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Abstrack 

 

 Visi dan Misi  PT.INDORAMA SYNTHETICS, Tbk adalah untuk menetapkan dan meningkatkan posisinya di Indonesia 

sebagai pemasok utama beneng tenun dan produk polyester berkualitas tinggi.Oleh karena itu faktor-faktor penunjang untuk 

menghasilkan produk yang berkualitas tinggi itu harus diperhatikan.Seperti dengan adanya departemen Utility yang 

menunjang kegiatan departemen yang lainya.Departemen Utility ini sangat berperan penting dalam kwalitas sebuah prodak, 

berperan penting dalam pencapaian hasil produksi.Maka dari itu selain departemen Produksi, departemen Utillity juga 

menjadi hal yang vital di dalamya.Departemen Utility adalah bagian yang berfungsi untuk menyediakan sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan oleh departemen lainnya. 

 Sistem penjadwalan perawatan mesin yang baik adalah Dimana sistem penjadwalan yang dibentuk harus bisa menjadi 

tolak ukur sebuah performa mesin ketika sedang beroperasi. Maka dalam tema skripsi yang saya angkat ini adalah tentang 

“Analisa SistemPenjadwalan Perawatan Mesin di Departemen Utility di PT.INDOORAMA SYNTHETICS, TbkDengan  

Menggunakan Metode MTBF”. Diharapakan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari bulan januari 2012 - Desember 2012 didapatkan sebanyak 28 kali mesin Compressor type GA 75 VSD – 13 

Bar Serial No API 652658 Menggalami kegagalan. Angka tersebut sangat besar dalam kurun waktu 1 tahun mesin 

beroperasi menggalami kegagalan. 

 

1. Pendahuluan 

 Dalam aktivitas produksi,kegiatan pemeliharaan 

memiliki peran yang penting untuk kelancaran kegiatan 

produksi. Kegiatan pemeliharaan mencakup seluruh aspek 

dari fasilitas produksi seperti mesin, peralatan dan gedung  

[Apple, 1990]. Kegiatan pemeliharaan (maintenance) 

fasilitas produksi (peralatan atau mesin) didefinisikan 

sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga atau 

memperbaiki  setiap fasilitas agar tetap dalam keadaan yang 

dapat diterima menurut  standar yang  

berlakupadatingkatbiayayangwajar[Gani: 1985]. 

Pemeliharaan fasilitas produksi membutuhkan manajemen 

yang baik agar pemeliharaan dapat berlangsung efektif dan 

efisien. 

 Manajemen pemeliharaan   (Maintenance Management)  

dan kerekayasaan pemeliharaan (Maintenance Engineering)  

membutuhkan perhatian yang lebih karena dapat 

meningkatkan  produktivitas dan menurunkan biaya mesin 

untuk proses produksi [Coetzee, 1999]. Dengan 

pemeliharaan yang teratur dapat diperkirakan kemungkinan-

kemungkinan terjadinya kerusakan fasilitas produksi pada 

masa yang akan datang dengan memperhatikan data 

pemeliharaan pada masa lalu. Adanya sistem yang dapat 

memprediksikan kemungkinan terjadinya kerusakan dapat 

mempermudah kegiatan pemeliharaan fasilitas produksi 

sehingga kerugian karena tidak berjalannya fasilitas produksi 

dapat dikurangi. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisa dan memperbaiki sistem 

penjadwalan perawatan mesin sehingga meningkatkan 

performa mesin dalam pencapaian hasil produksi. 

2. Mengetahui berapa waktu dan berapa banyak kegagalan 

yang terjadiyang dibutuhkan untuk merawat sebuah 

mesin. 

2. Tinjauan Pustaka 

 Pengertian Analisis Sistem 

 Menurut Mc Leod analisis sistem adalah Suatu studi dari 

sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem 

yang baru atau memperbaiki kekurangan dari sistem yang 

telah ada.Menurut Yogiyanto (1995) 

Tujuan Analisis Sistem 

1.  Memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada 

fungsi manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan 

kegiatan operasional perusahaan 

2.  Membantu para pengambil keputusan dalam 

mengevaluasi sistem yang telah ada. 

3. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa 

pengolahan data maupun pembuatan laporan baru. 

4.  Menyusun suatu tahap rencana pengembangan sistem. 

Fungsi Analisis Sistem  

1. Mengidentifikasikan masalah-masalah dari sebuah 

pemakai. 

2. Menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai 

untuk memenuhi kebutuhan mesin 

3.  Memilih alternatif-alternatif metode pemecahan masalah. 

4.  Merencanakan dan menerapkan rancangan sistemnya 

sesuai dengan kebutuhan 

 Definisi Penjadwalan Perawatan 
 Penjadwalan perawatan adalah rencana kerja yang 

tersusun dan saling terkait satu sama lainnya dengan berbasis 

waktu guna mengefektifkan kerja, sehingga akan diperoleh 

hasil yang baik berdampak pada laju produktivitas. 

Sedangkan perawatan adalah suatu kombinasi dari berbagai 
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tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang dan 

memperbaikinya sampai pada suatu kondisi yang dapat 

diterima. Merencanakan memiliki arti sebagai proses 

pemilihan informasi dan pembuatan asumsi mengenai 

keadaan di masa yang akan datang guna mengembangkan 

lintasan kegiatan perawatan, reparasi, dan pekerjaan 

overhaul.  

 Sistem Perawatan  
 Maintenance adalah semua kegiatan yang berhubungan 

untuk mempertahankan suatu mesin/peralatan agar tetap 

dalam kondisi siap untuk beroperasi, dan jika terjadi 

kerusakan maka diusahakan agar mesin/peralatan tersebut 

dapat dikembalikan pada kondisi yang baik. Peranan 

pemeliharaan baru akan sangat terasa apabila sistem mulai 

mengalami gangguan atau tidak dapat dioperasikan lagi. 

(Kostas N. D, 1981 : 695) 

Performance Maintenance  
Performance maintenance terdiri dari 3 bagian (Kostas N. D, 

1981 :73),  

1. Reliability adalah kemungkinan (probabilitas) dimana 

peralatan dapat beroperasi dibawah keadaan normal 

dengan baik. Mean Time Between Failure (MTBF) 

adalah rata – rata waktu suatu mesin dapat dioperasikan 

sebelum terjadinya kerusakan. MTBF ini dirumuskan 

sebagai hasil bagi dari total waktu pengoperasian mesin 

dibagi dengan jumlah/frekuensi kegagalan pengoperasian 

mesin karena breakdown. Hasil perhitungannya dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini :  

 MTBF = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑇𝑖𝑚𝑒

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘𝑑𝑜𝑤𝑛
 

2. Maintainability adalah suatu usaha dan biaya untuk 

melakukan perawatan (pemeliharaan). Suatu pengukuran 

dari maintainability adalah Mean Time To Repair 

(MTTR), tingginya MTTR mengindikasikan rendahnya 

maintainability. Dimana MTTR merupakan indikator 

kemampuan (skill) dari operator maintenance mesin 

dalam menangani atau mengatasi setiap masalah 

kerusakan. 

 MTTR  =
𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘𝑑𝑜𝑤𝑛𝑇𝑖𝑚𝑒

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘𝑑𝑜𝑤𝑛
 

 Dimana Breakdown Time adalah termasuk waktu 

menunggu untuk repair, waktu yang terbuang untuk 

melakukan repair, waktu yang terbuang untuk 

melakukan pengetesan dan mendapatkan peralatan yang 

siap untuk mulai beroperasi.  

3. Availability adalah proporsi dari waktu peralatan/mesin 

yang sebenarnya tersedia untuk melakukan suatu 

pekerjaan dengan waktu yang ditargetkan seharusnya 

tersedia untuk melakukan suatu pekerjaan. Atau dengan 

definisi lain bahwa availability adalah ratio untuk 

melihat line stop ditinjau dari aspek breakdown saja. 

Satu pengukuran dari availability (A) adalah :  

 A = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑇𝑖𝑚𝑒

Loading  Time  
 X 100 % 

 

3. Tinjauan Sistem 

 Dalam teknik reliabilitas, kurva bathtub digunakan untuk 

mengetahui tingkat kegagalan dari suatu produk yang dilihat 

berdasarkan waktu.Kurva bathtub mempunyai 3 periode 

fase, yaitu masa awal, masa berguna dan masa aus.Sehingga 

dengan melihat kurva bathtub dapat diketahui nilai 

efektifitas dari suatu produk. Selain itu, kurva bathtube dapat 

juga melihat laju kegagalan dari suatu produk untuk 

mengetahui banyaknya kegagalan yang terjadi selama waktu 

tertentu dibandingkan dengan total operasi produk tersebut. 

Kurva bathtub atau disebut juga dengan kurva bak mandi 

merupakan kurva yang sering digunakan dalam teknik 

reliabilitas.Kurva bathtub merupakan sebuah graf yang 

mempunyai bentuk seperti bak mandi, yang memetakan 

tingkat kegagalan dari mesin atau sesuatu terhadapa 

waktu.Pemetaan dilakukan dengan melihat tingkat kegagalan 

dari suatu produk dalam suatu waktu tertentu yang dipetakan 

dalam suatu grafik. 

 

 

 
 

Gambar Kurva bathtub 

 

 

Fase perawatan seperti uraian dibawah ini: 

1. Bagian pertama adalah tingkat kegagalan yang turun, yang 

dikenal sebagai kegagalan awal ( masa awal/infan mortality ) 

2. Bagian kedua adalah tingkat kegagalan yang constant, 

yang dikenal sebagai kegagalan acak ( masa berguna/useful 

life ) 

3. Bagian ketiga adalah tingkat kegagalan yang naik, yang 

dikenal sebagai kegagalan aus ( masa aus/wearout ). 

 

Penentuan Rumus Penelitian 
 Dari hasil proses identifikasi masalah penelitian ini, 

diperoleh hasil mengenai penjadwalan perawatan yang sudah 

ada dianalisa kembali bardasarkan data kegagalan mesin 

tersebut dengan menggunakan metode MTBF yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Uraian metode tersebut 

dapat dilihat pada  rumus berikutr ini. 
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Performance maintenance terdiri dari 3 bagian (Kostas N. D, 

1981 :73),  

1. Reliability adalah kemungkinan (probabilitas) dimana 

peralatan dapat beroperasi dibawah keadaan normal 

dengan baik. Mean Time Between Failure (MTBF) 

adalah rata – rata waktu suatu mesin dapat dioperasikan 

sebelum terjadinya kerusakan. MTBF ini dirumuskan 

sebagai hasil bagi dari total waktu pengoperasian mesin 

dibagi dengan jumlah/frekuensi kegagalan pengoperasian 

mesin karena breakdown. Hasil perhitungannya dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini :  

 MTBF = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑇𝑖𝑚𝑒

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘𝑑𝑜𝑤𝑛
 

2. Maintainability adalah suatu usaha dan biaya untuk 

melakukan perawatan (pemeliharaan). Suatu pengukuran 

dari maintainability adalah Mean Time To Repair 

(MTTR), tingginya MTTR mengindikasikan rendahnya 

maintainability. Dimana MTTR merupakan indikator 

kemampuan (skill) dari operator maintenance mesin 

dalam menangani atau mengatasi setiap masalah 

kerusakan. 

 MTTR  =
𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘𝑑𝑜𝑤𝑛𝑇𝑖𝑚𝑒

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘𝑑𝑜𝑤𝑛
 

 Dimana Breakdown Time adalah termasuk waktu 

menunggu untuk repair, waktu yang terbuang untuk 

melakukan repair, waktu yang terbuang untuk 

melakukan pengetesan dan mendapatkan peralatan yang 

siap untuk mulai beroperasi.  

3. Availability adalah proporsi dari waktu peralatan/mesin 

yang sebenarnya tersedia untuk melakukan suatu 

pekerjaan dengan waktu yang ditargetkan seharusnya 

tersedia untuk melakukan suatu pekerjaan. Atau dengan 

definisi lain bahwa availability adalah ratio untuk 

melihat line stop ditinjau dari aspek breakdown saja. 

Satu pengukuran dari availability (A) adalah :  

 A = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑇𝑖𝑚𝑒

Loading  Time  
 X 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Analisa dan Pembahasan 

4.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

job work maintenancesebelum dianalisa 

 
 

Data Tabel Kegagalan disetiap mesin 

 

 
 

Berdasarkan data yang diperoleh, didapatkan persentase 

yang paling tinggi tingkat kegagalannya adalah jenis mesin 

compressor dimana 70% tingkat perbaikan pada mesin 

tersebut.Sehingga dalam penganalisaan dianggap sudah 

mewakili vital-v perubahan jadwal kerja dalam perawatan. 

 

Berikut ini adalag grafik persentase kegagalan disetiap 

mesin. 

 

 
 

Grafik hasil penilaian kegagalan disetiap mesin 

 

Data kegagalan yang diambil adalah data mesin Compressor 

type GA 75 VSD – 13 Bar Serial No API 652658 dari bulan 

january 2012 – Desember 2012. Data tersebut adalah seperti 

yang terlampir dibawah ini. 
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Dengan didapatkanya total waktu perbaikan maka untuk 

perhitunggan MTBF adalah : 

Perhitungan MTBF   

MTBF = 
 9504

28
= 339,4285714 Jam 

MTTR  =
 1525  

28
=  54,464 Menit / 0,91jam 

Availability = 
 8.640  

339,4285714
x 100 % =  25,45 % 

  

4.2 Hasil Perhitungan Data Perbaikan 

Berdasarkan hasil analisis data, upaya untuk 

meningkatkan perporma mesin disarankan maintenance 

untuk MC Compressor adalah dilakukan setiap 1 minggu 

1 kali atau selama 7 hari mesin berkerja. Seperti yang 

ditunjukan pada table dibawah ini  

 

 

 

 

Hasil evaluasi job work maintenance 

 
 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

1.  Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan 

untuk meningkatkan performa mesin adalah dengan 

cara merubah jadwal kerja preventif maintenance 

yang sudah ada dengan jadwal yang baru, 

berdasarkan hasil analisis data kegagalan mesin. 

Karena jadwal yang sudah ada dipandang tidak 

evektif dalam perbaikan mesin sehingga perlu di 

lakukanya perubahan jadwal kerja yang dimana untuk 

perawatan preventif untuk jenis mesin compresoor 

adalah MTBF 339,43 jam , MTTR 0,90773 jam  dan 

availability25,45455 % dari hasil perhitunggan di 

atas maka penjadwalan berubah dari semula 2 

minggu 1 kali berubah menjadi 1 minggu 1 kali. 

2.  Untuk menentukan waktu perbaikan dan banyaknya 

kegagalan dihitung dengan menggunakan rumus 

MTBF, MTTR dan Availability. Sehingga didapatkan 

hasil untuk menjadwalkan mesin. 

5.2 Saran  

Saran untuk perusahaan dimana perawatan preventif 

untuk mesin Compressor type GA 75 VSD – 13 Bar Serial 

No API 652658 adalah : 

Untuk weekly activity 

1. Checking oil 

2. Checking separator pressure  

3. Checking thermostatic kit 

4. Cleaning unit (air filter, filter kit, supply fan) 

untukdaily activity 

1. Checking oil level dan oil compressor 

2. Checking inlet Filter 

3. Checking elemen outlet compressor < 110 

4. Controlling loading/unloading pressure 

5. Controlling running hourse 
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