 
β

θ
 (
t

β
)
β-1

 e
-(t θ)β

        (2.13) 

F (t) = 1-exp [-t θ
β
]        (2.14)  

R (t) =  e
-(t/
 
)β

         (2.15) 

M      θ.  (1 + 
 

 
)        (2.16) 

 

2.7.4 Distribusi Eksponensial  

Distribusi eksponensial banyak digunakan dalam rekayasa keandalan 

karena distribusi ini dapat mempresentasikan fenomena distribusi waktu yang 

mengalami kegagalan dari suatu komponen atau sistem. Fungsi kepadatan 

distribusi eksponensial dapat dinyatakan dalam persamaan (Ponidi, 2015): 

  (t)   λe
-λt 
; t>0, λ>0 

F(t) = 1-e
-λt

         (2.17) 

Dimana: 

t= Waktu 

λ  rasio kegagalan konstan  

R(t) =              (2.18) 

λ(t)   
 ( )

 ( )
   λ         (2.19)  

MTTF = 
 

 
         (2.20) 
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2.8  Maintenance Value Stream Map (MVSM) 

 Maintenance Value Stream Map (MVSM) adalah metode yang digunakan 

untuk menggambarkan alur kegiatan perawatan yang dikembangkan dari VSM 

untuk mengidentifikasi pemborosan. Pemborosan tersebut terjadi pada setiap 

kegiatan perawatan yang tidak memiliki nilai tambah pada proses perawatan 

(kanaan, 2007). 

 Dalam proses nya metode MVSM terbaagi menjadai 2 proeses yaitu 

proses sebelum dilakukan perbaikan (Current state map) dan setelah diakukan 

perbaikan (Future State Map). Setelah mengidentifikasi kegiatan yng tidak 

memiliki nilai tambah pada Current state map selanjutnya membuat alur kegiatan 

baaru yang sudah si minalisir kegiatan yang tida memiliki nilai tambah pada 

Future State Map. 

 Menurut sawhney (2004) analogi untuk lead time dalam manufaktur, 

konsep dari Mean Maintenace Lead Time (MMLT) disarankan untuk pengukuran 

perawatan. MML  di definisikan sebagai “waktu antara kebutuhan akan 

perawatan pada peralatan tertentu terhadap kinerja aktual dari perawatan yang 

diketahui dan perbaikan dari peralatan tersebut”. Adapun alat yang digunakan 

untuk mengukur aktifitas maintenance itu sendiri (kanaan, 2007). 

 MMLT = MTTO + MTTR +  MTTY (2.21) 

Dimana, 

MTTO = Rata-rata waktu untuk mempersiapkan perawatan (waktu yaang 

dibutuhkan untuk mengkoordinir pekerjaan untuk memulai perbaikan perawatan) 

MTTR = Rata-rata waktu melakukan perawatan ( waktu yang dibutuhkan untuk 

memperbaiki dan maintain dari peralatan) 

MTTY = Rata-rata waktu pengecekan ( waktu yang dibutuhkan untuk pengecekan 

apakah part yang telah di maintain tersebut sudah bagus) 

 

2.8.1 Framework MVSM 

 Framework MVSM merupakan kerangka kerja dari MVSM yang 

menunjukkan fungsi-fungsi dari alur kegiatan perawatan beeserta simbolnya. 

terdapat 7 kategori yang digunakan untuk menunjukkan fungsi dari perawatan 
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aktual. 7 kategori tersebut  digunakan untuk menunjukkan MTTO, MTTR, dan 

MTTY yang dapat di lihat pada tabel 2.3. adapun definisi daari ketujuh kategori 

tersebut adalah sebagai berikut (kanaan , 2007): 

1. Kerusakan peralatan, aktifitas ini menunjukkan peristiwa sebenarnya dari 

peralatan yang berhenti berproduksi yang disebabkan oleh kebutuhaan 

perawatan. 

2. Proses, merupakan aktifitas sebenarnya yang terjadi dari waktu peraalatan 

berhenti sampai waktu beroperasi seperti semula. Dalam tipe proses perawatan, 

terdapat 8 proses yang berbeda. Diataranya komukasi masalah, identifikasi 

masalah, identifikasi sumber masalah, menemukan sumber masalah, membuat 

perintah kerja, memperbaiki peralatan, jalankan peralatan dan slesaikan 

perintah kerja. 

3. Aliran fisik, aliran fisik merupakan urutan proses dari kritikal ke baseline 

seluruh proses perwatan. Dalam beberapa kasus urutan proses dapat 

menilustrasikan keuntungan dari perbaikan. 

4. Aliran informasi, aliran fisik dari proses tergantung atas aliran informasi untuk 

memungkinkan aliran fisik. Terkadang informasi tebatas dalam sistem.  

5. Data boxes, terkait dengan setiap proses terdapat data box yang menyediakan 

informasi mengenai setiap proses. Informasi ini sangat menentukan 

kesempatan untuk perbaikan. 

6. Delay, terdapat kemungkinan jeda antara 2 proses. Jeda ini dilihat sebagai 

kegiatan non value added yang meningkatkan MMLT karna itu responsif 

terhadap pelanggan. Dalam tipe fungsi perawaatan, terdapat 3 perbedaan tipe 

delay. Yaitu delay yang disebabkan  ketidak tersediaan dari peralatan operator, 

delay yang disebabkan oleh ketidak tersediaan alat dan part dan delay yang 

disebabkan oleh ketidak tersedian personil perawatan yang sesuai. 

7. Timeline, timeline menunjukan 2 kategori waktu. Kategori yang pertama 

adalah waktu value added dan tipe ini terkait dengan proses. Kategori yang 

kedua dalah waktu non value added dan ini terkait dengan proses dan delay 

dalam sistem. 
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Tabel 2.4 Framework 
Kategori 

Framework 

Bagian 

kategori 

Simbol Nama simbol Keterangan Kategori 

MMLT 

Kerusakan 

peralatan 

 

 

Kerusakan 

peralatan 

Simbol kerusakan 

peralatan 

digunakan untuk 

menunjukan  

peralatan yang 

mengalami 

Shutdown 

MTTO, 

MTTR, 

MTTY 

Proses  

Komunikasi 

 

Komunikasi 

masalah 

Proses ini 

melibatkan 

komunikasi 

masalah oleh 

operator 

peralataan ke 

bagian 

maintenance 

secepat mungin 

MTTO 

Identifikasi 

 

Identifikasi 

masalah 

Proses ini 

melibatkan 

identifikasi 

dampak masalah 

terhadap matinya 

peralatan 

MTTO 

 

Identifikasi 

sumber 

Proses ini 

melibatkan 

identifikasi yang 

sesuai dengan 

sumber seperti 

alat-alat,spare 

part, manusia dll, 

yang dibutuhkan 

MTTO 

(Sumber: Kanaan, 2007) 
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Tabel 2.4 Framework (Lanjutan) 
Kategori 

Framework 

Bagian 

kategori 

Simbol Nama 

simbol 

Keterangan Kategori 

MMLT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses 

 

Locate  

 

Menemuka

n sumber 

masalah 

Proses ini melibatkan 

lokasi sumber yang 

sesuai yang 

dibutuhkan untuk 

perbaikan  

MTTO 

Work 

order 

 

Mengeluar

kan 

perintah 

kerja 

Proses ini meli   

batkan   

MTTO 

   Pengeluaran perintah 

kerja melalui CMMS 

sistem 

 

Work 

order 

 

Penyelesaia

n perintah 

kerja 

Proeses ini 

melibatkan 

penyelesaian 

perintah perbaikan 

melalui CMMS 

sistem 

MTTO 

Perbaikan  

 

Peralatan 

perbaaikan  

Proeses ini 

melibatkan proses 

perbaikan peralatan  

MTTR 

Yield 

 

Menjalanka

n peralatan 

Prosses ini 

melibatkan 

pengoperasian 

peralatan setelah 

perbaikan  

MTTY 

Aliran fisik 

Push 

Arrow 

 

 

 

Push Arrow Push arrow 

menunjukan aliran 

fisik urutan dari 

proses.  

MTTO, 

MTTR, 

MTTY 

(Sumber: Kanaan, 2007) 
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Tabel 2.4 Framework (Lanjutan) 
Kategori 

Framework 

Bagian 

kategori 

simbol Nama simbol Keterangan Kategori 

MMLT 

 

Down arrow 

 

Down arrow Down arrow 

menunjukan airan fisik 

antara peralatan yang 

diamtikan dengan 

aktfitas pertama value 

stream 

MTTO 

Aliran 

informasi 

Manual   

 

 

 

Aliran lurus Aliran lurus 

menunjukan alur 

informasi manual dari 

catatan, report, atau 

wawancara dan catatan 

lainnya yang 

disediakan sepanjang 

aliran. 

MTTO, 

MTTR, 

MTTY 

Elektronik  

 

 

Wiggle 

arrow 

Wiggle arroe 

menunjukan aliran 

informasi elektronik 

dari internet, intranet, 

LAN, WAN. 

Frekuensi dan catatan 

lainya disediakan 

sepanjang aliran 

 

 Data box  

 

Data box Tipe data pada yang 

diletakkan pada kotak 

ini akan di proses tiap 

proses perawatan 

MTTO, 

MTTR, 

MTTY 

(Sumber: Kanaan, 2007) 
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Tabel 2.4 Framework (Lanjutan) 
Kategori 

Framework 

Bagian 

kategori 

simbol Nama simbol Keterangan Kategori 

MMLT 

Delay 

Ketidak 

tersediaan 

peralatan 

operator 

 

 

Delay 1 Simbol delay 1 

digunakan untuk 

menunjukan delay 

yang disebabkan oleh 

ketidak tersediaan 

peralatan operator 

untuk melakukan 

perbaikan. 

MTTO 

Ketdak 

tersediaan 

alat-alat dan 

part 

 Delay 2 Simbol Delay 2 

digunakan untuk delay 

yang disebabkan 

ketidak tersediaan alat-

alat dan komponen 

yang sesuai  

 

Ketidak 

tersediaan 

personel 

perawatan 

yang sesuai 

 Delay 3 Simbol Delay 3 

digunakan untuk 

menunjukan delay 

dalam proses 

perbaikan yang 

disebabkan oleh 

Ketidak tersediaan 

personel perawatan 

yang sesuai 

 

Timeline  

 

Timeline Simbol Timeline 

digunakan untuk 

merekam informasi 

waktu VA dan NVA  

 

(Sumber: Kanaan, 2007) 

 

1 

2 

3 
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 Didalam MVSM juga tedapat efisiensi waktu perawatan, aktifitas waktu 

non value added dan non value added dengan rumus sebagai berikut (kanaan, 

2007): 

Value Added Time  = MTTR       (2.22) 

Non Value Added Time = MTTO+MTTY      (2.23) 

% Efisiensi perawatan  = 
    

    
 X 100       (2.24) 

 

2.8.2  Current State Map 

 proses ini menjelaskan tentang keterkaitan dalam mengembangkan 

MVSM. Dalam proses pemetaan, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan 

padaa komponen prioritas terpilih. Tahhapan ini menggambarkan proses aktual 

perusahaan ketika sedang melakukan perawatan. kegiatan perawatan dapat 

meliputi aktifitas yang memberikan nilai tambah (Value Added) dan tidak 

memberikan nilai tambah (Non Value Added). Adanya framework dalam tahapan 

MVSM dapat berfungsi untuk penggambaran current state map dapat diketaahui 

nilai yang menjadi MTTO, MTTR dan MTTY (Muzaki, 2017).  

 

2.8.3 Future State Map 

 Future state map merupakan tahapan akhir dari pendekatan menggunakan 

metode MVSM pada tahapan ini merupakan perbakan dari current state map yang 

telah di eliminasi kegaiatan yang tidak memiliki value added yang dapat di 

eliminasi. Menurut lukondo (2013), menggunakan metode MVSM dapat 

menghitung besarnya  peningkatan persentase  efisiensi peraawatan pada 

komponen prioritas yang rusak. Hasil tersebut dapat diperoleh dari penggambaran 

antara kondisi perawatan aktual (current state map) dengan sistem peraawatan 

usulan (future state map) (Muzaki, 2017).  

 

 

 


