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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan dunia industri pada saat ini mengharuskan setiap perusahaan untuk 

selalu meningkatkan produktivitas sehingga dapat menghasilkan output yang 

maksimal. Dalam proses peningkatan produktivitas tersebut dapat dilakukan 

dengan salah satu caranya adalah meningkatkan efisiensi dalam proses 

produksinya. Salah satu hal yang dilakukan dalam meningkatkan produktivitas 

mesin adalah kesiapan mesin-mesin produksi dalam mengerjakan tugasnya. Hal ini 

membuat perusahaan harus dapat mempertahankan keandalan mesin produksi 

supaya dapat mencapai target produksinya. Keandalan mesin dapat dijaga dengan 

menerapkan manajemen perawatan mesin yang direncanakan dan dilaksanakan 

dengan baik.  

Perawatan atau maintenance merupakan salah satu fungsi utama usaha, dimana 

fungsi – fungsi lainnya seperti pemasaran, produksi, keuangan dan sumber daya 

manusia. Fungsi perawatan perlu dijalankan secara baik, karena dengan dijalankan 

fungsi tersebut fasilitas-fasilitas produksi akan terjaga kondisinya dan memberikan 

pengaruh yang besar bagi kesinambungan operasi suatu industri (Susetyo, 2017).  

Reliability (Keandalan) adalah peluang atau probabilitas suatu komponen atau 

sistem dapat melakukan fungsi sesuai dengan yang diharapkan dalam satu periode 

tertentu. Keandalan adalah kemampuan dari komponen atau sistem dari sebuah 

mesin dapat bekerja atau melakukan kemapuannya pada waktu tertentu dengan 

kondisi normal atau sesuai. (Dhillon, 2006) 

Reliability Centered Maintenance adalah sebuah metode yang digunakan untuk 

menentukan perlakuan apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua 

mesin terus melakukan apa yang pengguna inginkan dalam operasinya. Pendekatan 

metode RCM terhadap program maintenance melihat bahwa suatu sarana mesin 

tidak memiliki keterbatasan finansial dan sumber daya sehingga perlu dioptimalkan 

dan diprioritaskan (Noor dan Hidayah, 2017).  
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 PT. Dan Liris merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang 

textile dan garment. Perusahaan ini memiliki beberapa line proses produksi yaitu 

Spinning, Weaving, Finshing, Printing dan Garment.  Dalam unit Spinning terdiri 

dari 3 departemen yaitu Spinning 1, 2 dan 3. Spinning 1 merupakan departemen 

yang mengerjakan proses pembuatan benang bahan cotton dan produk yang 

dihasilkan untuk memenuhi pasar domestik. Spinning 2 memproduksi benang 

bahan cotton, polyester dan carded dan produk tersebut untuk memenuhi pasar luar 

negeri (ekspor). Pada line Spinning terdiri dari 7 mesin produksi yaitu mesin 

Blowing, Carding, Drawing, Combing, Flyer, Ring Spinning dan Winder.  Pada 

mesin Flyer yang berfungsi untuk melakukan proses penggabungan beberapa jenis 

serat kapas menjadi satu gulungan yang disebut roving.  

Mesin Flyer terdiri dari 11 mesin yang terbagi menjadi 3 tipe yaitu Toyoda FL-

16 tahun 1982 yang berjumlah 4 mesin, FL-16 Toyota tahun 2001 yang berjumlah 

4 mesin dan FL-100 tahun 1997 yang berjumlah 3 mesin. Berdasarkan data 

kerusakan dari kesebelas mesin, yang sering mengalami kerusakan adalah mesin 

Flyer. Kerusakan terbanyak pada mesin FL-16 Toyota tahun 2001 yaitu memiliki 

jumlah kerusakan sebanyak 83 dalam kurun satu tahun Oktober 2017 – Oktober 

2018. Kerusakan yang dialami pada mesin Flyer tersebut menganggu dalam 

produksi roving yang dibutuhkan dalam proses pembuatan benang pada mesin ring 

spinning. Proses pemeliharaan mesin dilakukan oleh tim maintenance yang telah 

melakukan sistem pemeliharaan secara preventive maintenance dan corrective 

maintenance. Pememliharaan secara preventive maintenance dengan membuat 

jadwal perawatan mesin yang terdiri dari scoring dan cleaning. Proses cleaning 

dilakukan setiap hari dengan mengambil serat kepas yang berada disekitaran mesin. 

Proses scoring yaitu dengan melakukan pembongkaran mesin untuk melakukan 

pengecekan bagian dalam mesin dan pengaturan dan pengecekan ulang pada mesin 

agar kualitas yang dihasilkan sesuai dengan standar dilakukan dalam 2 minggu 

sekali. 

Proses pemeliharaan mesin dilapangan dilakukan oleh tim maintenance yang 

dibagi antara tim cleaning dan scoring. Pengecekan pada komponen mesin tidak 

dilakukan secara berkala sehingga masih dilakukan secara corrective ketika gejala-
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gejala yang sudah ditunjukkan oleh mesin. Hal ini yang menyebabkan lamanya 

tindakan perbaikan yang dilakukan karena masih perlu dilakukan identifikasi 

terhadap kerusakan mesin dan komponen apa yang menyebabkan kerusakan 

tersebut. Permasalahan tersebut menyebabkan produksi roving yang berkurang dan 

mempengaruhi pada proses ring spinning.  

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, peneliti akan mencoba 

memberikan usulan sistem pemeliharaan mesin dengan menggunakan metode 

Reliability Centered Maintenance (RCM). Metode yang dapat digunakan untuk 

menganalisis bagian-bagian mesin mana yang sering mengalami kerusakan dan 

tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi. Metode 

Reliability Centered Maintenance (RCM) diharapkan dapat memberikan tindakan 

kegiatan perawatan atau tindakan pencegahan yang tepat dan dapat dilakukan pada 

setiap komponen mesin. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah pada penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Apa kerusakan yang sering terjadi pada mesin Flyer Toyota FL-16 tahun 2001? 

2. Bagaimana resiko kegagalan dan tindakan yang dilakukan berdasar kerusakan 

mesin yang terjadi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Mengidentifikasi jenis kerusakan pada mesin Flyer FL-16 tahun 2001 PT. Dan 

Liris departemen spinning 2 

2. Melakukan analisis terhadap faktor yang menjadi prioritas sebagai dasar 

melakukan perbaikan dengan Grey FMEA pada mesin Flyer FL-16 tahun 2001  

di PT Dan Liris divisi spinning 2 

3. Memberikan analisis usulan perbaikan jenis tindakan / perawatan yang 

dilakukan pada komponen kritis mesin Flyer FL-16 tahun 2001 

4. Menentukan interval waktu penggantian komponen secara berkala berdasarkan 

usulan tindakan perawatan 
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1.4 Batasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan memiliki batasan-batasan agar pembahasan mengenai 

permasalahan tersebut dapat terjawab. Batasan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Mesin produksi pada line produksi spinning 2 yang akan digunakan sebagai  

objek penelitian adalah mesin Flyer FL-16 tahun 2001 di PT. Dan Liris, 

Sukoharjo, karena mesin tersebut merupakan mesin yang sering mengalami 

kerusakan sebanyak dalam kurun waktu satu tahun dan mesin bekerja selama 

3 shift atau 24 jam kerja. 

2. Data kerusakan yang digunakan sebagai sumber informasi dan analisis yaitu 

data kerusakan pada bulan Oktober 2017 – Okober 2018 sebagai pertimbangan 

evaluasi kerusakan mesin dalam waktu setahun. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dapat dijadikan solusi perencanaan pembelian komponen mesin 

Flyer FL-16 tahun 2001 berdasarkan interval rata-rata waktu kerusakan 

komponen. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan usulan tindakan perawatan pada mesin Flyer Fl-

16 tahun 2001. 

3. Perusahaan mampu menekan waktu down time pada mesin dan meningkatkan 

produktivitas. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini berupa gambaran uraian yang akan dibahas pada 

masing-masing bab pada penelitian ini, sehingga setiap bab memiliki pembahasan 

sendiri. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai permasalahan dan perumusan 

masalah yang melatarbelakangi penelitian ini, tujuan yang akan dicapai, 

menfaat dari penelitian, batasan penelitian dan sistematika yang 

digunakan dalam penyusunan penelitian.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan bagian yang berisi mengenai landasan teori yang 

digunakan dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah yang ada. 

Menjelaskan mengenai teori yang merupakan dasar dan pandangan 

umum secara teori dan sebagai pendukung dalam pemecahan masalah 

menggunakan metode Reliability Centered Maintenance (RCM). 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan dalam 

pemecahan masalah dalam penelitian. Bentuk metodologi penelitian 

sesuai dengan masalah yang diteliti dan teknik pemecahan masalah 

yang digunakan. 

BAB IV PENGUMPULAN DATA DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisi mengenai data umum perusahaan dan data yang 

digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan proses pengolahan 

dan analisis oleh peneliti dalam penyelesaian masalah. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian 

dan saran yang berupa usulan yang diharapkan dapat berguna bagi 

pihak perusahaan. 


