
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

2.1.1 Pengertian Failure Modes and Effect Analysis (FMEA)

Metode FMEA dikembangkan pertama kalinya oleh kalangan militer Amerika

Serikat melalui prosedur militer MIL-P-1629 dengan judu! "Procedures for

Performing a Failure Modes, Effects, and Critically Analysis" pada tanggal 9

November 1949. (Miller. 1992) Saat itu metode ini dipakai sebagai suatu teknik

cvaluasi reliabilitas untuk mcngcvaluasi akibat dari kegagalan sistcm perlengkapan.

Kegagalan diklasifikasikan berdasarkan kesuksesan misi dan keselamatan

pcrsonel/perlengkapan. Batasan pcrsoncl/pcrlcngkapan diambil secara langsung dari

abstrak yang tercatat dalam standar militer MIL-STD-1629

Menurut Miller (1992), FMEA adalah suatu pendekatan sistematik yang

menggunakan metode tabular untuk menolong proses berpikir yang biasanya

digunakan para insinyur dalam mengidentifikasi potensi kegagalan dan efeknya.

Menurut Elsmar (2004), FMEA merupakan suatu teknik analisis yang

digunakan sebagai alal untuk mengidentifikasi. memprioritaskan dan mcngcliminasi

kegagalan potensial dari sistcm, disain, atau proses sebefum kegagalan itu terjadi.

 



Menurut Novyanto (2007), FMEA merupakan sebuah pendekatan pcnccgahan

yang digunakan dalam perancangan produk dan proses untuk memaslikan bahvva

kcduanya secara konsisten memiliki kualitas scsuai keinginan konsumen.

Adapun menurut Sni (2005), FMEA merupakan sejcnis linjauan resiko yang

mengidentifikasi kegagalan dari komponen produk pada proses atau sistcm dan efek

yang dihasilkan dari kegagalan tersebut.

FMEA secara umum didefinisikan sebagai sebuah teknik yang

mengidentifikasikan 3 hal, yaitu :

a. Penyebab kegagalan yang potensial dari proses atau produk selama siklus

hidupnya.

b. Efek dari kegagalan yang potensial dari sistem, desain, dan proses suatu

produk.

c. Tingkat kckritisan dari efek kegagalan yang ditimbulkan terhadap fungsi

proses atau produk.

2.1.2 Tujuan FMEA

Tujuan dan FMEA adalah:

a. Untuk mengidentifikasi potensi moda kegagalan dan tingkat keparahan dari

akibat yang ditimbulkan.

b. Untuk mengidentifikasi poin utama dan vital dari setiap moda kegagalan.
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c. Untuk mengurutkan dan mendapatkan prioritas potensi kegagalan dari system,

disain dan proses.

d. Untuk membantu para insinyur fokus pada kekurangan produk dan

memperhatikan proscsnya serta mencegah terjadinya kegagalan pada produk.

2.1.3 Tipe FMEA

Pada teknik FMEA {Failure Mode and Effects Analysis) ini ada beberapa tipe

FMEA (Miller,1992). Tipe FMEA tersebut adalah :

System :berfokus pada fungsi sistem secara global.

Design : berfokus pada komponen dan subsystem.

Process : berfokus padaproses produksi dan assembli.

Service : berfokus pada fungsi jasa.

Software : berfokus pada fungsi software.

Tiga tipe yang disebutkan di atas lebih sering digunakan dan tipe FMEA proses yang

dibuat pada penelitian kali mi. Adapun perbedaan yang terdapat pada tiga tipe

tersebut dapatdilihat padatabel di bawah ini:
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TaliPl 2.1. Perbedaan antara FMEA Sistcm. Desain dan Proses

FMEA SISTEM

a. Digunakan untuk

menganalisa sistem dan sub

sistem pada tahap konsep

dan perancangan awal.

b. Titik berat pada moda

kegagalan yang

berhubungan dengan fungsi

dari sistem. Termasuk

pengaruh dari sistem

dengan sistem lainnya, dan

pengaruh yang terjadi

diantara elemen sistem.

2.1.4 Manfaat FMEA

FMEA DESAIN

Digunakan untuk

menganalisa produk

sebelum dilanjutkan

ke lantai produksi.

Titik berat pada

potensi moda

kegagalan dari

produk yang

disebabkan oleh

kelemahan disain

FMEA PROSES

Digunakan untuk

menganalisa

proses produksi

dan proses

perakitannya.

Titik berat pada

potensi moda

kegagalan yang

disebabkan oleh

kesalahan proses

produksi atau

proses perakitan

Pengguiiaan FMEA dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan.

manfaat tersebut adalah sebagai berikut:
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a. FMEA dapat mengindari waktu yang terbuang dalam melaksanakanpengujian

dan akan menghindari solusi biaya tinggi untuk penanganan potensi masalah.

b. FMEA dapat menghilangkan kebutuhan untuk perubahan perbaikan yang

membuat target konsentrasi yang besar.

c. FMEA dapat membantu keefektifan mengatasi masalah dan tinjauan dari

efektifitas dari kondisi operasi yang berjalan.

Sedangkan manfaat dari FMEA system, desain dan proses sendiri adalah

sebagai berikut:

1. FMEA Sistem

a. Membantu memilih alternatif disain yang optimum.

b. Membantu menentukan rating kejadian moda kegagalan yang dapat

digunakan untuk mengestimasikan apakah alternatif beberapa bagian disain

sistem mencapai target keandalan,

c. Meningkatkan informasi mengenai kemungkinan semua potensi efek

kegagalan subsystem, assembli, dan komponen sehingga dapat

dipertimbangkan.

d. Mengidentifikasi potensi moda kegagalan yang disebabkan oleh interaksi

sistem dengan sistem lainatau antara elemensystem.

e. Membantu menentukan perlu tidaknya tambahan peralatan.

2. FMEA Desain

a. Membatu mengidentifikasi potensi moda kegagalan produk lebih awal pada

fase perancangan produk
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b. Meningkatkan kemungkinan semua potensi moda kegagalan dan efeknya pada

assembli tingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan

c. Mengidentifikasi potensi keamanan yang diutamakan sehingga tindakan

perancanganproduk dapatdigunakan untuk mengurangi kegagalannya

d. Membantu dalam evaluasi perancangan produk untuk kebutuhan dan

pilihannya

e. Menyediakan informasi untuk membantu selama program tes pembuktian

perancangan desain

f. Membantu mengidentifikasi potensi bagian yang vital dan tepat

g. Menentukan prioritas untuk tindakanperbaikan desain

h. Sebagai dokumentasi dan panduan untuk pengembangan produk di masa

mendatang.

3. FMEA Proses

a. Membantu menganalisis pada proses produksi dan assembli yang baru.

b. Meningkatkan kemungkinan potensi moda kegagalan pada proses produksi

dan atau perakitan dan efeknya dapat dipertimbangkan.

c. Mengidentifikasi kekurangan proses dengan menitikberatkan pada

pengendalian untuk mengurang tingkat kejadian produk cacat, atau pada

metode untuk meningkatkan metode deteksi untuk produk cacat.

d. Membantu mengidentifikasi potensi bagian yang vital dan tepat pada

pengendalian proses produksi.

e. Menyediakan prioritas untuk tindakan perbaikan proses.
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f. Sebagai dokumentasi untuk perubahan proses sebagai panduan proses

produksi/asembli di masa mendatang.

2.1.5 Pelaksanaan FMEA

FMEA merupakan satu teknik penunjang pemeriksaan ulang desain dan

proses sebagai jaminan serta penilaian yang sebaiknya digunakan sejak awal

perancangan desain sistem dan subsistem sebelum mulai diproduksi. FMEA harus

terus diperbaharui saat perubahan terjadi di seluruh tahap pengembangan produk.

Semua pembaharuan dan perubahan siklus pengembangan produk dikerjakan kepada

produk dan proses. Perubahan ini dapat dan sering digunakan untuk mengenal moda

kegagalan baru. FMEA harus selalu dievaluasi atau diperbaharui bila.:

a. Ditemukan kegagalan baru yang belum tcridcntifikasi pada FMEA

sebelumnya.

b. Ditemukan penyebab kegagalan yang baru.

e. Ditemukan suatu metode baru untuk mengurangi kegagalan, meningkatkan

kemampuan deteksi. mengurangi nilai resiko dari kegagalan.
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2.1.6 Fungsi ( function )

Fungsi disini diartikan sebagai maksud atau kandungan dari suatu proses.

produk, system, assembly, sub assembly, atau komponen. Dalam kontcks produk,

fungsi produk merupakan desain kandungan kemampuan suatu produk yang telah

ditetapkan untuk memenuhi keinginan pemakai.

2.1.7 Kegagalan (Failure)

Kegagalan dalam hal ini yaitu semua aspek pada proses manufaktur yang

mana dalam pembuatan komponen, assembly tidak dapat mencapai performa atau

fungsi yang diinginkan (Elsmar. 2004). Pada suatu produk harus diketahui ciri - ciri

yang dimiliki. Jika ada suatu penyimpangan dari ciri - ciri yang dimiliki produk

tersebut maka dinyatakan dalam suatu kegagalan produk.

Kegagalan adalah kelidakmampuan suatu produk untuk mcnjalankan fungsi

yang dikandungnya sesuai dengan performance standart yang diinginkan pemakai.

Kegagalan proses dapat dikeompokkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu:

1. Perubahan bentuk/deformasi yang terlalu besar yang berupa:

a. Deformasi plastik/deformasi pcrmancn

b. Buckling (bengkok)

c. Deformasi elastis yang terlalu besar sehingga dapat mengganggu elemen

sistem yang lainnya
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2. Patah {fracture) yang berupa:

a. Patah akibat dilampauinya tegangan batas kekuatan

b. Patah berkeping-keping akibat impact

c. Retak, yaitu patah pada sebagian elemen, jika dibiarkan dapat menghasilkan

patah

3. Kerusakan permukaan, berupa :

a. Aus yang melebihi aus yang diijinkan

b. Permukaan terkelupas dan berlubang-lubang

4. Korosi yang menyebaban patah/kerusakan padakomponen.

Sebuah benda dianggap gagal apabila mengalami tiga hal berikut ini:

a. Ketika benda tersebutmenjadi tidak dapat dioperasikan samasekali

b. Ketika benda tersebut masih dapat beroperasi, tetapi tidakdapat lagi berfungsi

sebagaimana mestinya.

c. Ketika kerusakan serius telah membuat benda tersebut menjadi tidak andal

atau tidak aman untuk digunakan terus, sehingga perlu segera diambil dari

stasiunkerjanya untuk diperbaiki {repair) atau diganti (replacement).

2.1.8 Penyebab Potensial Kegagalan (Potensial Causes ofFailure )

Maksud penyebab potensial kegagalan disini adalah alat di mana elemen

desain tertentu atau proses tertentu menghasilkan moda kegagalan. Penyebab setiap

moda kegagalan menyangkut berbagai aspek dari desain, pemililian material,
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kekurangan atau kelemahan material, fabrikasi dan pemrosesan, pengerjaan ulang,

perakitan, inspeksi, uji coba atau testing, pengendalian kualitas (quality control),

penyimpanan dan pengiriman, kondisi kerja, pemeliharaan dan penyimpangan yang

tidak diduga akibat kelebihan beban atau kerusakan mekanis atau kimia dalam kerja.

Hal tersebut perlu diidentifikasi terlebih dahulu untuk dapat memperkirakan

probabilitas kejadiannya untuk mengetahui efek kegagalan untuk menemukan

tindakan perbaikan yang direkomendasikan. Faktor - faktor yang menyebabkan

kegagalan antara lain :

1. Kesalahan dalam desain

2. Kesalahan dalam pemililian material

3. Kesalahan dalam penggunaan material

4. Kesalahan dalam pemrosesan produk

5. Kesalahan dalam perakitan produk

6. Kondisi pekerja yang tidak baik

7. Kerusakan permesinan

8. Minimnya pengetahuan dan keahlian pekerja

2.1.9 Moda Kegagalan {Failure mode)

Moda kegagalan ditentukan sebagai cara dimana proses dapat secara potensial

gagal untuk memenuhi fungsi yang dimaksud. Moda kegagalan potensial dapat juga

menjadi sebab moda kegagalan potensial dalam pembuatan komponen dan proses
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perakitan komponen yang meliputi sub assydan final assy. Moda kegagalan kadang -

kadang dijelaskan sebagai kategori kerusakan. Suatu potensi Moda Kegagalan

menggambarkan cara di mana suatu produk atau proses dapat gagal menjalankan

fungsi yang dikandungnya sesuai dengan standarperformansi yang diinginkan seperti

dijelaskan oleh kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan.

Secara umum, moda kegagalan proses dapat digolongkan atas beberapa

proses, antara lain :

a.Pabrikasi : Kegagalan karena Dimensi dan visual.

b.Perakitan : Kegagalan karena huubungan antar komponen hilangnya

komponen,kesalahan orientasi

c.Receiving inspection : Kegagalan menerima komponen yang baik dan menolak

komponen yang jelek.

d.Testing inspection : Kegagalan pengujian produk

2.1.10 Efek Kegagalan dan Rating Keparahan (Severity)

Efek kegagalan merupakan efek yang ditimbulkan oleh adanya kegagalan

potensial pada konsumen. Efek kegagalan pada produk bisa menimpa produk itu

sendiri, komponen produk,komponen lain, assembly yang lebih tinggi, pemakai, dan

system lain yang terkait.

 



20

Efek mayor

| Pelanggan tidak terpuaskan (kecewa). Kinerja alat
j sangat terpengaruh tapi terkendali dan arnan.

j Fungsi sistem terganggu

Efek extrim 8

Pelanggan sangat kecewa peralatan tidak bisa

dioperasikan dengan aman. System tidak

beroperasi

Efek serius 9
Efek berbaliaya potensial. Mampu menghentikan

peralatan tanpa kecelakaan - kegagalan bertahap

Efek

berbaliaya
10

Efek berbahaya. Efek tiba-tiba yang berhubungan

dengan keamanan.

2.1.11 Penyebab Kegagalan dan Rating Kejadian (Occurrence)

Suatu kegagalan pasti ada penyebabnya. Penyebab kegagalan ini berasal dari

banyak hal, seperti disain dan proses pada suatu produk. Bukan hanya itu saja, tetapi

kegagalan bisa saja terjadi pada taliap awal seperti pemilihan material yang tidak

baik/sesuai serta kontrol yang tidak intensif.

Agar menghasilkan suatu produk yang memiliki keandalan yang tinggi maka

diperlukan pemahaman penyebab kegagalan, sehingga kegagalan dan ketidaksesuaian

dapat diminimalkan. Fokus utama dalam perencanaan dan perancangan produk yang

andal adalah dengan mengenali penyebab kegagalan pada suatu produk dan

mengambil tindakan korektif sehingga pencapaian keandalan sistem dapat dicapai.
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Tingkat kejadian (occurrence) adalah rating yang berhubungan dengan

estimasi jumlah kegagalan kumulatif yang muncul akibat suatu penyebab tertentu

pada elemen dengan jumlah yang ditentukan yang diproduksi dengan metode

pengendalian yang digunakan saat ini, Rating kejadian diestimasikan dengan jumlali

kegagalan kumulatif yang muncul pada setiap 1000 komponen atau CNF (Cumulative

Number of J'aitureyiOOO. CNF/1000 dapat diestimasikan dari sejarah tingkat

kegagalan proses manufaktur dan perakitan pada komponen yang mirip atau yang

dapat mewakili jika data estimasi dari kegagalan dari komponen yang dimaksud tidak

dapat ditentukan (Miller, 1992).

Jumlah kumulatif dari kegagalan komponen-komponen tidak bisa diestimasi

secara kuantitatif atau perhitungan karena data-data yang diperlukan tidak tersedia.

Oleh karena itu maka diputuskan estimasi kemungkinan terjadi kegagalan dilakukan

secara subjektif dengan melakukan brainstorming bersama pihak-piliak terkait yang

telah berpengalaman.

Tabel 2.3 Rating Kejadian ( Occurrence)

Efek Rating Kriteria

Hampir tidak

ada
I

Tidak mungkin terjadi kegagalan

Dalam sejarah desain yang mirip menunjukkan

tidak adanya kegagalan

Sedikit 2 Kemungkinan sangat jarang terjadi kegagalan
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Sangat kecil 3 Kemungkinan jarang terjadi kegagalan

Kecil 4 Kemungkinan sangat sedikit terjadi kegagalan

Rendah 5 Kemungkinan sedikit terjadi kegagalan

Medium 6 Kemungkinan menengah terjadi kegagalan

Agak tinggi 7 Kemungkinan agak tinggi terjadi kegagalan

Tinggi 8 Kemungkinan tinggi terjadi kegagalan

Sangat tinggi 9 Kemungkinan sangat tinggi terjadi kegagalan

Hampir

dipastikan
10

Kemungkinan hampir pasti terjadi kegagalan.

Dalam sejarah desain yang mirip menunjukkan

sangat banyak kegagalan

2.1.12 Metode Deteksi (Detection)

Rating deteksi tergantung pada metode pengendalian yang digunakan saat ini.

Rating deteksi adalah ukuran kemampuan metode pengendalian untuk mendeteksi

penyebab atau mekanisme kegagalan, atau kemampuan metode pengendalian untuk

mendeteksi moda kegagalan.
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Tabel 2.4. Rating Deteksi

Efek Rating Kriteria

Hampir pasti 1
Metode pencegahan tersedia dalam tahap awal

konsep

Sangat tinggi 2
Program analisis computer pencegahan tersedia

dalam tahap awal konsep

Tinggi 3
Teknik simulasi atau pemodelan tersedia dalam

taliap awal konsep

Agak tinggi 4 Pengujian dalamprototype awal elemensistem

Menengah 5 Pengujian dalampre-produksi elemen sistem

Rendah 6 Pengujian dalam elemen sistem yang mirip

Kecil 7

Pengujian pada alat dengan prototype elemen

sistem terpasang

Sangat kecil 8
Pengujian keandalan pada alat dengan elemen

sistem terpasang

Sedikit 9
Flanya tersedia metode tak terbukti atau tidak

dapat dipercaya.

Hampir tidak

terdeteksi
10 Tidak diketahui metode deteksi yang sesuai.
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2.1.13 Risk Priority Number (RPN)

RPN adalah hasil kali rating severity, occurrence, dan detection, yang

dirumuskan sebagai berikut (Miller, 1992) :

RPN = Sev x Occ x Det

Dengan :

Sev = Rating severity atau tingkat keparahan efek kegagalan

Occ = Rating occurrence atau tingkat kemungkinan munculnya

penyebab kegagalan

Det = Rating detection atau tingkat deteksi metode pengendalian yang

digunakan saat ini

Rating dan RPN hanya digunakan untuk mengurutkan dan melihat tingkatan

nilai pada hasil identifikasi terhadap kelemahan yang potensial sehingga dapat

dipertimbangkan tindakan-tindakan rekomendasi yang mungkin diambil untuk

mengurangi kelemahan tersebut sehingga akan diperoleh proses yang lebih handal

dan dapat meminimalisasi kegagalan yang akan terjadi. Urutan tertinggi dari nilai

RPN dengan batasan tertentu sesuai hasil brainstorming dengan pihak perusahaan

akan diberikan tindakan rekomendasi pencegahan.
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2.1.14 Rekomendasi Tindakan untuk Mengurangi Resiko Kegagalan

Tindakan diambil untuk mengurangi rating severity, occurrence, dan

detection. Tindakan rekomendasi perbaikan perlu dipertimbangkan pada kondisi

sebagai berikut:

a. Efek kegagalan yang memiliki rating severity 9 atau 10.

b. Hasil kali rating severity dan occurrence dari suatu moda kegagalan atau

penyebab moda kegagalan tinggi (berdasarkan konsensus tim).

c. Kombinasi moda kegagalan-penyebab kegagalan, moda kegagalan-metode

pengendalian yang digunakan saat ini memiliki RPN yang tinggi (berdasarkan

konsensus tim).

Dalam rangka untuk mengurangi rating severity, occurrence, dan detection

yang sangat tinggi tersebut, dapat dipertimbangkan tindakan-tindakan rekomendasi

yang dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5 Rekomendasi tindakan perbaikan

Untuk

pengurangan:

Tindakan yang

dipertimbangkan:

Tujuan:

Tingkat

Keparahan

(Severity)

Mengubah desain

(contohnya ukuran,

material)

Untuk mengurangi mode

kegagalan

Tingkat Kejadian Mengubah desain atau Untuk mencegah penyebab

 



(Occurrence)

Metode Deteksi

(Detection)

proses

Menambah atau

mengembangkan metode

pengendalian
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kegagalan atau mengurangi

tingkat kemunculannya

Meningkatkan kemampuan

untuk mendeteksi mode

kegagalan atau mendeteksi

penyebab kegagalan sebelum

munculnya kegagalan

2.1.15 Diagram Alir Proses Pembuatan FMEA

Langkah - langkali yang dilakukan dalam melaksanakan FMEA tergantung

pada jenis FMEA yang akan dipakai. Sebagai contoh bila melakukan FMEA proses,

dapatdilihat seperti langkah dibawali ini:

 



Menyusunalirandiagramproses

Mengidentifikasikan potensi moda
kegagalan

I
Mengidentifikasikan potensiefek

kegagalan

31:1 i -
Menentukan rating keparahan (severity)

Mengidentifikasikan potensipenyebab
kegagalan

I
Menentukanratingkejadian (occurrence)

+ ~~
Memeriksa metode deteksi

- Standart Instruksi Kerja ( SIK )
- Quality Chech Sheet (QCS)

Menentukan rating defeksi (detection)

Menghitung RPN(Risk Priority Number)

Pemeriksaan Tabel FMEA

[Ya,

Memberikan rekomendasi tindakan

koreksi

Validasi

MenyusunLaporanFMEAAkhir

JTidak.

Menyusun Laporan
FMEA Sementara

Gambar 2.1 Diagram alir proses pembuatan FMEA
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2.2 Manajemen Perawatan

2.2.1 Definisi dan Tujuan Perawatan

Perawatan (maintenance) berdasar kamus Oxford diterjemahkan sebagai suatu

sebab untuk melanjutkan. Sedangkan berdasarkan Webster, diartikan sebagai usaha

untuk menjaga agar dicapai kondisi yang tetap. Kata "menjaga" pada konteks ini

berarti menjaga agar aset dapat terus bekerja sesuai dengan keinginan pengguna. Dari

uraian tersebut, perawatan (maintenance) didefinisikan sebagai kegiatan untuk

memastikan atau mempeitaliankan kondisi aset fisik agar dapat terus melakukan apa

yang diinginkan penggunanya (Moubray, 1997).

2.2.2 Tipe-tipe Perawatan

Terdapat berbagai tipe filosof: perawatan yang berbeda. Masing-masing

perusahaan mungkin dapat menerapkan tipe perawatan yang berbeda, disesuaikan

dengan kondisi perusahaan yang bersangkutan. Berikut beberapa tipe tindakan

perawatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan equipment service level

(Wireman, 1990):

1. Breakdown maintenance

Perawatan yang dilakukan ketika mesin telah mengalami breakdown.

Tidak ada preventive maintenance, teknisi bekerja hanya jika peralatan

mengalami kegagalan pcmakaian. Jenis perawatan ini memakan biaya yang
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mahal. Equipment service level biasanya di bawah level penerimaan

(acceptable levels) dan dapat berakibat pada penurunan kualitas produk.

2. Minor lube maintenance

Merupakan jenis perawatan di mana tidak akan dilaksanakan overhaul

peralatan sebelum terjadi breakdown, hanya saja dilaksanakan program

pelumasan sehmgga dapat menunda teijadinya breakdown mesin. Kadangkala
perusahaan melaksanakan program ini sebagai tindakan preventive

maintenance, padahal equipment service level peralatan di bawah program ini

masih kurang memuaskan.

3. Preventive maintenance

Termasuk program lubrication (pelumasan), inspeksi rutin, dan

penyesuaian (penyetelan) mesin. Program ini dapat mencegah teijadinya

masalah potensial sebelum terjadi. Dengan preventive maintenance,

equipment service levels mulai mencapai kisaran yang dapat diterima untuk

sebagian operasi yang dilakukan.

4. Predictive maintenance

Merupakan tape lain dari preventive maintenance, yang meliputi

peramalan kegagalan yang mungkin terjadi dengan melakukan analisis

kondisi peralatan. Analisis dilakukan dengan melihat trend yang terjadi untuk

beberapa parameter, seperti: getaran, suhu atau aliran. Predictive maintenance

memungkinkan memperbaiki peralatan tanpa mengganggu jadwal produksi.

Dengan diterapkannya predictive maintenance, biaya downtime bisa ditekan
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atau bahkan dihilangkan. Selain itu, tipe perawatan ini dapat meningkatkan

service level peralatan.

5. Condition based maintenance

Perawatan yang dilakukan hanya jika dibutuhkan, di mana peralatan

dimonitor secara terus menerus. Beberapa pabrik memiliki PLCs

(programmable logic controllers) yang terhubung ke komputer untuk

memantau kondisi peralatan. Adanya deviasi/penyimpangan dari standar akan

mcngakibatkan alarm berbunyi secara otomatis. Perawatan ini merupakan cara

yang efektif untuk menekan biaya dan mencapai service level peralatan. Akan

letapi, biaya start up dan instalasi peralatan sangat mahal.

6. Zero-failure maintenance

Tipe perawatan yang digunakan jika biaya kegagalan dan outage

produksi yang dihasilkan sangat tinggi. Tipe ini merupakan kombinasi dari

beberapa tipe perawatan yang lain untuk menghasilkan perawatan di mana

semua critical points peralatan dan proses dimonitor untuk dibuat grafik dan

dibuat trend dan proyeksi dibuat sebagai sisa service life untuk setiap item.

Ketika peralatan atau proses dipertanyakan, offline dan perbaikan dilakukan,

peralatan atau proses kemudian bekerja lagi. Maintenance tipe ini termasuk

maintenance yang canggih danpaling mahal.
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2.2.3 Preventive maintenance

Preventive maintenance merupakan semua kegiatan perawatan yang

direncanakan, yang didesain untuk meningkatkan umur equipment dan mencegah

semua kegiatan maintenance yang tidak terencana (Wireman, 1990). Tujuan dari

preventive maintenance adalah untuk memastikan tidak terjadinya equipment

downtime yang tidak terencana

Tipe perawatan ini dikategorikan sebagai tindakan perawatan yang penting

karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. meningkatkan otomatisasi pada industri.

2. memperpanjang umur equipment.

3. mengurangi konsumsi energi.

4. meningkatkan kualitas produkyangdihasilkan.

5. mengurangi kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan untuk

memenuhi jadwal produksi.

Kegiatan preventive maintenance meliputi kegiatau rutin; pelumasan,

pembersihan, dan inspeksi, proactive replacement (penggantian komponen mesin

sebelum terjadi kerusakan), predictive maintenance, condition-based maintenance,

dan reliability engineering.
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2.2.4 Kegagalan-kegagalan yang dapat diminimalkan dengan preventive

maintenance

Semua komponen yang beroperasi / bergerak (moving component) sangat

mungkin untuk mengalami kerusakan dan merupakan kandidat utama yang mcndapat

perawatan dengan tipe preventive. Berikut merupakan penyebah-penyebab umum

kerusakan pada komponen (Patlon, 1995):

1. abrasion

2. penyalahgunaan komponen

3. deteriorasi yang disebabkan oleh umur (age deterioration)

4. kontaminasi

5. korosi

6. lingkungan yang kotor

7. fatigue

8. aus

9. temperatur yang ekstrim

10. getaran

rrrn^/:f^AM;}

2.3 Diagram Pareto

Diagram pareto merupakan suatu gambar yang mengurutkan klasifikasi data

dari kiri ke kanan menurut urutan rangking tcrtinggi hingga terendah (Hadi, 2003).

Digram ini digunakan utk menemukan masalah utama kecacatan dan penyebab utama
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kecacatan dengan cara mengklasitlkasikan masalah mutu ke dalam sebab penting

yang sedikitdan sebab tidak penting yang banyak.

2.4 Diagram Sebab Akibat

Diagram sebab akibat dikembangkan oleh Dr.Kaoru Ishikawa pada tahun

1943, sehingga sering disebut dengan diagram Ishikawa atau diagram tuiang ikan.

Diagram sebab akibat adalah satu alat dalam menganalisa mutu dengan tujuan untuk

mengetahui secara menyeluruh hubungan antara kecacatan dengan penyebabnya

untuk selanjutnya diambil tindakan perbaikan (Wahyu. 2003). Diagram sebab akibat

ini di gambarkan dengan garis dan symbol - symbol. Penyebab masalah berasal dari

berbagai sumber utama, misalnya metode kerja, bahan, pengukuran, karyawan.

lingkungan, dan sebagainya.

2.5 Matrix Part Deployment

Matrix part deployment atau disebut sebagai rumah kedua ini bertsikan

kebutuhan teknis yang tcrpilih untuk dikembangkan ditransformasikan pada

rancangan konsep yang lebih teknis (part kritis). Untuk menentukan part kritis maka

perlu dibuat suatu analisis konsep terlebih dahulu.

 


