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2.1 Defenisi Perawatan Mesin (Maintenance)

Perawatan adalah suatu konsep dari semua aktifitas yang diperlukan untuk

menajaga atau mempertahankan kualitas peralatan agar tetap dapat berfungsi

dengan baik seperti kondisi sebelumnya. Pemilihan strategi perawatan yang tepat

akan dapat meningkatkan kesiapan dan keandalan serta menurunkan laju

kerusakan fasilitas dan mesin. Menurut Supandi (1988), perawatan merupakan

kegiatan yang dilakukan untuk menjaga atau memperbaiki setiap fasilitas agar

tetap dalam keadaan yang dapat diterima menurut standar yang berlaku pada

tingkat biaya yang wajar (Andina, 2014).

Perawatan (maintenance) mesin yang baik dan tepat dapat mempengaruhi

produktifitas suatu perusahaan dalam menjalankan produksinya. Perawatan adalah

kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas dan peralatan pabrik dan

penggantian yang diperlukan agar terdapat suatu keadaan operasi yang

memuaskan sesuai dengan yang direncanakan (Ahmad, 2013).

Perawatan dibagi menjadi dua, yaitu perawatan terencana dan perawatan

tak terencana. Perawatan terencana adalah perawatan yang diorganisasi dan

dilakukan dengan pemikiran ke masa depan, pengendalian dan pencacatan sesuai

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan perawatan yang

dilakukan seketika ketika mesin mengalami kerusakan yang tidak terdeteksi

sebelumnya.

2.2 Manajemen Perawatan

Menurut Corder (1992), perawatan adalah suatu kombinasi dari berbagai

tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam atau memperbaikinya

sampai suatu kondisi yang bisa diterima (Sayuti, 2013).

Assauri (1999), juga mengatakan bahwa, perawatan adalah kegiatan untuk

memelihara atau menjaga fasilitas peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan

aau penggantian yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan.
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Berdasarkan teori di atas maka perawatan adalah kegiatan untuk

memelihara atau menjaga fasilitas, mesin dan peralatan pabrik, mengadakan

perbaikan, penyesuaian atau pergantian yang diperlukan agar terdapat suatu

keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai apa yang diharapkan.

Manajemen perawatan adalah pengorganisasian operasi perawatan untuk

memberikan pandangan umum mengenai perawatan fasilitas industry.

Pengorganisasian ini mencakup penerapan metode manajemen dan metode yang

menunjang keberhasilan manajemen ini adalah suatu penguraian sederhana yang

dapat diperluas melalui gagasan dan tindakan.

2.3 Tujuan Perawatan

Dalam istilah perawatan (maintenance) disebutkan bahwa disana tercakup

dua pekerjaan yaitu istilah perawatan dan perbaikan. Perawatan dimaksudkan

sebagai aktifitas untuk mencegah kerusakan, sedangkan istilah perbaikan

dimaksudkan sebagai tindakan untuk memperbaiki kerusakan. Pemilihan program

perawatan akan mempengaruhi kelangsungan produktifitas 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).

Tujuan perawatan yang utama 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 seluruh peralatan yang

diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu, misalnya unit

cadangan, unit pemadam kebakaran dan penyelamatan dan sebagainya.
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2.4 Pembagian Maintenance

2.4.1 Perawatan Terencana (Planned Maintenance)

Planned Maintenance (perawatan Terencana) adalah perawatan yang

diorganisasi dan dilakukan dengan pemikiran ke masa depan, pengendalian dan

pencatatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Hasriyono,

2009).

Keuntungan dilakukan planned maintenance antara lain :

1. Pengurangan perawatann darurat, ini tidak diragukan lagi merupakan

alasan utama untuk merencanakan pekerjaan pemeliharaan.

2. Pengurangan waktu nganggur, hal ini tidaklah sama dengan

pengurangan waktu reparasi perawatan darurat. Waktu yangdigunakan

untuk pembelian suku cadang, baik dibeli dari luar atau dibuat local,

mengakibatkan waktu nganggur meskipun pekerjaan darurat tersebut

misalnya hanya memasang bagian mesin yang tidak lama.

3. Menaikkan ketersedian (availability) untuk produksi, hal ini erat

hubungannya dengan pengurangan waktu nganggur pada mesin atau

pelayanan.

4. Meningkatkan penggunaan tenaga kerja untuk pemeliharaan dan

produksi.

5. Penggurangan penggantian suku cadang.

6. Meningkatkan efisiensi mesin/peralatan.

Perawatan terencana (planned maintenance) terdiri dari 3 macam :

1. Perawatan Pencegahan (Preventive Maintenance)

Preventive maintenance adalah perawatan yang dilakukan pada

selang waktu yang diuraikan dan dimaksudkan untuk mengurangi

mengurangi kemungkinan bagian-bagian lain tidak memenuhi kondisi

yang bisa diterima.

Ruang lingkup pekerjaan preventif termasuk inspeksi,

perbaikan kecil, pelumasan dan penyetelan, sehingga peralatan atau

mesin-mesin selama beroperasi terhindar dari kerusakan. Secara

umum tujuan dari preventive maintenance adalah :
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a. Meminimumkan downtime serta meningkatkan efektifitas

mesin/peralatan dan menjaga agar mesin dapat berfungsi tanpa ada

gangguan.

b. Meningkatkan efisiensi dan untuk ekonomis mesin/peralatan.

2. Corrective Maintenance

Corrective maintenance (perawatan perbaikan) adalah

perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu bagian termasuk

penyetelan dan reparasi yang telah terhenti untuk memenuhi suatu

kondisi yang bisa diterima.

Dalam perbaikan dapat dilakukan peningkatan-peningkatan

sedemikianrupa, seperti melakukan perubahan atau modifikasi

rancangan agar peralatan menjadi lebih bak.

Perawatan ini bertujuan untuk mengubah mesin sehingga

operator yang menggunakan mesin tersebut menjadi lebih mudah dan

dapat memperkecil breakdown mesin.

3. Perawatan Perbaikan (Predictive Maintenance)

Predictive maintenance adalah perawatan 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 perawatan terencana yang paling maju ini disebut

perawatan 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

pemakaina. Bagaimanapun baiknya suatu mesin dirancang, tidak bisa

dihindari lagi pastiterjadi sejumlah keausan dan memburuknya kualitas

mesin. Sesudah mengoptimumkan desain untuk mesin dengan metode

perancangan pengurangan perawatan, tetap saja kita masih mengetahui
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bahwa bagian-bagian mesin akan aus, berkurang kualitasnya dan

akhirnya rusak dengan tingkat yang dapat diramalkan jika dipakai pada

kondisi penggunaan normal konstan.

2.4.2 Perawatan Tak Terencana (Unplanned Maintenance)

Pada unplanned maintenance hanya  ada satu jenis perawatan yang dapat

dilakukan yaitu emergency maintenance. Emergency maintenance adalah

perawatan yang dilakukan seketika mesin mengalami kerusakan yang tidak

terdekteksi sebelumnya. Emergency maintenance dilakukan untuk mencegah

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

berbagai jenis perawatan di atas diharapkan dapat menjadi alternative untuk

melakukan pemeliharaan sesuai dengan kondisi yang dialami di perusahaan.

Sebaiknya perawatan yang baik adalah perawatan yang tidak menganggu jadwal

produksi atau dijadwalkan sebelum kerusakan mesin terjadi sehingga tidak

menganggu produktivitas mesin (Hasriyono, 2009).

Adanya berbagai jenis perawatan diatas diharapkan dapat menjadi

alternatif untuk melakukan perawatan sesuai dengan kondisi yang dialami di

perusahaan. Sebaiknya perawatan yang baik adalah perawatan yang tidak

menganggu jadwal produksi atau dijadwalkan sebelum kerusakan mesin terjadi

sehingga tidak mengganggu produktivitas mesin.

2.5 Defenisi Total Productive Maintenance

TPM merupakan suatu sistem perawatan mesin yang melibatkan operator

produksi dan semua departemen termasuk produksi, pengembangan pemasaran

dan administrasi. 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 (Hasriyono, 2009).

TPM bertujuan untuk membentuk kultur usaha yang mengejar dengan

tuntas peningkatan efisiensi sistem produksi OEE. Sasaran penerapan TPM adalah

tercapainya zero breakdown, zero defect, dan zero accident sepanjang siklus hidup

dari sistem produksi sehingga memaksimalkan effektifitas penggunaan mesin.
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TPM telah dirasakan manfaatnya dalam menunjang kemajuan perusahaan serta

kemampuan bersaing secara global. TPM merupakan strategi improvement yang

diperuntukan bagi perusahaan secara menyeluruh, yang telah terbukti

keberhasilannya, yang utamanya adalah melibatkan semua karyawan bagian

maintenance dan produksi (Hasriyono, 2009).

Defenisi lengkap TPM memuat 5 hal JIPM (Japan Institute of Plant

Maintenance) 1971 antara lain :

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 mandiri.

2.6 Keuntungan Total Productive Maintenance

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 efektifitas 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 perbaikan dan metode kerja yang lebih baik dan

lebih efisien.

2.  Untuk Departemen Perawatan

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

kondisi yang baik.
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b. Frekuensi dan jumlah perawatan darurat semakin berkurang,

departemen perawatan hanya mengerjakan pekerjaan yang

membutuhkan keahlian khusus saja.

c. Waktu untuk melakukan preventive maintenance lebih banyak dan

mempunyai kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan

pengetahuan.

2.7 Konsep Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Efektivitas peralatan keseluruhan adalah indikator pengukuran yang

dikembangkan oleh Seiichi Nakajima pada tahun 1960 yang mengevaluasi dan

menunjukkan seberapa efektif peralatan operasi manufaktur yang digunakan.

Hasil dinyatakan dalam bentuk generik yang memungkinkan perbandingan antara

unit-unit manufaktur di industri yang berbeda (Gaspersz, 2007).

OEE merupakan metode yang digunakan sebagai alat ukur (metric) dalam

penerapan program TPM guna menjaga peralatan pada kondisi ideal dengan

menghapuskan six big losses peralatan. Pengukuran OEE ini didasarkan pada

pengukuran tiga rasio utama, availability ratio, performance ratio, dan quality

ratio. Untuk mendapatkan nilai OEE, maka ketiga nilai dari ketiga rasio utama

tersebut harus diketahui terlebih dahulu.

OEE bukan hal baru dalam dunia industri dan manufaktur, teknik

pengukuran sudah dipelajari dalam beberapa tahun dengan tujuan penyempurnaan

perhitungan. Tingkat keakuratan OEE dalam pengukuran efektivitas memberikan

kesempatan kepada sesama usaha bidang manufaktur untuk mengaplikasikan

sehingga dapat dilakukan usaha perbaikan terhadap proses itu sendiri.

2.7.1 Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Overall equipment effectiveness (OEE) merupakan metode yang

digunakan sebagai alat ukur dalam penerapan program TPM guna menjaga

peralatan pada kondisi ideal dengan menghapuskan six big losses peralatan.

Pengukuran OEE  ini didasarkan pada pengukuran tiga rasio utama, yaitu

(Hasriyono, 2009) :
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1. Availability Ratio

Availibility ratio merupakan proposi dari ukuran OEE yang menunjukkan

presentase waktu yang dijadwalkan dan benar-benar tersedia untuk aktifitas

produksi atau operasi. Seringkali disebut juga sebagai Uptime. Jika tidak ada

downtime selama jadwal produksi, maka Availibilty = Uptime = 100% = 1

(Gasperz, 2007).

Rasio ini mengukur keseluruhan waktu dimana sistem tidak beroperasi

karena terjadinya kerusakan alat, persiapan produksi, dan penyetelan. Dengan kata

lain, availability diukur dari total waktu dimana peralatan dioperasikan setelah

dikurangi waktu kerusakan alat dan waktu persiapan dan penyesuaian mesin yang

juga mengindikasikan rasio aktual antara operating time terhadap waktu operasi

yang tersedia (planned time available atau loading time). Waktu pembebanan

mesin diisahkan dari waktu poduksi secara teoritis serta waktu kerusakan dan

waktu perbaikan yang direncanakan. Tujuan batasan ini adalah memotivasi untuk

mengurangi planned downtime melalui peningkatan efisiensi penyesuaian alat

serta waktu untuk aktivitas perawatan yang sudah direncanakan.

Availability =
Waktu operasi

Waktu loading
	 	100% ……………….………………...(2.1)

Waktu Operasi = Waktu Loading - Downtime……………….……...(2.2)

Ket :

Waktu operasi = Waktu Bersih alat/mesin bekerja tanpa kerusakan.

Waktu loading = Waktu bersih aat/mesin bekerja yang direncanakan.

Downtime = Waktu berhenti mesin yang tak terencana.

2. Peformance Ratio

Peformance merupakan proposi dari nilai OEE yang menunjukan

kecepatan aktual dimana pusat-pusat kerja beroperasi sebagai persentase dari

kecepatan desainnya. Jika kecepatan aktual sama dengan kecepatan desainnya,

maka performance = 100% =1 (Gasperz, 2007).
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Performance ratio diukur sebagai rasio kecepatan operasi aktual dari

peralatan dengan kecepatan ideal berdasarkan kapasitas desain. Nakajima

mengatakan bahwa performance mengindikasikan deviasi dari ideal cycle time.

Performance =
Jumlah unit diproses x Waktu siklus ideal

Waktu Operasi
x 100%....................(2.3)

Ket :

Waktu setting = Lamanya waktu dalam melakukan setting ulang mesin.

Jumlah unit diproses = Banyaknya jumlah produk yang dihasilkan.

Waktu operasi = Waktu bersih alat/mesin bekerja tanpa kerusakan.

3. Quality Ratio

Quality merupakan proposi dari OEE yang menunjukan unit berkualitas

baik yang dihasilkan sebagai presentase dari unit total yang diproduksi. Jika

tingkat kecacatan nol (zero defect), maka quality 100% = 1 (Gasperz, 2007).

Quality ratio difokuskan pada kerugian kualitas berupa berapa banyak

produk yang rusak yang terjadi berhubungan dengan peralatan, yang selanjutnya

dikonversi menjadi waktu dengan pengetian seberapa banyak waktu peralatan

yang di konsumsi untuk menghasilkan produk yang rusak tersebut.

Quality =
∑Produk - ∑Cacat

∑Produk
x 100%........................................................(2.4)

Ket :

Jumlah produk = Banyaknya jumlah produk yang dihasilkan.

Jumlah cacat = Banyaknya jumlah produk cacat dalam sistem produksi.

Jadi, nilai (OEE) menggunakan rumus sebagai berikut:

OEE = Availability x Peformance x Quality………………...………..(2.5)

Dengan teridentifikasinya enam kerugian besar tersebut, perencanaan

program yang sistematis dan jangka panjang dengan tujuan meminimasi losses

dapat dilaksanakan yang secara langsung akan mempengaruhi elemen-elemen

penting dari perusahaan seperti produktivias yang meningkat karena berkurangnya

kerugian. Kualitas juga meningkat sebagai dampak pengurangan kerusakan
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peralatan sehingga biaya juga menurun dengan turunnya kerugian-kerugian yang

terjadi serta menurunnya angka kerusakan produk. Dengan demikian, waktu

penyerahan dapat dijamin lebih tepat waktu karena proses produksi dapat

direncanakan tanpa gangguan permesinan.

Berikut ini adalah standar World Class Manufacturing :

Availability = 90,0%

Peformance = 95,0%

Quality = 99,9%

OEE = 85,0%

2.7.2 Enam Kerugian Utama (six big losses)

Tujuan dari perhitungan six big losses ini adalah untuk mengetahui nilai

effektivitas keseluruhan (OEE). Dari nilai OEE ini dapat diambil langkah-langkah

untuk memperbaiki atau mempertahankan nilai tersebut. Keenam kerugian

tersebut dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu (Hasriyono, 2009):

1. Downtime Losses, terdiri dari:

a. Breakdown Losses/Equipment Failures yaitu kerusakan mesin/peralatan

yang tiba-tiba atau kerusakan yang tidak diinginkan tentu saja akan

menyebabkan kerugian, karena kerusakan mesin akan menyebabkan mesin

tidak beroperasi menghasilkan output. Hal ini akan mengakibatkan waktu

yang terbuang sia-sia dan kerugian material serta produk cacat yang

dihasilkan semakin banyak.

Equipment failures =
Total Breakdown Time

Loading Time
x 100% ............................... (2.6)

b. Setup and Adjusment Losses/kerugian karena pemasangan dan penyetelan

adalah semua waktu setup termasuk waktu penyesuaian (adjustment) dan

juga waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan pengganti satu jenis

produk ke jenis produk berikutnya untuk proses produksi selanjutnya.

Setup and adjustment time =
Setup and adjutsment

Loading Time
x100%...................... (2.7)
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2. Speed Loss, terdiri dari:

a. Idling and Minor Stoppage Losses disebabkan oleh kejadian-kejadian

seperti pemberhentian mesin sejenak, kemacetan mesin, dan idle time dari

mesin. Kenyataannya, kerugian ini tidak dapat dideteksi secara langsung

tanpa adanya alat pelacak. Ketika operator tidak dapat memperbaiki

pemberhentian yang bersifat minor stoppage dalam waktu yang telah

ditentukan, dapat dianggap sebagai suatu breakdown.

b. Reduced Speed Losses yaitu kerugian karena mesin tidak dapat bekerja

optimal (penurunan kecepatan operasi) terjadi jika kecepatan aktual

operasi mesin/peralatan lebih kecil dari kecepatan optimal atau kecepatan

mesin yang dirancang.

Reduced Speed Losses =
Operation Time-(Ideal Cycletime x Total Product Prosess)

Loading Ttime

x100% .......................................................... (2.8)

3. Defect Loss, terdiri dari:

a. Process Defect yaitu kerugian yang disebabkan karena adanya

produk cacat maupun karena kerja poduk diproses ulang. Produk

cacat yang dihasilkan akan mengakibatkan kerugian material,

mengurangi jumlah produksi, biaya tambahan untuk pengerjaan

ulang termasuk biaya tenaga kerja dan waktu yang dibutuhkan

untuk mengolah dan mengerjakan kembali ataupun untuk

memperbaiki produk yang cacat. Walaupun waktu yang dibutuhkan

untuk memperbaiki produk cacat hanya sedikit, kondisi ini dapat

menimbulkan masalah yang lebih besar.

Process Defect =
Ideal	Cycle	Time	x	Defect

Loading Time
x 100%..................... (2.9)

b. Reduced Yield Losses disebabkan material yang tidak terpakai atau

sampah bahan baku.

Reduced Yield/Scrap Losses =
Ideal	Cycle	Time	x	Scrap

Loading Time
x 100%...(2.10)
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2.8 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

FMEA merupakan 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

keandalan sistem dengan penelusuran pengaruh-pengaruh kegagalan komponen

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

tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki desain dan mengeleminasi atau

meredukasi probabilitas dari metode-metode kegagalan yang kritis (Ansori, 2013).

FMEA bertujuan melakukan perbaikan dengan cara :

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

dan sistem.

2. Menentukan akibat yang potensial pada peralatan, sistem yang

berhubungan dengan setiap model kegagalan.

3. Membuat rekomendasi untuk menambah keandalan komponen,

peralatan, dan sistem.

FMEA sering menjadi langkah awal dalam mempelajari keandalan sistem.

Kegiatan FMEA melibatkan banyak hal seperti me-review berbagai komponen,

rakitan, dan subsistem untuk mengidentifikasi mode-mode kegagalannya,

penyebab kegagalannya, serta dampak kegagalan yang ditimbulkan. Untuk

masing-masing komponen, berbagai mode kegagalan berikut dampaknya pada

sistem ditulis pada sebuah FMEA worksheet (Masruroh, 2008).

Secara umum tujuan dari penyusunan FMEA adalah sebagai berikut :

1. Membantu dalam pemilihan desain alternatif yang memiliki keandalan

dan keselamatan potensial yang tinggi selama fase desain.

2. Untuk menjamin bahwa semua bentuk mode kegagalan yang dapat

diperkirakan berikut dampak yang ditimbukannya terhadap

kesuksesan operasional sistem telah dipertimbangkan.

3. Membuat list kegagalan potensial, serta mengidentifikasi seberapa

besar dampak yang ditimbulkannya.

4. Men-develop kriteria awal untuk rencana dan desain pengujian serta

untuk membuat daftar pemeriksaan sistem.
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5. Sebagai basis analisa kualitatif keandalan dan ketersedian.

6. Sebagai dokumentasi untuk referensi pada masa yang akan datang

untuk membantu bila sewaktu-waktu terjadi perubahan desain.

7. Sebagai data input untuk studi banding

8. Sebagai basis untuk menentukan prioritas perawatan korektif.

Keguanaan dari FMEA adalah sebagai berikut :

1. Ketika diperlukan tindakan prefentif atau pencegahan sebelum

masalah terjadi.

2. Ketika ingin mengetahui atau mendata alat deteksi yang ada jika

terjadi kegagalan.

3. Pemakaian proses baru.

4. Perubahan atau pergantian komponen peralatan.

5. Pemindahan komponen atau proses kearah baru

Dalam menentukan prioritas dari suatu bentuk kegagalan maka tim FMEA

harus mendefinisikan terlebih dahulu tentang severity, occurrence, detection serta

hasil akhirnya yang berupa RPN. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing

defenisi diatas, yaitu (Masruroh, 2008) :

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. Untuk mengetahui skala severity

dapat dilihat pada Tabel 2.1.



II-14

Tabel 2.1 Skala Severity
Rating Akibat Kriteria verbal Akibat pada produksi

1
Tidak ada
Akibat

Tidak ada akibat apa-apa
(tidak ada akibat) dan
tidak ada penyesuaian
yang diperlukan

Proses berada dalam
pengendalian tanpa perlu
penyesuaian

2
Akibat
sangat ringan

Mesin tetap beroperasi
dan aman, hanya terjadi
seikit gangguan peralatan
yang tidak berarti

Proses berada dalam
pengendalian hanya
membutuhkan sedikit
penyesuaian

3
Akibat
ringan

Mesin tetap operasi dan
aman, hanya terjadi
sedikit gangguan

Proses berada diluar
pengendalaian beberapa
penyesuain diperlukan

4 Akibat minor
Mesin tetap beroperasi
dan aman, namun terdapat
gangguan kecil

Kurang dari 30 menit
downtime atau tidak ada
kehilangan waktu produksi

5
Akibat
moderat

Mesin tetap beroperasi
dan aman, namun telah
menimbulkan beberapa
kegagalan produk

30 – 60 menit downtime

6
Akibat
signifikan

Mesin tetap beroperasi
dan aman, tetapi
menimbulkan kegagalan
produk

1 – 2 jam downtime

7 Akibat major
Mesin tetap beroperasi
dan aman, tetapi tidak
dapat dijalankan

2 – 4 jam downtime

8
Akibat
ekstrim

Mesin tidak dapat
beroperasi, telah
kehilangan fungsi utama
mesin

4 – 8 jam downtime

9 Akibat serius

Mesin gagal beroperasi,
serta tidak sesuai dengan
peraturan keselamatan
kerja

>8 jam downtime

10
Akibat
berbahaya

Mesin tidak layak
beroperasi, karena dapat
menimbulkan kecelakaan
secara tiba-tiba,
bertentangan dengan
peraturan keselamatan
kerja

>8 jam downtime

2. Occurrence

Occurrence adalah kemungkinan bahwa penyebab tersebut akan

terjadi dan menghasilkan bentuk kegagalan selama masa penggunaan

(possible faillure rates). Dengan memperkirakan kemungkinan
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occurrence pada skala 1 sampai 10. Untuk mengetahui skala

occurrence dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Skala Occurence
Rating Kejadian Kriteria verbal Tingkat kejadian

1
Hampir tidak
pernah

Kerusakan
hampir tidak
pernah terjadi

>10.000 jam
operasi mesin

2
Remote Kerusakan jarang

terjadi
6.000 – 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 terjadi

pada tingkat
medium

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
<2 jam operasi
mesin

3. Detection

Detection adalah pengukuran terhadap kemampuan

mengendalikan 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 kedalam rating 10

dan seterusnya seperti yang telah dijelaskan pada Tabel 2.3 :
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Tabel 2.3 Skala Detection
Rating Akibat 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 mode
kegagalan

4 Moderat tinggi

Perawatan preventif memiliki
kemungkinan moderat tinggi untuk
mendeteksi penyebab potensial kegagalan
dan mode kegagalan

5 Moderat
Perawatan preventif memiliki
kemungkinan moderat 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 tidak mampu
untuk mendeteksi penyebab kegagalan
dan mode kegagalan

4. Risk Priority Number

Risk priority number (RPN) merupakan produk matematis dari

keseriusan effects (severity), keungkinan terjadinya cause akan

menimbulkan kegagalan yang berhubungan dengan effects (occurrence)

dan kemampuan untuk mendeteksi kegagalan sebelum terjadi (detection).

Setelah pemberian rating dilakukan, nilai RPN dari setiap

penyebab kegagalan dihitung dengan rumus :
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RPN = Severity x Occurance x Detection …………………………..(2.11)

Langkah-langkah dalam penyusunan failure mode and effects analysis

adalah sebagai berikut (Rosyidi, 2015):

1. Menentukan nama mesin dan komponen yang menjadi obyek FMEA.

2. Mendeskripsikan fungsi dari komponen yang dianalisa.

3. Mengidentifikasi function faiure atau kegagalan fungsi.

4. sMeningkatkan failure mode atau penyebab kegagalan yang terjadi.

5. Mengidentifikasi failure effect atau dampak yang ditimbulkan dari

kegagalan sistem.

6. Menentukan severity atau penilaian efek dari bentuk kegagalan.

7. Menentukan occurrence yaitu sesering apa penyebab kegagalan

spesifik dari suatu proyek tersebut terjadi.

8. Menentukan detection atau penilaian dari kemungkinan suatu alat

dapat mendeteksi penyebab terjadinya bentuk kegagalan.

9. Menghitung RPN yaitu angka prioritas resiko yang didapatkan dari

perkalian severity, occurrence, dan detection dengan rumus RPN

diatas.

Dari gambar di atas, seperti nampak tulang ikan sehingga sering disebut

dengan diagram tulang ikan (fishbone diagram). Manfaat diagram sebab akibat

antara lain:

1. Dapat menggunakan kondisi yang sesungguhnya untuk tujuan

perbaikan kualitas produk atau jasa, lebih efisien dalam menggunakan

sumber daya dan dapat mengurangi biaya.

2. Dapat mengurangi dan menghilangkan kondisi yang menyebabkan

ketidaksesuaian produk atau jasa dan keluhan pelanggan.

3. Dapat membuat suatu standardisasi operasi yang ada maupun yang

direncanakan.

4. Dapat memberikan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan dalam

kegiatan pembuatan keputusan dan melakukan tindakan perbaikan.
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Selain digunakan untuk mencari penyebab utama suatu masalah, diagram

sebab akibat juga dapat digunakan untuk mencari penyebab minor yang

merupakan begitu dari penyebab utamanya. Penerapan diagram sebab akibat lain

misalnya dalam menghitung banyaknya penyebab kesalahan yang mengakibatkan

terjadinya suatu masalah, menganalisa penyebaran pada masing-masing penyebab

masalah, dan menganalisa proses. Untuk menghitung penyebab kesalahan

dilakukan dengan mencari akibat terbesar dari suatu masalah.

2.9 Diagram Pareto

Diagram Pareto merupakan diagram yang menggambarkan perbandingan

masing-masing jenis data terhadap keseluruhan. Dengan memakai diagram pareto,

dapat terlihat masalah mana yang dominan dan tentunya kita dapat mengetahui

prioritas penyelesaian masalah. Diagram pareto digambarkan dengan grafik

batang yang menunjukkn masalah berdasarkan urutan banyaknya kejadian.

Masalah yang paling banyak terjadi di tunjukkan oleh grafik batang pertama yang

tertinggi serta ditempatkan pada sisi paling kiri, dan seterusnya sampai masalah

yang paling sedikit terjadi ditunjukkan oleh grafik batang terakhir yang terendah

serta ditempatkan pada sisi paling kanan.

Diagram pareto pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli ekonomi dari

italia bernama Vilvredo Pareto pada tahun 1897 dan kemudian digunakan oleh Dr.

M. Juran dalam bidang pengendalian mutu. Alat bantu ini bisa digunakan untuk

menganalisa suatu fenomena, agar dapat diketahui hal-hal yang prioritas dari

fenomena tersebut (Hasriyono, 2009). Laporan penyebab keterlambatan

kedatangan dapat dilihat pada Gambar 2.1.
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Gambar 2.1 Diagram pareto

2.10 Logic Tree Analysis (LTA)

Pada tahap ini, moda kegagalan akan diklasifikasikan dalam proses

kualitatif yang disebut sebagai logic tree analysis. Output dari tahap ini adalah

memberikan prioritas pada tiap moda kegagalan, dan melakukan analisa dari

kegagalan tidak sama. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.2.

Mode kerusakan

Apakah dalam kondisi normal mode kerusakan ini dapat
diketahui oleh operator ?

Apakah mode kerusakan ini
Menyebabkan masalah
keselamatan ?

Kerusakan tersembunyi

Masalah keselamatan Apakah kerusakan ini dapat
mengakibatkan seluruh atau
sebagian fasilitas (outage)?

Masalah fasilitas Masalah minor

A

D

B C

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Gambar 2.2 Logic Tree Analysis
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Penyusunan LTA merupakan proses kualitatif yang digunakan untuk

mengetahui konsekuensi yang ditimbulkan oleh masing-masing failure mode.

Tujuan LTA adalah mengklasifikasikan failure mode ke dalam beberapa kategori

sehingga nantinya dapat ditentukan tingkat prioritas dalam penanganan masing-

masing failure mode berdasarkan kategorinya (Azis, 2010).

Tiga hal yang Sperlu diperhatikan dalam analisis kekritisan yaitu sebagai

berikut:

1. Evident, yaitu apakah operator mengetahui dalam kondisi normal telah

terjadi gangguan dalam sistem?

2. Safety, yaitu apakah mode kerusakan ini menyebabkan masalah

keselamatan?

3. Outage, yaitu apakah mode kerusakan ini mengakibatkan seluruh atau

sebagian mesin berhenti?

Berdasarkan LTA tersebut failure mode dapat digolongkan dalam empat

kategori yaitu (Azis, 2010) :

1. Kategori A, jika failure mode mempunyai konsekuensi safety terhadap

personel maupun lingkungan.

2. Kategori B, jika failure mode mempunyai konsekuensi terhadap

operasional pabrik yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi secara

signifikan.

3. Kategori C, jika failure mode tidak berdampak pada safety maupun

operasional pabrik dan hanya menyebabkan kerugian ekonomi yang

relatif kecil untuk perbaikan.

4. Kategori D, jika failure mode tergolong sebagai hidden failure yang

kemudian digolongkan lagi ke dalam kategori D/A, kategori D/B dan

kategori D/C.

2.11 Task Selection (Pemilihan Tindakan)

Tahap ini merupakan tahap akhir dimana hasil dari analisa mode

kegagalan dan logic tree analysis menghasilkan suatu tindakan preventif

maintenance yang dapat dilakukan. Dari tiap mode kegagalan yang terjadi
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dapat dibuat daftar tindakan yang mungkin dilakukan dan selanjutnya

memilih tindakan yang paling efektif. Jika tidak ada tindakan yang dapat

dilakukan maka hanya bisa dimasukkan dalam kategori RTF (run time

failure), kecuali bila kegagalan yang terjadi masuk dalam kategori A maka

harus ditanggulangi dengan modifikasi.

Pengembangan daftar tindakan preventif maintenance yang akan

dipilih merupakan tahapan kritis, dan sering diperlukan bantuan dari

beberapa sumber, dan keikutsertaan dari personil perawatan sangat

diperlukan. Seleksi tindakan preventif maintenance dapat dilihat gambar

2.3.

Gambar 2.3 Pemilihan Tindakan
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Dalam pelaksanaannya pemilihan tindakan dapat dilakukan dengan empat

cara yaitu :

1. Time Directed (TD)

Suatu tindakan yang bertujuan melakukan pencegahan langsung

terhadap sumber kerusakan peralatan yang didasarkan pada waktu

atau umur komponen.

2. Condition Directed (CD)

Suatu tindakan yang bertujuan untuk mendeteksi kerusakan dengan

cara memeriksa alat. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan gejala-

gejala kerusakan peralatan maka dilanjutkan dengan perbaikan atau

penggantian komponen.

3. Failure Finding (FF)

Suatu tindakan yang bertujuan untuk menemukan kerusakan peralatan

yang tersembunyi dengan pemeriksaan berkala.

4. Run to Failure (RTF)

Suatu tindakan yang menggunakan peralatan sampai rusak, karena

tidak ada tindakan yang ekonomis dapat dilakukan untuk pencegahan

kerusakan.


