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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Persaingan bisnis dewasa ini telah menjadi simbol dari perkembangan pasar 

global. Ketidakstabilan perekomonian dan semakin ketatnya persaingan dunia 

perindustrian perusahaan mengharuskan untuk meningkatkan efisiensi dalam 

kegiatan operasinya. Salah satu hal yang dapat mendukung kelancaran kegiatan 

operasi pada suatu perusahaan adalah kesiapan pada mesin-mesin produksi 

dalam mengerjakan tugasnya. Dalam mencapai hal tersebut maka perlu 

dirancang suatu sistem perawatan yang baik. 

Kegiatan Pemeliharaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam 

kehidupan. Kegiatan pemeliharaan yaitu sebuah usaha untuk menjaga agar 

suatu benda/mesin dapat terus memberikan nilai fungsi yang optimal selama 

masa kerjanya dalam industri(Winandi, 2012).Pemeliharaan didefinisikan 

sebagai suatu tindakan yang diambil untuk melindungi asset perusahaan dari 

berbagai gangguan, Agar sistem dapat bekerja secara optimal, effisien sesuai 

dengan tujuan perusahaan. Kegiatan Pemeliharaan mencakup inspeksi, 

pengujian, pelayanan, klasifikasi untuk service, perbaikan reklamasi, dan semua 

tindakan perbaikan untuk menjaga kekuatan atau kondisi peralatan dalam 

melaksanakan misinya (Ngadiyono, 2012). 

Reliability (Keandalan) merupakan suatu sistem rekayasa telah menjadi isu 

penting selama proses desain sistem karena meningkatnya keadaan lingkungan 

dan jadwal fungsi pada sistem. Keandalan merupakan probabilitas bahwa suatu 

item melakukan misinya sesuai dengan tugas yang diberikan untuk periode 

waktu yang dinyatakan bila digunakan dalam kondisi semua atau normal 

(Dhillon, 2006). 

Kegiatan pemeliharaan mempunyai peran yang sangat penting dalam 

mendukung beroperasinya suatu sistem dapat berjalan lancar sesuai dengan 

yang diinginkan. Sistem perawatan dapat meminimalkan biaya atau kerugian 

yang ditimbulkan akibat adanya kerusakan mesin. Perawatan dapat dibagi 
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menjadi beberapa macam, tergantung dari dasr yang dipakai untuk 

menggolongkannya. Pada dasanya terdapat dua kegiatan pokok dalam 

perawatan yanti perawatan preventif dan perawatan korektif (Aufar & 

Prassetiyo, 2014). 

Reliability Centered Maintenance (RCM) merupakan landasan dasar untuk 

perawatan fisik dan suatu teknik yang dipakai untuk mengembangkan 

perawatan pencegahan (Preventive Maintenance) yang terjadwal. Hal ini 

didasarkan pada prinsip bahwa keandalan dari peralatan dan struktur dari 

kinerja yang akan dicapai adalah fungsi dari perancangan dan kualitas 

pembentukan perawatan pencegahan yang efektif akan menjamin terlaksananya 

desain keandalan dari peralatan (Moubray, 1997). Salah satu metode yang dapat 

diterapkan dalam Pemeliharaan di PT. Kubota Indonesia adalah Metode 

Reliability Centered Maintenance (RCM) yaitu metode yang dapat memilih, 

mengembangkan, dan membuat altrnatif strategi perawatan yang didasarkan 

pada kriteria operasional, ekonomi, dan keamanan. Metode ini juga bertujuan 

untuk mempertahankan fungsi sistem dengan cara mengidentifikasi mode 

kegagalan yang terjadi, dan juga dapat mengoptimalkan preventive 

maintenance yang selama ini dilakukan (Aufar & Prassetiyo, 2014).  

PT. Kubota Indonesia merupakan perusahaan yang memproduksi mesin 

diesel didirikan pada tanggal 22 juli 1972 di semarang dengan lokasi Taman 

Bukit Semarang baru blok D.1 kav.8 Mijen-Semarang dan mulai beroperasi 

pada tahun 1973. PT Kubota Indonesia merupakan perusahaan yang 

memproduksi mesin diesel horizontal kapasitas 6.5–14 HP dengan seri 

(RD/RK/ER/KND). Mesin ini digunakan sebagai mesin traktor, mesin 

penggiling padi, mesin konstruksi ,dll. Proses produksi PT. Kubota Indonesia 

dibagi menjadi 7 Line Produksi diantranya line Cylindr Head, line Gear case, 

Line Flywheel, Line Crank case, Line Crank Shaft,  Line tersebut memproduksi 

komponen-komponen pada mesin diesel horizontal yang nantinya akan di rakit 

pada proses Assembling.  

Line Crank case merupakan lini produksi pada PT Kubota Indonesia yang 

mengerjakan proses permesinan komponen Crank case dari produk mentah. 
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Proses permesinan pada Line Crank case  terdapat berbagai mesin yaitu Mesin 

Milling Horizontal, Mesin Milling Vertikal, Mesin NVX 5060, Hochung 

Milling sebanyak 3 mesin, Mesin Niigata HN50C sebanyak 4 mesin, Mesin 

Mori seiki NH5000, Mesin Makino A71, Mesin Washing Robot, Mesin Leak 

test, dan mesin Nox Rust. Berdasarkan data perawatan tahunan pada PT Kubota 

Indonesia Line Crank case merupakan Line yang sangat sering mengalami 

kerusakan. Kerusakan terbanyak pada Line Crank case terdapat pada Mesin 

Niigata HN50C yaitu sebanyak 54 kerusakan dalam tahun 2017. Kerusakan 

tersebut mengganggu jalanya proses produksi terhenti pada Line Crank case. 

Dalam mengatasi setiap kerusakan tersebut diatasi oleh bagian pemeliharaan 

pada Perusahaan. Pemeliharaan mesin Niigata HN50C dilakukan bersifat secara 

corrective maintenancedan preventive maintenance. Kegiatan corrective 

maintenance yang dilakukan diantaranya pemeliharaan setelah terjadi 

kerusakan yaitu perbaikan pada komponen, Penggantian komponen mesin 

apabila telah megalami kerusakan, Atau jika terjadi kerusakan mesin yang tidak 

dapat diatasi pada waktu itu serta dikarenakan tenaga kerja tehnisi yang tidak 

ada dan jenis krusakan yang parah. Kegiatan preventive maintenance yang 

dilakukan pada perusanaan yaitu melakukan control checklist mesin pada setia 

hari, melakukan penjadwalan preventive maintenance pada mesin. preventive 

maintenance yang diterapkan setiap mesin berbeda-beda waktu. Pada mesin 

Niigata HN50C dilakukan pada setiap 6 (enam) bulan sekali, adapun perlakuan 

yang dilakukan adalah pembersihan scrap secara menyeluruh pada komponen 

mesin. perlakuan kegiatan preventive maintenance yang kurang lengkap 

menjadi permasalahan pada bagian maintenance untuk menjadwalkan waktu 

yang sesuai agar dapat berjalan bagaimana mestinya.  

Dalam setiap perlakuan pemeliharaan mesin pada lapangan dilakukan oleh 

karyawan bagian pemeliharaan, namun dalam keputusan penggantian atas 

kerusakan terkait diambil dan dilakukan oleh kepala seksi bagian perawatan. 

Hal tersebut membuat hambatan secara tidak langsung pada perlakuan 

kerusakan mesin dikarenakan jika dalam kondisi mendesak karyawan tidak 

dapat leluasa mengatasi kerusakan mesin pada saat setelah dilakukan 
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pengecekan atau pembongkaran. Selain itu dapat menyebabkan jangka waktu 

yang lebih lama untuk dapat memulihkan mesin dalam kondisi semula dan 

untuk beroperasi kembali.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka penelitian ini mencoba untuk 

mengusulkan sistem Pemeliharaan mesin dengan menggunakan metode RCM. 

Metode yang dapat menghasilkan suatu keputusan pemeliharaan pada bagian 

atau mesin tertentu setelah pembahasan hal-hal dipertimbangkan untuk sebuah 

peralatan. Metode RCM akan diharapkan dapat menetapkan Schedule 

Maintenance dan dapat mengetahui secara pasti tindakan kegiatan perawatan 

(Maintenance Task) yang tepat dan dilakukan pada setiap komponen.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah pada penelitian 

ini adalah:  

1. Apa mode kegagalan yang terjadi ?  

2. bagaimana resiko kegagalan dan tindakan dari kegagalan yang terjadi? 

3. kapan akan dilakukan pemeliharaan komponen dari kegagalan pada mesin 

Niigata HN50C ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan daari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi mode kegagalan pada mesin Niigata HN50C line crank 

case PT kubota Indonesia. 

2. Menentukan prioritas resiko kegagalan komponen pada mesin Niigata 

HN50C line crank case PT kubota Indonesia. 

3. Merekomendasikan jenis tindakan/aktivitas perawatan (maintenance task) 

yang dilakukan pada setiap komponen diteliti.  

4. Menentukan interval waktu pergantian komponen kritis sesuai usulan 

tindakan perawatan.  
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1.4 Batasan penelitian  

Penelitian yang dilakukan mempunyai batasah-batasan agar fokus dalam 

menjawab permsalahan penelitian. Batasan-batasan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Mesin produksi yang akan dilakukan objek penelitian adalah mesin Niigata 

HN50C line crank case di PT Kubota Indonesia semarang, karena mesin 

tersebut merupakan mesin yang paling tua yaitu selama 24 tahun dan 

berdasarkan data perawatan Line Crank case adalah lini produksi yang 

sering mengalami kerusakan yaitu pada mesin Niigata HN50C sebanyak 54 

kegagalan dalam tahun 2017 serta mesin bekerja selama 3 shift atau selama 

24 jam kerja.  

2. Data kerusakan yang diamati dan dianalisis adalah data kerusakan Januari 

2017- Desember 2017, karena untuk pertimbangan evaluasi tahun 

mendatang pada perusahaan adalah setiap setahun sebelumnya.  

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi dan rekomendasi perbaikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk memilih kebijakan pemeliharaan yang harus dilakukan 

pada mesin Niigata HN50C line crank case PT Kubota Indonesia dengan 

menggunakan metode RCM (Reliability Centered Maintenance) guna 

meningkatkan keandalan mesin pada masa yang akan datang.  

2. Mengetahui prioretas resiko kegagalan yang terjadi pada mesin Niigata 

HN50C yang dapat menjadi pertimbangan bagian pemeliharaan perusahaan 

untuk mengelola pemeliharaan pada mesin Niigata HN50C. 

3. Mengetahui komponen kritis dan rata-rata waktu menuju kerusakan kembali 

dapat digunakan untuk menjadi masukan atau persiapan mengelola 

persediaan komponen terkait. 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan permasalahan dan perumusan masalah yang 

melatarbelakangi penelitian ini, tujuan yang dicapai, manfaat yang 

diperoleh, batasan-batasan penelitian serta sistematika penulisan 

penelitian yang digunakan dalam penyusuna penelitian ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan bagian yang menjadi landasan teori yang digunakan 

dalam memecahkan dan membahas masalah yang ada. Menguraikan 

ringkasan teori yang merupakan dasar dan pandangan umum secara teori 

sebagai pendukung dalam pemecahan masalah pemeliharaan mesin 

berbasis RCM. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang tahapan-tahapan pemecahan masalah yang 

ditetapkan dalam penelitian. Bentuk metodologi penelitian disesuaikan 

dengan masalah yang diteliti dan teknik pemecahan masalah yang 

digunakan.  

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisi tentang data-data umum perusahaan dan data-data yang 

diperlukan dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya diproses 

melalui pengolahan data untuk menyelesaikan masalah penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini dikemukakan mengenai kesimpulan dan mengajukan saran 

yang diharapkan dapat berguna terutama bagi perusahaan.  

 


