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2.1 Perawatan (Maintenance) 

Dalam sebuah pemakaian suatu istilah maintenance sering kali 

diterjemahkan sebagai perawatan atau pemeliharaan, sehingga perawatan sanggat 

di perlukan dalam proses produksi. kita akan menggunakan istilah perawatan atau 

pemeliharaan sebagai penerjemahan istilah maintenance. Perawatan atau 

pemeliharaan (maintenance) adalah konsepsi dari semua aktifitas yang diperlukan 

untuk menjaga atau mempertahankan kualitas fasilitas mesin agar dapat berfungsi 

dengan baik seperti kondisi awalnya. (Ansori, 2013) mendefinisikan perawatan 

sebagai bentu kegiatan yang dilakukan yang mampu mengembalikan item atau 

mempertahankannya pada kondisi yang selalu dapat berfungsi. Pada setiap 

perawatan juga merupakan sebuah kegiatan pendukung menjamin. Sehingga 

kegiatan perawatan merupakan seluruh rangkaian aktifitas yang terjadi kerusakan 

maka dapat dikendalikan pada kondisi operasional yang handal dan aman. 

Dalam mendeskripsikan dan menjaga kesinambungan proses produksi 

pada fasilitas dan peralatan sering kali dibutuhkan kegiatan pemiliharaan seperti 

perbersihan (cleaning), inpeksi (inspection), pelumasan (oiling) cadang (stock 

spare part). Masalah yang timbul dalam tindakan pencegahan (preventive) dan 

perbaikan (corrective). Dari setiap tindakan perawatan tersebut dapat berupa 

(Ansori, 2013):  

 Dari setiap pemeriksaan (inspection), yaitu tindakan yang di ajukan untuk 

sistem agar dapat mengetahui apakah sistem berada pada lokasi yang 

diinginkan. 

 Berdasarkan yang dimaksud dengan servive, yaitu sebuah kondisi tindakan 

yang betujuan untuk menjaga suatu mesin ayang biasanya telah diatur dalam 

buku petunjuk pemakaian mesin. 

 Setiap pengantian komponen (replacement), yaitu tindakan penggantian 

komponen-komponen yang rusak memenuhi kondisi yang diinginkan. 
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 Berdasarkan setiap perbaikan (repairement), yaitu tindakan perbaikan yang 

dilakukan pada saat terjadi kerusakan kecil. 

 Berdasarkan yang dimaksud dengan overhaul, tindakan besar-besaran yang 

biasanya dilakukan pada akhir periode tertentu. 

 

2.2 Tujuan Perawatan (Maintenance) 

Berdasarkan sebuah tujuan yang secara umum sebuah manajemen  

perawatan industri memiliki beberapa tujuan diantaranya (Kurniawan, 2013): 

 Melakukan sebuah perencanaan terhadap perawatan preventif, sehingga 

memudahkan dalam. 

 Mengatasi segala permasalahan, yang berkenan dengan kontinuitas 

aktivitas pabrik. 

 Meningkatkan nilai tambah didalam suatu produk, sehingga perusahaan 

dapat bersaing di pasar global. 

 Meminimasi Downtime, yaitu waktu selama proses produksi berhenti 

(waktu menunggu) yang dapat mengganggu kontinuitas proses. 

 Setiap peningkatan profesionalisme personil departemen perawatan 

industri. 

 Membantu para pengambil keputusan, sehingga solusi optimal terhadap 

kebijakan perawatan faslitas industri. 

 

2.3 Jenis-Jenis Perawatan 

 Berdasarkan sebuah filosofi yang sangat berpengaruh dalam perawatan 

untuk fasilitas produksi pada dasarnya menjaga level maksimum konsistensi dan 

availabilitas tanpa mengesampingkan keselamatan untuk mencapai filosofi 

tersebut digunakan strategi perawatan (maintenances strategies). Dari setiap 

proses perawatan mesin harus dilakukan oleh suatu perusahaan umumnya terbagi 

dalam dua bagian yaitu perawatan terencana (planed maintenance) dan perawatan 

tidak terencana (unplanned maintenance) (Ansori, 2013). 
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2.3.1 Planned Maintenance 

Pemeliharaan yang diorganisasikan dan dilakukan dengan pemikiran ke 

masa depan atau pengendalian dan pencatatan sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan sebelumnya adalah definisi dari Planned maintenance (pemeliharaan 

terencana) (Antony, 1992). 

Keuntungan dilakukan planned maintenance yaitu (Antony, 1992): 

 Pemeliharaan darurat, ini merupakan alasan merencanakan pekerjaan 

pemeliharaan.  

 Menaikkan ketersediaaan (availability) produksi, yang berkaitan erat 

dengan pengurangan dan waktu nganggur pada mesin atau pelayanan. 

 Meningkatkan penggunaan tenaga kerja untuk pemeliharaan dan produksi. 

 Meningkatkan kinerja mesin atau pearalatan. 

 Pengurangan waktu nganggur, tidaklah sama dengan pengurangan waktu 

reparasi pemeliharaan darurat. Waktu yang digunakan untuk membeli suku 

cadang, baik dari luar daerah atau didalam kota, kegiatan tersebut 

menjadikan waktu nganggur meskipun memasang bagian mesin yang tidak 

lama. 
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Pemeliharaan terencana (planned maintenance) terdiri dari 3 macam 

(Antony, 1992): 

1. Preventive Maintenance, pemeliharaan yang dilakukan pada jangka waktu 

yang ditetapkan sebelumnya dan dimaksudkan untukijmengurangi 

kemungkinan bagian-bagian lain tidak memenuhi kondisi yang bisa 

diterima ruang lingkuptpekerjaan preventif termasuk inspeksi, 

perbaikannjkecil, pelumasan dan penyetelan, sehingga peralatan atau 

mesin-mesin selama beroperasi berpotensi kecilgdari kerusakan. 

Secara umum tujuan dari preventive maintenance adalah: 

a. Meminimumkantrdowntime dan meningkatkan efektivitas mesinytatau 

peralatan dan menjaga agar mesin daat berfungsi tanpa adalkgangguan. 

b. Meningkatkan efisiensibhdan umurrfdarihgmasa penggunaan peralatan. 

Kegiatan preventive maintenance dapat digolongkan menjadi dua kategori 

yaitu: 

a. Routine Preventive Maintenance  

Routine preventive maintenance adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

operator untuk membersihkan mesin dan alat kerjanya dengan terlibatnya 

operator dalamskasushini tentunya membantu personel harian dalam 

mengerjakan tugasnya. 

b. Major Preventive Maintenance  

Aktivitas major preventive maintenance pemeliharaan mesin yang 

dilakukan personel pemeliharaan karena membutuhkan bnyak waktu dan 

keahlian khusus. aktivitas inireberbeda dengan aktivitas harian biasanya. 

Mesin akan dimatikan sesuai dengan penjadwalan perusahaan dalam 

peningkatan sebuah kegiatan perawatan pencegahan (preventive 

maintenance) adalah sebuah inspeksi secara periodik untuk medeteksi 

kondisi yang dapat menyebabkan mesin rusak (breakdown) atau 

terhentinya proes sehingga dapat preventive maintenance metode untuk 

mengukur peralatan, menghentikan laju kerusakan. Standar perawatan 

peralatan dapat dikasifikasikan menjadi (Kurniawan, 2013): 
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 Standar inspeksi, standar yang digunakan untuk melakukan inspeksi 

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 lebih 

panjang, misalnya inspeksi per 2 bulan.  

 Standar pelayanan, standar yang menhgikuti metode dan panduan 

untuk melakukan berbagai tipe perawatan, seperti: lubrikasi, 

penyesuaian dan pergantian parts. 

 Standar sebuah tindakan atau perbaikan merupakan standar tata cara 

perbaikan dan standar waktu yang tersedia waktu untuk kegiatan 

perbaiakan. 

 Standar sebuah kegiatan perbaikan, standar ini sangat berguna untuk 

perawatan, memperkirakan jam kerja dan kapasitas yang tersedia, 

pengaturan penjadwalan, dan pelatihan pekerja baru. 

2. Predictive Maintenance 

Predictive maintenance adalah pencegahan yang didilakukan untuk 

menghindari bentuk kegagalan sarana, bentuk pemeliharaan yang dilakukan 

yaitu dengan  memeriksa setiap mesin sesuai jadwal. selanjutnya tergantung 

hasil yang didapat dilapangan. Pemeliharaan prediktif merupakan 

pemeliharaan terencana yang paling maju hingga saat ini. 

3. Corrective Maintenance 

Berbeda dengan preventive maintenance yang pelaksanaannya teratur tanpa 

menunggu adanya kerusakan, metode pemeliharaan ini justru dilakukan 

setelah komponen atau mesin telah menunjukkan adanya gejala kerusakan 

atau rusak ketika digunakan. Corrective Maintenance (pemeliharaan 

perbaikan) adalah perawatan yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi 

mesin ke kondisi awal melalui pekerjan perbaikan atau repair dan 

penyetelan atau adjustment. Berbagai kondisi atau kegiatan perawatan 

korektif meliputi seluruh rusak menjadi dapat beroperasi kembali ketika 

mengalami kerusakan, beberapa perbaikan yang dapat diundur. Perawatan 
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korektif dapat dihitung sebagai Mean Time to Repaire (MTTR). Waktu 

perbaikan ini meliputi beberapa aktivitas yang terbagi menjadi 3 bagian, 

antara lain (Ansori, 2013): 

 Didalam sebuah keinginan harus persiapan (Preparation Time), berupa 

persiapan tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan ini, adanya alat dan 

peralatan test, dan lain-lain. 

 Sebuah pengamatan membuat sebuah perawatan (Active Maintenance 

Time), berupa kegiatan rutin dan pekerjaan perawatan. 

 Dalam sesuatu yang membuat menunggu dan logistik (Delay Time and 

Logistik Time) berupa waktu menunggu persediaan. 

Adapun yang terdapat didalam suatu strategi Corrective Maintenance sering 

digunakan didalam suatu kondisi yang dikatakan sebagai “Run to Failure”. 

Sangat banyak dilakukan pada kelompok elektronik. Didalam suatu 

keputusan dapat diamati bagaimana situasi yang diambil untuk 

mengoperasikan peralatan sampai terjadi kerusakan karena ditinjau dari segi 

ekonomis tidak menguntungkan untuk melakukan suatu perawatan mesin 

dalam suatu proses produksi yang berjalan (Ansori, 2013). 

2.3.2 Unplanned Maintenance 

Dalam unplanned maintenance biasanya bisa berupa breakdown/ 

emergency maintenance. Breakdown/emergency maintenance (pemeliharaan 

darurat) adalah tindakan maintenance yang tidak dapat dilakukan pada mesin 

peralatan yang masih dapat beroperasi, sehingga mesin yang berfungsi masih 

tetapp dengan koridernya, sampai mesin yang berguna agar sangat berfungsi sperti 

biasanya dan dapat berfungsi lagi (Jono, 2015). 

 

2.3.3 Pemeliharaan Mandiri (Autonomous Maintenance) 

Dalam autonomous maintenance atau pemeliharaan mandiri merupakan 

suatu kegiatan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi mesin 

melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh operator untuk memelihara 

mesin yang mereka tangani sendiri (Jono, 2015). 
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2.4 Overall  Equipment Efectiveness (OEE) 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) merupakan efektivitas peralatan 

secara keseluruhan adalah indikator pengukuran yang dikembangkan oleh Seiinci 

Nakajima pada tahun 1960 yang mengevaluasi dan menunjukkan seberapa efektif 

peralatan  operasi manufaktur  yang digunakan. hasil dalam bentuk generik yang 

memungkinkan perbandingan antara unit-unit manufaktur di industi yang berbeda.  

1. Availability 

Availability merupakan suatu rasio yang mnunjukkan pemanfaatan waktu 

yang tersedia untuk kegiatan operasi mesin atau peralatan. Dengan demikian 

formula yang digunakan untuk mengukur availability ratio adalah:  

Availability = 
Operating Time

Loading Time
 x 100% ............................................(2.1) 

2. Performance 

Performance merupakan suatu rasio yang menunjukkan kemampuan dari 

peralatan dalam menghasilkan produk. Tiga faktor penting yang dibutuhkan 

untuk menghitung performance ratio adalah: 

Performance = 
Ideal Cycle Time  x Jumlah Produksi

Operation Time
 x 100% ..................(2.2) 

3. Quality  

Quality merupakan suatu rasio yang menunjukkan kemampuan peralatan 

dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan standar.  

Formula yang digunakan untuk pengukuran rasio ini adalah: 

Quality Ratio = 
𝑃rocessed Amount-Defect Amount

Processed Amount
 x 100%  .......................(2.3) 

Untuk mengetahui besarnya efektivitas mesin secara keseluruhan, maka 

awal yang harus dilakukan yaitu menghitung nilai-nilai availability ratio, 

performance ratio dan quality ratio. Nilai OEE dihitung dengan rumus: 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

= Availability Ratio (%) x Performance Ratio (%) x Quality Ratio (%) ...(2.4) 

Berdasarkan OEE Lean Six Enterprise World Class, nilai OEE yang ideal 

adalah sebagai berikut (Gazpersz, 2012) : 
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Tabel 2.1 OEE Lean Six Enterprise World Class 

OEE Factor 
Lean Six Enterprise World 

Class 

Our Current OEE 

(%) 
Action 

Availability 90% 0.00 % Improve 

Performance 95% 0.00 % Improve 

Quality 99,9% 0.00 % Improve 

Overall OEE 85% 0.00 %  

(Sumber : Gaspersz, 2012) 

Sehingga OEE ideal yang diharapkan adalah sebagai berikut (Gaspersz, 2012): 

OEE = 0,90 x 0,95 x 0,99 x 100 % =  85 %.........................................(2.5) 

 Analisis OEE membandingkan nilai OEE yang didapatkan dari 

perhitungan dengan nilai OEE standar yang terdapat pada referensi-referensi yang 

ada.  Apabila nilai OEE yang didapatkan lebih besar dari 85%, maka nilai OEE 

pada sistem perawatan tersebut dapat dikatakan sudah memenuhi standar, dan 

apabila nilai OEE yang didapatkan kurang dari 85% maka dapat dikatakan nilai 

OEE tersebut dibawah standar dan perlu dilakukan perbaikan dan menerapkan 

TPM untuk meningkatkan nilai OEE tersebut (Gaspersz, 2012). 

 

2.6 Diagram Sebab Akibat (Fishbone) 

 Diagram sebab-akibat adalah diagram yang menunjukkan hubungan antara 

sebab dan akibat. Berkaitan dengan pengendalian proses statistikal, diagram 

sebab-akibat dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab (sebab) 

dan karakteristik kualitas (akibat) yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab 

itu. Diagram sebab-akibat ini sering juga dikatakan sebagai diagram “tulang ikan” 

(fishbone diagram) karena bentuknya yang seperti kerangka ikan, atau diagram 

Ishikawa (Ishikawa’s diagram) karena pertama kali diperkenalkan oleh Prof. 

Kaoru Ishikawa (Tokyo University) pada tahun 1953.  

 Diagram sebab-akibat juga dapat digunakan untuk kebutuhan kenutuhan 

sebagai berikut: 

 Membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah. 

 Membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah. 

 Membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut. 
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2.6.1 Langkah-Langkah Membuat Diagram Sebab-Akibat (Fishbone) 

Langkah dalam pembuatan diagram sebab-akibat dapat dikemukakan, 

sebagai berikut (Gasperz, 2002): 

1. Mulai dengan pernyataan masalah-masalah utama yang penting dan 

mendesak untuk diselesaikan. 

2. Tuliskan pernyataan masalah itu pada “kepala ikan”, yang merupakan 

akibat/effect. Tulis pada sisi sebelah kanan dari kertas “kepala ikan” 

kemudian gambarkan “tulang belakang” dari kiri ke kanan lalu tempatkan 

masalh itu pada kotak. 

3. Tuliskan faktor-faktor penyebab utama (sebab-sebab) yang mempengaruhi 

kualitas sebagai “tulang besar” juga ditempatkan dalam kotak.faktor-faktor 

penyebab atau kategori-kategori utama dapat dikembangkan melalui; 

sertifikasi kedalam pengelompokan dari faktor-faktor; manusia, mesin, 

peralatan, material, metode kerja, lingkungan kerja, pengukuran dll atau 

sertifikasi melalui langkah-langkah aktual dalam proses selain itu kategori 

dan faktor faktor dapat dikembangkan lebih baik lagi. 

4.  Tuliskan penyebab-penyebab skunder yang mempengaruhi penyebab 

penyebab utama tulang tulang besar, serta penyebab sekunder yang 

dinyatakan sebagai “tulang tulang berukuran sedang”. 

5. tuliskan penyebab tersier yang mempengaruhi penyebab sekunder “tulang-

tulang ikan sedang” sehingga penyebab tersier itu dinyatakan sebagai 

“tulang-tulang ikan kecil” 

6. tentukan item-item yang penting dari setiap faktor dan tandailah faktor-

faktor  penting tertentu yang kelihatannya memiliki pengaruh nyata 

terhadap karakteristik kualitas. 

7. catatlah informasi yang perlu didalam diagram sebab akibat itu 

seoerti:judul, nama, produk, proses, kelompok, daftar partisipan,tanggal 

dan lain-lain. 

Untuk mencari faktor-faktor penyebab terjadinya penyebab kegagalan 

sistem maka orang selalu mendapatkan bahwa ada 5 faktor penyebab utama 

yang signifikan yang perlu diperhatikan, yaitu (Lisnawati, 2009):  
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1. Manusia (man)  

2. Metode kerja (work method)  

3. Mesin atau peralatan kerja lainnya (machine/equipment)  

4. Bahan baku (raw material) 

5. Lingkungan kerja (work environment)  

Diagram tulang ikan dipakai untuk mengelompokkan  sesuai dengan faktor-

faktor yang telah ditetapkan acuan sebab potensial dari masalah atau pokok 

persoalan dengan cara mudah dimengerti dan rapi. Alat ini membantu dalam 

menganalisis yang sesungguhnya terjadi dalam proses memecah proses menjadi 

sejumlah kategori yang berkaitan proses, mencakup manusia, material, mesin, 

prosedur, kebijakan dan sebagainya (Fauziah, 2009). 

Manfaat diagram tulang ikan yaitu (Fauziah, 2009): 

1. Memperjelas sebab-sebab suatu persoalan yang ada. 

2. Menggunakan kondisi yang sesungguhnya untuk tujuan perbaikan kualitas 

produk atau jasa, lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, dan 

mengurangi biaya produksi. 

3. Menghilangkan dan mengurangi kondisi yang menyebabkan produk atau 

jasa yang tidak sesuai. 

4. Membuat standarisasi operasi maupun yang direncanakan. 

5. Memberikan pelatihan bagi karyawan dalam kegiatan pengambilan 

keputusan dan tindakan perbaikan saat terjadi kerusakan pada mesin dan alat 

yang digunakan. 

Langkah-Langkah dalam analisis fishbone adalah (Fauziah, 2009): 

a. Menyiapkan sesi sebab-akibat. 

b. Mengidentifikasi akibat yang terjadi. 

c. Mengidentifikasi kategori yang digunakan. 

d. Menemukan sebab-sebab terjadinya kerusakan dengan sumbang saran. 

e. Memeriksa kembali setiap kategori yang digunakan dan sebab-sebab 

utama yang menjadi permasalahan. 

f. Mencapai kata kesepakatan atas sebab-sebab yang paling mungkin 

terjadi. 
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Berikut adalah contoh penggambaran diagram sebab akibat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Diagram Sebab Akibat 

 

2.7 Faliure Mode And Effect Analysis (FMEA) 

 Metode Failure Mode and Effeccts Analysis merupakan sebuah analisa 

yang dapat memberikan sebuah hasil sehingga perusahaan dapat membenah lagi 

dari yang terjadi sehingga bisa memperbaiki untuk kedepannya lagi dan bisa 

memberi suatu usulan dan sekumpulan petunjuk, sebuah proses, dan from untuk 

mengidentifikasi dan mendahulukan masalah-masalah potensial (kegagalan). 

Dengan mendasarkan aktifitas mereka pada FMEA, seorang manajer, tim 

perbaikan, atau pemilik proses, pada pencegahan, rencana-rencana tanggapan 

yang paling mungkin untuk memberikan hasil. Sebuah analisa sangat bagus untuk 

perkembangan suatu perusahaan sehingga berjalan dengan baik bagi industri-

industri yang berisiko tinggi, (Pande, 2002). 

Metode FMEA dapat digunakan untuk desain produk, proses atau sistem 

dengan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada kemudian 

menghilangkannya. Beberapa bagian penting yang ada dalam metode FMEA 

sebagai berikut: 

1. Failure mode adalah bagian FMEA yang digunakan untuk mengetahui 

kerusakan pada proses atau produk. 

2. Failure effect adalah bagian FMEA yang digunakan untuk mengetahui 

dampak yang timbul apabila terjadi suatu kesalahan. 
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3. Cause of failure adalah bagian FMEA yang digunakan untuk mengetahui 

kemungkinan probabilitas terjadinya kesalahan. 

4. Risk evaluation adalah bagian FMEA yang digunakan untuk mendeteksi 

suatu kesalahan yang terjadi atau sebelum kesalahan akan terjadi atau 

sebelum dampak kesalahan tersebut terjadi. 

FMEA juga biasanya didefinisikan sebagai suatu kumpulan aktifitas yang 

dapat mengubah suatu system yang rusak dan sistematik yang bertujuan sebagai 

berikut (Ramadhani, 2010): 

1. Untuk dapat mengetahui dan mengevaluasi potensial kegagalan yang 

terjadi diperusahaan maupun di lingkungan (potential failure) dari produk 

ataupun proses dan efek yang ditimbulkan dari kegagalan tersebut. 

2. Mengidentifikasi suatu tindakan-tindakan (actions) yang dapat mengurangi 

suatu peluang atau kesempatan terjadinya kegagalan. 

3. Mendokumentasikan seluruh aktifitas yang berlangsung dalam sebuah 

proses. 

Tahapan FMEA sendiri adalah (Ramadhani, 2010): 

1. Mengidentifikasikan sebuah akibat (potential effect) yang ditimbulkan 

potential failure mode. 

2. Memberikan suatu nilai yang mengandung unsur yang bagus pada nilai 

severity (S). Severity merupakan penilaian seberapa serius efek mode 

kegagalan akibat susut dan pengaruhnya terhadap perusahaan 

3. Mengidentifikasi penyebab (potential cause) dari failure mode yang terjadi 

pada proses yang berlangsung. 

4. Menetapkan suatu keputusan yang dapat menghasikan suatu nilai 

occurance (O). Occurance menunjukkan nilai keseringan atau frekuensi 

suatu masalah yang terjadi karena potential cause dari susut.  

5. Menetapkan suatu keputusan yang dapat menghasilkan nilai Detection (D), 

dimana Detection menggambarkan seberapa  ini untuk mendeteksi ataupun 

mencegah terjadinya mode kegagalan atau kerugian akibat susut. 

6. Nilai RPN (Risk Potential Number) didapatkan dengan jalan mengalikan 

nilai SOD (Severity, Occurance, Detection). 
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7. Nilai RPN adalah sebuah nilai yang mampu memfaatkan suatu reting atau 

tingkatan yang dapat mngambarkan dan menunjukkan keseriusan dari 

potential failure, semakin tinggi nilai RPN maka menunjukkan semakin 

bermasalah. Tidak ada angka acuan RPN untuk melakukan sebuah 

perbaikan, dalam penulisan tesis ini angka RPN yang dalam waktu 1 (satu) 

tahun dengan low cost (biaya rendah) dan high impact. 

Rumusan RPN adalah sebagai berikut : 

RPN = S x O x D..................................................................................(2.1) 

8. Segera lah berikan usulan perbaikan yang dapat mengubah sesuatu 

(recommended action) terhadap potential cause, alat kontrol dan efek yang 

diakibatkan dari susut ini. Prioritas perbaikan pada failure mode yang 

memiliki nilai RPN terpilih berdasarkan kondisi yang terjadi. 

9. Ukur perubahan yang terjadi dalam sebuah RPN dengan langkah-langkah 

yang sama dalam sebuah analisis di atas. 

Dalam FMEA, dapat dilakukan perhitungan RPN untuk menentukan 

tingkat kegagalan tertinggi. Risk Priority Number (RPN) merupakan hubungan 

antara tiga buah variabel yaitu Severity (Keparahan), Occurrence (Frekuensi 

Kejadian), Detection (Deteksi Kontrol Kegagalan) yang menjadi indikator tingkat 

resiko yang mengarah pada tindakan perbaikan. Adapun variabel dari RPN adalah 

(Masruroh, 2008): 

1. Severity (S)  

Severity adalah langkah pertama untuk menganalisa resiko yaitu menghitung 

seberapa besar dampak  terjadinya sesuati kerusakan yang mempengaruhi 

output proses. Severity adalah suatu perkiraan subjektif 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. Berikut ini merupakan 

tabel rating severity (Masruroh, 2008). 
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Tabel 2.2 Rangking Severity Berdasarkan Standar FMEA Proses pada Gasperzs 

Rating Severity pada FMEA Perawatan Prefentive 

Rating Akibat Kriteria Verbal Akibat Pada Produksi 

1 Tidak ada dampak 
Tidak ada dampak apa-apa 

(tidak dampak). 

Proses berada dalam 

pengendalian dengan tanpa 

penyesuian yang 

diperlukan 

2 
Dampak sangatm 

ringan 

Mesin tetap beroperasi dan 

aman, hanya3terjadivsedikity 

gangguanhperalatan5yang2tidak 

berarti. dampak hanya diketahui 

oleh operator berpengalaman 

Proses berada dalam 

pengendalian, hanya 

membutuhkan sedikit 

penyesuian 

3 
Dampak ringan 

Mesin tetap beroperasi dan 

aman, hanya terdapat sedikit 

gangguan, dampak diketahui 

oleh rata-rata operator 

Proses telah berada diluar 

pengendalian, beberapa 

penyesuian diperlukan 

4 
Dampak minor 

Mesin tetap beroperasi dan 

aman, hanya terdapat 

gangguan kecil. Dampak 

diketahui oleh semua 

operator 

Kurang dari 30 menit 

downtime atau tidak ada 

kehilangan waktu 

produksi 

5 
Dampak Moderate 

Mesin tetap beroperasi dan 

aman, namun telah 

menimbulkan beberapa 

kegagalan produk. Operator 

menasa tidak puas, karna 

tingkat kierja berkurang 

30-60 menit downtime 

6 
Dampak signifikan 

Mesin tetap dapat beroperasi 

dan aman, tetapi 

menimbulkan kegagalan 

produk. Operator merasa 

sangat tidak puas dengan 

kinerja mesin 

1-2 jam downtime 

7 Dampak major 

Mesin tetap beroperasi dan 

aman, tetapi tidak dapat 

dijalankan secara penuh. 

Operator merasa sangat tidak 

puas 

2-4 jam downtime 

8 Dampak ekstrim 
Mesin tidak dapat beroperasi, 

telah kehilangan fungsi 

utama mesin 

4-8 jam downtime 

9 Dampak serius 
Mesin gagal operasi, serta 

tidak sesuai dengan peraturan 

keselamatan kerja 

Lebih besar dari 8 jam 

downtime 

10 Dampak berbahaya 

Mesin tidak layak 

dioperasikan, karna dapat  

menimbulkan kecalakaan 

serta tiba-tiba, bertentangan 

dengan peraturan 

keselamatan kerja 

Lebih besar dari 8 jam 

downtime 

(Sumber : Gaspers, 2012) 
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2. Occurence (O)  

Occurrence adalah kemungkinan bahwa penyebab tersebut terjadi dan 

menghasilkan bentuk kegagalan selama masa penggunaan (Possible failure 

rates). Dengan memperkirakan kemungkinan occurrence pada skala 1 

sampai 10. Berikut ini merupakan tabel rating occurence. 

 Tabel 2.3 Tabel Rating Occurence 

Rating Kejadian Kriteria Verbal Tingkat kejadian 

1 Hampir tidak pernah 
Kerusakan hampir tidak pernah 

terjadi 

Lebih besar dari 

10.000 jam operasi 

mesin 

2 Remote Kerusakan jarang terjadi 
6.001-10.000 jam 

operasi mesin 

3 Sangat sedikit Kerusakan terjadi sangat sedikit 
3.001-6.000 jam 

operasi mesin 

4 Sedikit Kerusakan terjadi sedikit 
2.001-3.000 jam 

operasi mesin 

5 Rendah Kerusakan yang terjadi rendah 
1.001-2.000 jam 

operasi mesin 

6 Medium 
Kerusakan terjadi pada tingkat 

medium 

401-1.000 jam 

operasi mesin 

7 Agak tinggi Kerusakan terjadi agak tinggi 
101-400 jam operasi 

mesin 

8 Tinggi Kerusakan terjadi tinggi 
11-100 jam operasi 

mesin 

9 Sangat tinggi Kerusakan terjadi sangat tinggi 
2-10 jam operasi 

mesin 

10 Hampir selalu Kerusakan selalu terjadi 
Kurang dari 2 jam 

operasi mesin 

 (Sumber : Gasperz, 2012) 

3. Detection (D)  

Detectiontyadalahhpengukuranolterhadapyrkemampuanlpmengendalikan 

atau mengontrol kegagalan yang dapat terjadi. Berdasarkan pada rating 

detection, jika detection menunjukkan “tidak pasti” maka dapat dikatakan 

sistem kontrol yang berfungsi tidak dapat mendeteksi kegagalan yang 

muncul dan termasuk ke dalam rating 10. Berikut ini merupakan tabel 

rating detection. 
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Tabel 2.4 Tabel Detection (D) Ranking Berdasarkan Standar FMEA Proses Pada 

Gasperzs 

Rating Kejadian Kriteria Verbal 

1 Hampir pasti 
Perawatan preventif akan selalu mendeteksi penyebab 

potensial kegagalan dan mode kegagalan 

2 Sangat tinggi 

Perawatan preventif memiliki kemungkinan sangat 

tinggi untuk mendeteksi penyebab potensial kegagalan 

dan mode kegagalan 

3 Tinggi 

Perawatan preventif memiliki kemungkinan tinggi 

untuk mendeteksi penyebab potensial kegagalan dan 

mode kegagalan 

4 Cukup tinggi 

Perawatan preventif memiliki kemungkinan cukup 

tinggi untuk mendeteksi penyebab potensial kegagalan 

dan mode kegagalan 

5 Sedang 
Perawatan preventif memiliki kemungkinan biasa untuk 

mendeteksi penyebab kegagalan dan mode kegagalan 

6 Rendah 

Perawatan preventif memiliki kemungkinan rendah 

untuk mendeteksi penyebab kegagalan dan mode 

kegagalan 

7 Sangat rendah 

Perawatan preventif memiliki kemungkinan sangat 

rendah untuk mendeteksi penyebab kegagalan dan 

mode kegagalan 

8 Sedikit 

Perawatan preventif memiliki sedikit 

kemungkinan untuk mendeteksi penyebab kegagalan 

dan mode kegagalan  

9 Sangat Sedikit 

Perawatan preventif memiliki sangat sedikit 

kemungkinan untuk mendeteksi penyebab kegagalan 

dan mode kegagalan 

10 Tidak Pasti 
Perawatan preventif akan selalu tidak mampu untuk 

mendeteksi penyebab  kegagalan dan mode kegagalan 

(Sumber : Gasperz, 2012) 

4. Nomor Prioritas Resiko (Risk Priority Number (RPN))  

Merupakan angka prioritas resiko yang didapatkan dari perkalian Severity, 

Occurrence, dan Detection. Rumus untuk mencari nilai RPN adalah sebagai 

berikut. 

          RPN = Severity x Occurence x Detection .............................................(2.6) 

Risk Priority Number (RPN) merupakan produk matematis dari keseriusan 

effects (severity), kemungkinan terjadinya cause akan menimbulkan kegagalan 

yang berhubungan dengan effects (occurrence) dan kemampuan untuk mendeteksi 

kegagalan sebelum terjadi (detection). Langkah-langkah dalam penyusunan 

Failure Mode and Effects Analysis adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan jenis mesin dan komponen yang menjadi obyek FMEA. 
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2. Mendeskripsikan fungsi dari komponen yang dianalisa. 

3. Mengidentifikasi Function failure atau kegagalan fungsi. 

4. Mengidentifikasi Failure Mode atau penyebab kegagalan yang terjadi. 

5. Mengidentifikasi Failure effect atau dampak yang ditimbulkan dari 

kegagalan system. 

6. Menentukan Severity atau penilaian keseriusan efek dari bentuk kegagalan. 

7. Menentukan Occurrence yaitu sesering apakah penyebab kegagalan spesifik 

dari suatu proyek tersebut terjadi. 

8. Menentukan Detection atau penilaian dari kemungkinan suatu alat dapat 

mendeteksi penyebab terjadinya bentuk kegagalan. 

9. MenghitungbgRPNda(RiskvbPriorityfvNumber)uhyaituweangkaccprioritasd

resikohyyangmkdidapatkanytdari67perkalianjjseverity, occurrence dan 

detection dengan rumus RPN = S x O x D 

 

2.8 SOP (Standart Oprational Procedure) 

 Dalam sebuah Standar Operasional Prosedur adalah sebuah pedoman atau 

acuan dalam pengembangan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan 

fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah atau perusahaan berdasarkan 

indikator indikator teknis, administrasif. Standar kinerja ini sekaligus dapat 

mempermudah dalam melakukan suatu aktifitas sehingga dapat menilai kinerja 

instansi pemerintah atau perusahaan secara internal mupun eksternal. Standar 

internal yang bersifat prosedural inilah yang disebut dengan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) sebagai berikut (Mardiansyah, 2009). 

Sebuah perumusan yang mendalam dari sebuah SOP menjadi relevan dan 

tolak ukur dalam aktifitas, karena sebagai tolak ukur dalam menilai suatu kejadian 

sehingga dapat di netralisir terjadinya kegagalan atau kecelakaan yg fatal dalam 

beraktifitas. 

 

2.8.1 Fungsi SOP (Standard Operational Procedure) 

 Dapat dilihat di bawah, bahwasanya dari fungsinya SOP berfungsi 

(Mardiansyah, 2009): 
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1.  Membentuk suatu sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis, 

dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sebuah aktifitas perusahaan 

maupun instansi.  

2.  Menggambarkan sesuatu bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai 

baik berdasaran prosedur berlangsung dengan kebijakan dan peraturan 

yang berlaku. 

3. Sebagai sarana tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian 

pekerjaan harian sehingga mengurangi terjadinya kegagalan secara 

berlebihan dalam perusahaan atau instansi dan proses kerja yang 

sistematik.  

4.  Menetapkan hubungan timbal balik yang saling berhubungan dalam kerja 

antar satuan kerja. 

 

2.8.2 Tujuan Khasus SOP (Standard Operational Procedure) 

 Berikut adalah sebuah tujuan khusus dari SOP yaitu (Mardiansyah, 2009): 

1. SOP merupakan sebuah parameter untuk menilai mutu suatu kinerja dan 

pelayanan layak dan tidak layaknya 

2. SOP memiliki meminimal kegagalan, kesalahan dan kelalaian dalam 

proses pelaksanaan kegiatan perushaan maupun instansi 

3. SOP menjaga konsistensi tingkat penampilan kerja agar memberikan 

dampak posistif bagi perusahaan 

4. SOP memastikan penggunaan sumber daya secara efektif dan efesien 

 

2.8.3 Tahapan Penyusunan SOP (Standard Operational Procedure) 

 Berdasarkan tahapan penyusunan menurut (Mardiansyah, 2009) sebuah 

tahap sangat penting dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur bagi 

perusahaan maupun instansi adalah dapat melakukan analisis sistem dan prosedur 

kerja, analisis tugas, dan melakukan analisis prosedur kerja. 

1. Analisis sistem dan prosedur kerja 

Sebuah mekanisme dan tata cara dalam sebuah prosedur kerja dari suatu 

ssistem yang dapat memberikan suatu analisis sistem dan prosedur kerja 

adalah sebuah kegiatan yang didasari oleh standarnya dapat membuat 
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kegiatan mengidentifikasikan fungsi-fungsi utama dalam suatu pekerjaan, 

dan langkah fungsi sistem dan prosedur kerja. Sistem adalah kesatuan 

unsur atau unit yang saling berkaitan satu sama lainnya dan memiliki 

fungsi atau bergerak secara harmonis dalam pekerjaan yang berulang 

dengan cara seragam dan terpadu. 

2. Analisis Tugas 

Sebuah mekanisme analisis tugas yang dapat memberikan suatu intuisi  

yang analisisnya dapat digunakan. Analisa yang bagus yang dapat 

diharapkan dapat memberikan suatu kepastian dan dampak baik bagi 

perusahaan sehingga memberi keterangan mengenai pekerjaan, sifat 

pekerjaan, syarat pejabat, dan tanggung jawab pejabatnya.  

Di bidang manajemen dikenal sedikitnya ada 5 (lima) aspek yang 

berkaitan langsung dengan analisis tugas, yaitu: 

a. Penilaian tugas, berupa prosedur penggolongan dan penentuan 

kualitas tugas untuk menetapkan serangkaian nilai moneter untuk 

setiap tugas spesifik dalam hubungannya dengan tugas lain. 

b. Pengukuran kerja dan penentuan standar tugas merupakan prosedur 

tingkat pelaksanaan pekerjaan. Setidaknya ada dua manfaat analisis 

tugas dalam penyusunan standar operasional prosedur yaitu membuat 

penggolongan pekerjaan yang direncanakan dengan sistematis. 

c. Analisa tugas, merupakan penghimpunan informasi dengan sistematis 

dan penetapan seluruh unsur yang tercakup dalam pelaksanaan tugas 

khusus. 

d. Deskripsi tugas, merupakan garis besardata informasi yang dihimpun 

berdasarkan fungsi atau posisi, bukan individual; mengidentifikasikan 

individual dan persyaratan kualifikasi untuk mereka serta harus dan 

tanggung jawab yang didefinisikan itu. 

e. Spesifikasi tugas berisi catatan-catatan terperinci mengenai 

kemampuan pekerja untuk tugas spesifik. 


