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RINGKASAN 

 

LODIMEDA KINI, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas 

Brarijaya, 2015, Manajemen Persediaan Suku Cadang Mesin High Pressure 

Compressor dengan Klasifikasi FSN-ABC-VED, Dosen Pembimbing: Oyong 

Novareza dan Agustina Eunike. 

 

 Gas and Oil Separation Plant (GOSP) Cepu merupakan salah satu plant 

yang dioperasikan oleh PT.Exterran Indonesia. PT. Exterran Indonesia 

menjalankan sebuah kontrak kerja dengan ExxonMobil dan PERTAMINA sejak 

2009 hingga 2015 untuk pembangunan dan pengoperasian sebuah Early 

Production Facility yang melakukan pemisahan minyak mentah. Pada saat ini 

GOSP Cepu dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan yang semakin 

berhati-hati agar perusahaan dapat memperoleh profit yang besar pada kontrak 

tersebut. Salah satu hal yang mengakibatkan mengendapnya nilai uang dan dapat 

mengakibatkan rendahnya nilai profit adalah pesrsediaan suku cadang yang 

selama ini dilakukan GOSP Cepu dalam jumlah besar. Oleh sebab itu penelitian 

ini bertujuan untuk melakukan sebuah manajemen persediaan suku cadang yang 

dapat mengurangi nilai persediaan existing. High Pressure Compressor (HPC) 

merupakan mesin yang menjadi obyek penelitian karena tingginya nilai 

persediannya dan frekuensi corrective maintenance yang tinggi. 

 Pada penelitian ini dilakukan analisis pada tiap suku cadang dengan 

metode klasifikasi FSN(frekuensi), ABC(nilai penggunaan), VED(kekritisan) 

sehingga suku cadang akan dikelompokkan bersama dengan suku cadang lain 

yang memiliki kemiripan karakteristik. Berdasarkan kombinasi dari ketiga 

klasifikasi tersebut ditetapkan tiga jenis kebijakan yaitu, kebijakan lebih dari satu 

unit persediaan, kebijakan satu unti persediaan, dan kebijakan tanpa persediaan. 

 Dengan usulan menajemen persediaan yang diberikan, dapat dilakukan 

reduksi nilai persediaan suku cadang mesin HPC hingga 43,8% karena melakukan 

eliminasi pada suku cadang yang dikenai kebijakan tanpa persediaan. Selain itu 

reduksi juga diperolah dari penurunan level persediaan pada suku cadang dengan 

kebijakan satu unit persediaan. Hal yang paling mempengaruhi terjadinya 

persediaan pada GOSP Cepu adalah lokasi pabrik yang jauh dari supplier 

sehingga meningkatkan kekritisan suku cadang. Hasil klasifikasi juga dipengaruhi 

oleh aspek teknis yang mempengaruhi pola konsumsi suku cadang.  

 

Kata Kunci: persediaan suku cadang, manajemen, klasifikasi, FSN-ABC-VED 

 



 
 

x 

 

SUMMARY 
 

LODIMEDA KINI, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, 

Universitas Brawijaya, 2015, Spare Part Inventory Management for High Pressure 

Compressor Machine, Supervisors: Oyong Novareza and Agustina Eunike. 

 

 Gas and Oil Separation Plant (GOSP) Cepu is one of the plants which 

operated by PT. Exterran Indonesia. As a subcontractor company to ExxonMobil. 

Ltd, PT. Exterran Indonesia provides procurement, construction, maintenance, and 

operation service for an Early Production Facility owned by Mobil Cepu, Ltd and 

PERTAMINA. PT Exterran Indonesia has been working under contract operations 

since 2009 and will be ended at the end of 2015. Nowadays, GOSP Cepu has to 

manage their cash flow appropriately in order to increase the profitability of the 

bussiness. Spare part inventory is one of the invested cash that needs to be 

managed efficiently. GOSP Cepu faced a problem in keeping large quantities of 

spare parts in stock. As the result, GOSP Cepu decreased its profitability due to 

procurement activity of large quantities of spare parts. Hence, the objectives of 

this research is to propose an inventory management that can reduce the amount 

of the inventory kept by GOSP Cepu. High Pressure Compressor (HPC) had been 

chosen to be the object of this study due to its large number spare part inventory 

and its corrective maintenance frequency. 

This research aims to analyse the appropriate inventory policy of the spare 

parts by classifying them into groups according to the similar attributes. This 

research proposes multicriteria inventory which is based on ranking and 

classifying each spare parts according to frequency of demand criteria (FSN), 

value-usage criteria (ABC) and criticality criteria (VED). Mechanichal and supply 

are the two aspects of criticality that being analysed in this research. After being 

classified by three models of classification, spare parts were grouped into 27 types 

of combined-class of FSN-ABC-VED classification then assigned into three 

inventory policies. Three inventory policies used in this research are keeping more 

pieces in stock, one piece in stock and without stock. 

The proposed inventory management in this study is able to reduce the 

amount of inventory up to 43,8 % of total inventory of HPC equipment. The 

reduction can be generated by reducing group of spare part that is assigned into 

without stock inventory policy group. Besides, it is also generated by reducing the 

quantity kept by spare parts that is assigned into one pieces in stock inventory 

policy group. The aspect that mostly affects GOSP Cepu’s inventory is the 

location of the plants that is far from spare parts suppliers.  

 

Keywords : spare parts inventory, management, classification , FSN-ABC-VED
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Dalam melaksanakan penelitian diperlukan hal-hal penting yang digunakan 

sebagai dasar dalam pelaksanaannya. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai 

latar belakang mengapa permasalahan ini diangkat, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan manfaat penelitian yang 

dilakukan. 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Menurut Rotab dan Darrab (2010) pada berbagai industri, kegiatan 

pemeliharaan sangat penting untuk menjaga reliabilitas sistem yang beroperasi. 

Efisiensi kegiatan pemeliharaan bergantung pada ketersediaan material 

pemeliharaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya manajemen persediaan pada 

material pemeliharaan untuk mendukung pemeliharaan (Nyman dan Levitt, 2006). 

Menurut Baluch et al (2013), secara garis besar terdapat 3 jenis material 

pemeliharaan, yaitu peralatan, bahan kimia consumable,  serta suku cadang mesin. 

Diantara ketiganya, pengadaan suku cadang dapat mencapai 70% dari total biaya 

pengadaan material pemeliharaan. Oleh karena pola permintaan suku cadang yang 

tidak menentu dan beragam, manajemen persediaan penting untuk dilakukan. Di 

sisi lain, pola pemakaian suku cadang dipengaruhi oleh aspek teknis yang perlu 

dipertimbangkan (Rego dan Mesquita, 2011) 

Perusahaan sering kali dihadapkan pada budaya menyimpan suku cadang 

dalam jumlah besar untuk menjaga ketersediaan suku cadang. Hal ini 

mengkibatkan rendahnya nilai inventory turn over. Kondisi ini mengindikasikan 

biaya operasional yang tinggi bahkan dapat menjadi suatu penilaian yang buruk 

bagi top manager dan investor (Bosnjakovic, 2010). 

PT. Exterran Indonesia merupakan perusahaan penyedia jasa penanganan ahli 

dalam teknologi kompresi dan pengolahan gas alam, desain, pengoperasian serta 

pemeliharaan peralatan produksi. Gas and Oil Separation Plant (GOSP) Cepu 

merupakan salah satu lapangan produksi yang dijalankan dengan sistem contract 
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operations yang akan berakir pada akhir tahun 2015. GOSP Cepu merupakan 

lapangan percontohan untuk mendesain suatu fasilitas pengelolaan minyak 

permanen pada blok Cepu.  

Dengan karakteristik usaha jangka pendek yang dilakukannya, diperlukan 

pengelolaan biaya yang baik sehingga dapat memperoleh profit yang besar. Biaya 

yang harus dikelola adalah biaya operasional fasilitas dan biaya pemeliharaan. 

Biaya pemeliharaan sendiri terdiri atas biaya pengadaan dan penyimpanan 

material pemeliharaan. Oleh sebab itu, pengelolaan persediaan suku cadang 

menjadi sangat penting untuk memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan 

profit pada kontrak yang dilakukan. 

GOSP Cepu melakukan pengelolaan persediaan yang didukung adanya sistem 

pengelompokan suku cadang. Pengelompokan dilakukan dengan parameter 

frekuensi penggunaan suku cadang yang dikelompokkan menjadi tiga kelas, yaitu 

kelas A (frequently transacted/fast moving parts) dengan penggunaan lebih dari 

satu per bulan atau lebih dari 12 unit per tahun, B (occasionally transacted/slow 

moving parts) dengan penggunaan 4-12 kali per tahun, C (very low transacted/non 

moving parts) dengan permintaan 0-3 per tahun. Pengelompokkan ini dalam 

beberapa literatur disebut dengan model fast, slow dan non-moving parts (FSN). 

Pengelolaan seluruh suku cadang dilakukan dengan melakukan pengadaan suku 

cadang sama banyaknya dengan jumlah konnsumsi pada tahun sebelumnya. 

Penerapan kebijakan yang sama pada semua jenis suku cadang merupakan 

cara pengelolaan persediaan suku cadang yang kurang tepat. Oleh karena itu, 

terlebih dahulu dilakukan klasifikasi yang spesifik sebelum menetapkan kebijakan 

persediaan yang sesuai bagi tiap suku cadang. Dengan proses tersebut perusahaan 

dapat mengelola persediaan dengan optimal (Bosnjakovic, 2010). 

Berdasarkan data persediaan sepanjang tahun 2013 hingga 2014, persediaan 

didominasi oleh suku cadang kelas C yang bersifat non moving hingga mencapai 

lebih dari 40% total jumlah persediaan. Sebaliknya, suku cadang kelas A atau fast 

moving parts berada pada proporsi yang terendah dibanding suku cadang lainnya. 

Berdasarkan data persediaan pada bulan Maret 2014, didapati bahwa suku cadang 

dengan merek Waukesha dan Ariel menyerap nilai sebesar USD 505.167 dari 

keseluruhan nilai persediaan suku cadang sebesar USD 856.846 atau mencapai 
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59% dari total persediaan. Ariel dan Waukesha merupakan suku cadang yang 

digunakan pada Unit Kompressor. Unit Kompresor terdiri dari Low Pressure 

Compressor dan  High Pressure Compressor. 

Berdasarkan monthly maintenance report selama tahun 2013, High Pressure 

Compressor adalah perangkat dengan frekuensi pemeliharaan corrective tertinggi 

pada GOSP Cepu. Hal ini memicu para pembuat keputusan untuk melakukan 

pengadaan suku cadang dengan jumlah yang besar. Oleh karena itu, penelitian 

berfokus pada pengelolaan suku cadang High Pressure Compressor (HPC). 

Disamping itu, HPC juga merupakan fasilitas penting dalam operasi pemisahan.  

HPC merupakan unit yang berfungsi untuk melakukan kompresi gas sisa 

operasi pemisahan. Gas tersebut mengandung H2S sehingga tidak dapat diolah 

lagi maupun dibakar secara bebas karena sifatnya yang beracun. Oleh karena itu, 

gas harus diinjeksikan kembali pada sumur injeksi. Agar gas dapat masuk kembali 

ke dalam sumur, diperlukan proses kompresi agar gas bertekanan lebih tinggi 

daripada tekanan sumur yaitu 2500 psi. Dengan demikian paket HPC menjadi 

penting dalam keberlangsungan operasi pemisahan. Tanpa keandalan HPC maka 

keseluruhan operasi pemisahan 40.000 BOPD minyak mentah dapat terhenti. 

Dalam upaya penetapan kebijkan yang spesifik dilakukan klasifikasi suku 

cadang. Klasifikasi akan dilakukan berdasarkan tiga parameter, yaitu berdasarkan 

pola pamakaian atau FSN (fast, slow, non-moving), berdasarkan value-usage atau 

ABC (always, better, control) dengan tujuan memetakan nilai persediaan yang 

terbesar. Selanjutnya dengan parameter tingkat kekritisan suku cadang atau VED 

(vital, essential, desireable). 

Setelah dilakukan klasifikasi maka masing-masing kelas akan dikelompokkan 

pada tiga jenis kebijakan penyimpanan yaitu kelompok suku cadang tanpa 

persediaan, kelompok dengan satu unit pada persediaan, atau suku cadang dengan 

persediaan lebih dari satu unit. Hasil dari penelitian ini berupa rekomendasi 

kebijakan persediaan bagi suku cadang mesin HPC yang dapat digunakan sebagai 

dasar keputusan penurunan level persediaan maupun peningkatan level persediaan 

bagi suku cadang mesin tersebut berdasarkan kondisi pemeliharaan yang 

berlangsung pada saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah 
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rekomendasi pengelolaan persediaan yang dapat meningkatkan profitabilitas 

contract operations dari sisi pengelolaan biaya pemeliharaan. 

 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan pada sub bab 

sebelumnya, terdapat beberapa masalah di PT. Exterran Indonesia, GOSP Cepu 

yaitu: 

1. Tidak ada metode khusus yang digunakan dalam pengambilan keputusan 

pengadaan suku cadang. 

2. Terjadi penumpukan suku cadang yang tidak diperlukan pada persediaan 

sehingga perlu dilakukan perbaikan level persediaan dan reduksi suku cadang 

HPC pada GOSP Cepu. 

 

1.3 RUMUSAN MASALAH 

Dari identifikasi permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apa sajakah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengambilan 

keputusan penyimpanan suku cadang? 

2. Berapa banyak jenis suku cadang yang mengakibatkan penumpukan dan yang 

tidak perlu disimpan pada persediaan suku cadang mesin HPC di GOSP 

Cepu? 

3. Bagaimana rekomendasi perbaikan level persediaan dapat dilakukan pada 

persediaan suku cadang mesin HPC di GOSP Cepu? 

 

1.4 BATASAN PENELITIAN 

Agar penelitian lebih terarah dan terfokus, maka diperlukan beberapa batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan adalah data suku cadang pada GOSP Cepu sepanjang 

tahun 2013.  

2. Suku cadang yang diamati adalah suku cadang kompresor Ariel dan engine 

Waukesha. 
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3. Penelitian hanya memberikan rekomendasi kebijakan persediaan yang tepat 

bagi suku cadang tanpa memberikan rekomendasi jumlah persediaan optimal. 

4. Penelitian ini tidak membahas biaya pemesanan dan penyimpanan. 

5. Rekomendasi kebijakan persediaan yang diberikan hanya dapat digunakan 

pada masa contract operations yaitu hingga akhir tahun 2015 

 

1.5  ASUMSI PENELITIAN 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Lead Time yang disepakati pemasok dan perusahaan bersifat tetap. 

2. Tidak ada peningkatan kapasitas operasi pemisahan. 

3. Tidak ada perpanjangan contract operations pada GOSP Cepu. 

 

1.6 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan kebijakan persediaan yang sesuai untuk masing-masing 

kombinasi kelas suku cadang dengan mengelompokkan tiap suku cadang 

mesin HPC pada klasifikasi FSN, ABC dan VED. 

2. Menetapkan jumlah unit suku cadang yang sebaiknya disimpan dan tidak 

perlu disimpan hingga tahun 2015 untuk mengatasi penumpukan suku cadang 

pada persediaan. 

3. Memberikan rekomendasi perbaikan pada jumlah persediaan suku cadang 

mesin HPC yang saat ini tersimpan pada GOSP Cepu. 

 

1.7 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan suatu langkah sistematis yang dapat digunakan dalam 

pengambilan keputusan mengenai pengelolaan suku cadang sehingga 

mengurangi subjektifitas dan ketergantungan pada pendapat pribadi pihak 

tertentu. 

2. Meningkatkan efisiensi persediaan suku cadang mesin HPC pada GOSP Cepu 
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3. Meningkatkan profitabilitas contract operations melalui penghematan biaya 

pemeliharaan yang muncul karena mengendapnya suku cadang pada 

persediaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan klasifikasi material dan pengendalian persediaan serta dasar teori yang 

dapat mendukung penelitian ini. 

 

2.1 PENELITIAN TERDAHULU 

Vaisakh (2013) melakukan penelitian pada salah satu industri pemrosesan 

bahan kimia yang melakukan kegiatan produksi secara continuous. Permasalahan 

yang terdapat pada perusahaan ini adalah tingginya holding cost yang harus 

ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan suku cadang pemeliharaan. Suku 

cadang pemeliharaan disimpan dengan tujuan meningkatkan availability dari 

proses kimia yang berlangsung di perusahaan. Klasifikasi dilakukan pada 94 jenis 

suku cadang yang telah tersimpan pada persediaan. Pada tahap awal dilakukan 

klasifikasi berdasarkan frekuensi penggunaan suku cadang atau metode FSN. 

Selanjutnya dilakukan reduksi persediaan pada suku cadang yang bersifat non-

moving dengan terlebih dahulu mengelompokkannya pada klasifikasi VED 

berdasarkan fungsi komponen pada mesin. Keluaran dari penelitian tersebut 

adalah sekelompok suku cadang yang dikenai keputusan untuk dihilangkan dari 

persediaan. 

Moleanaers (2012) melakukan penelitian pada sebuah perusahaan petrokimia 

di Belgia. Permasalahan yang terjadi pada perusahaan adalah kurangnya akurasi 

pada metode klasifikasi yang diterapkan. Pada metode yang diterapkan hanya 

melibatkan beberapa parameter yang tidak memperjelas perbedaan karakteristik 

dari satu jenis suku cadang dengan suku cadang yang lain. Hasil dari penelitian 

yang dilakukan adalah parameter-parameter penting yang menentukan tingkat 

kekritisan suku cadang. Parameter tersebut antara lain, probability of failure, 

karakteristik pengadaan, kepentingan komponen pada keberlangsungan proses 

produksi, dan jenis pemeliharaan yang terlibat. Dengan hasil penelitian tersebut 

maka perusahaan dapat menetukan kebijakan persediaan yang akurat pada tiap 

suku cadang yang tersimpan. 
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Aji (2011) melakukan penelitian pada PT. XYZ dengan mengklasifikasikan 

suku cadang mesin carding ke dalam klasfikasi ABC. Faktor yang diperhitungkan 

pada klasifikasi ini adalah jumlah penggunaan dalam satu tahun dan unit cost dari 

suku cadang. Pada penelitiannya hal lain yang dipertimbangkan adalah waktu 

pengadaan suku cadang. Semakin panjang waktu pengadaan suku cadang maka 

semakin penting keberadaan material tersebut pada persediaan. Hasil dari 

penelitian yang dilakukannya adalah rekomendasi untuk mereduksi suku cadang 

dengan nilai penggunaan yang rendah serta lead time pengadaan yang pendek. 

Dalam penelitian yang dilakukan Vaisakh (2013), peneliti berfokus pada 

mereduksi persediaan suku cadang yang bersifat non-moving. Penelitian ini dapat 

diterapkan pada kondisi dimana perusahaan belum dapat menentukan suku cadang 

yang harus tersimpan pada persediaan berdasarkan faktor teknisnya. Namun 

penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor pengadaan suku cadang serta 

besarnya kontribusi biaya dari setiap suku cadang yang mengendap pada 

persediaan.  

Pada penelitian ini diperlukan kombinasi dari penggunaan metode klasifikasi 

yang telah digunakan Aji (2011) maupun Vaisakh (2013) oleh karena karakter 

masalah yang terjadi pada perusahaan. Selanjutnya, dapat mengadopsi metode 

yang digunakan Aji (2011) yang dikombinasikan dengan metode yang digunakan 

Vaisakh (2013). Pada klasifikasi ABC dilakukan penekanan terhadap nilai dan 

frekuensi dari permintaan suku cadang. Hal ini perlu dipertimbangkan apabila 

perusahaan menaruh perhatian pada tingginya nilai yang tersimpan pada 

persediaan. Melalui klasifikasi tersebut dapat dilakukan pemetaan persebaran nilai 

persediaan yang jelas dan membantu pembuatan keputusan. 

Tabel 2.1 merupakan tabel perbandingan antara penelitian terdahulu yang 

telah dibahas sebelumnya. Untuk memperkuat dasar pengambilan keputusan maka 

dapat digunakan kombinasi klasifikasi seperti yang telah dilakukan Vaisakh 

(2013) dan Aji (2011), dengan menggunakan beberapa parameter yang telah 

dirumuskan pada penelitian yang dilakukan Moleanaers (2012). Dengan 

penggunaan kombinasi klasifikasi tersebut maka dapat ditentukan suku cadang 

manakah yang perlu dieliminasi dari persediaan. Jika kondisi permasalahan yang 

akan dipecahkan menuntut reduksi nilai persediaan yang besar dengan 
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mempertimbangkan faktor teknis serta faktor pengadaan suku cadang, maka 

diperlukan kombinasi dari kedua metode tersebut untuk menghasilkan keputusan 

yang spesifik berdasarkan karakteristik suku cadang mesin HPC. 

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Dilakukan 

Penulis Objek  

Penelitian 

Metode Hasil 

ABC FSN VED 

Vaisakh  

(2013) 

Industri 

pemrosesan 

bahan kimia 

  

√ 

 

√ 

Dengan klasifikasi FSNVED yang 

memperhatikan waktu simpan 

suku cadang dan tingkat kekritisan 

suku cadang terhadap 

keberlangsungan produksi, 

perusahaan dapat mereduksi 44 

dari 94 jenis suku cadang yang 

tersimpan pada inventori yang 

berdampak pada penurunan biaya 

penyimpanan yang ditanggung 

perusahaan. 

Moleanaers 

(2012) 

BASF Antwerp 

NV 

Petrochemical, 

Belgium 

   

√ 

Dengan kalsifikasi VED yang 

mempertimbangkan faktor teknis 

dan faktor pengadaan dari suku 

cadang dan probability of failure 

dari tiap komponen serta jenis 

kegiatan pemeliharaan yang dapat 

diimplementasikan pada industry 

yang bersifat continuous dan dapat 

meningkatkan akurasi inventori. 

Aji 

(2011) 

PT. XYZ, 

suku cadang 

pemeliharaan 

Mesin Carding 

pada Unit 

Spinning 

 

√ 

  

√ 

Dengan metode ABC VED dapat 

dilakukan penanganan yang 

akurat menyakut kendali 

persediaan, peramalan, serta 

siklus perhitungan kembali 

terhadap 150 jenis suku cadang . 

Penelitian 

ini 

PT. Exterran 

Indonesia, 

GOSP Cepu 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

Pada penelitian ini dilakukan 

pemetaan kondisi nilai uang 

yang tersimpan pada inventori 

berdasarkan kriteria FSN, ABC 

dan VED serta menetapkan 

kebijakan penyimpanan yang 

sesuai bagi setiap suku cadang 

yang pada saat ini tersimpan 

dengan tujuan memperoleh 

inventori yang ramping dan 

akurat sesuai dengan kebutuhan 

kegiatan pemeliharaan. 
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2.2 MANAJEMEN PERSEDIAAN SUKU CADANG 

Menurut Russel dan Taylor (2011) persediaan adalah sejumah stok item yang 

diputuskan untuk disimpan dengan tujuan memenuhi kebutuhan internal dan 

eksternal. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun 

eksternal organisasi secara efektif dalam jangka waktu yang tepat merupakan 

service level. Oleh karena pentingnya fungsi persediaan seperti tersebut di atas, 

maka perlu dilakukan sistem pengaturan yang disebut manajemen persediaan. 

Tujuan dari diadakannya manajemen persediaan adalah untuk menentukan berapa 

yang harus disimpan, berapa yang harus diorder dan berapa yang harus dibeli atau 

dipesan. 

Salah satu jenis persediaan yang tersimpan pada gudang adalah suku cadang. 

Menurut Nyman dan Levitt (2006) penyimpanan suku cadang bertujuan untuk 

mendukung efektifitas kegiatan pemeliharaan fasilitas produksi. Suku cadang 

merupakan komponen atau barang pengganti yang sangat diperlukan pada mesin 

yang mengalami kerusakan. Jadi, suku cadang juga merupakan faktor pelengkap 

untuk menjamin kesiapan mesin atau peralatan agar dapat beroperasi kembali 

setelah mengalami perbaikan (Supandi,1990). 

Suku cadang mesin sangat penting bagi perusahaan. Tanpa adanya suku 

cadang maka perusahaan dapat mengalami penghentian operasi apabila terjadi 

kerusakan. Penyimpanan suku cadang bertujuan untuk memfasilitasi eksekusi 

kegiatan pemeliharaan khususnya ketika terjadi breakdown mesin yang 

mengharuskan adanya breakdown maintenance.  

Menurut Baluch et al. (2013) permasalahan yang dihadapi oleh beberapa 

perusahaan berkaitan dengan persediaan suku cadang adalah penyimpanan suku 

cadang dalam jumlah yang besar sehingga mengakibatkan tingginya biaya 

penyimpanan yang ditimbulkan. Dalam melakukan analisis penyimpanan suku 

cadang permasalahan utama yang ditemui adalah sifat permintaan yang sulit 

diprediksi dan spesifikasi komponen yang harus disimpan.  

Dalam pola permintaan suku cadang, beberapa jenis suku cadang memiliki 

perilaku permintaan yang sangat tinggi, namun terdapat pula suku cadang yang 

memiliki permintaan sangat kecil dengan jumlah penggunaan satu kali per tahun. 
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan suku cadang adalah bahwa 

penyimpanan stok tidak terlalu banyak ataupun kurang. Bosnjakovic (2010) 

menuliskan bahwa dalam manajemen persediaan suku cadang terdapat beberapa 

hal inti yang harus diputuskan, antara lain : 

a. Mengadakan persediaan atau tidak pada setiap suku cadang. 

Pada dasarnya sebuah suku cadang akan disimpan apabila manfaat dari 

penyimpanan dan nilai ketersediaan lebih besar daripada ongkos 

penyimpanan suku cadang tersebut. Hal ini sangat penting dilakukan terutama 

bagi suku cadang dengan tingkat permintaan yang sangat rendah.  

 

b. Berapa banyak jumlah yang harus dipesan pada satu kali pemesanan. 

Ketika keputusan untuk melakukan penyimpanan dipilih maka langkah 

selanjutnya adalah menentukan berapa jumlah item dalam satu kali 

pemesanan. Untuk menentukan pemesanan optimal (lot sizing) terdapat 

beberapa model yang dapat digunakan misalnya EOQ, FOQ dan sebagainya. 

 

c. Berapa jumlah setiap item harus tersedia pada stok. 

Untuk mengambil keputusan mengenai berapa jumlah yang harus tersimpan 

pada persediaan diperlukan informasi mengenai data permintaan tahunan dari 

spare parts, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan yang timbul. 

 

d. Kapan waktu merilis sebuah order. 

Saat dimana harus dilakukan rilis terhadap order baru disebut re-order point. 

Menyimpan terlalu banyak item dapat mengakibatkan biaya penyimpanan 

yang tinggi. Sebaliknya, menyimpan terlalu sedikit item juga dapat 

mengakitbatkan biaya penalti atau kehilangan produksi yang tinggi. Stok 

minimum akan ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah konsumsi yang 

terjadi selama waktu pengadaan. 

Pada studi ini proses manajemen persediaan yang dilakukan hanyalah sampai 

pada tahap yang pertama, yaitu membuat keputusan untuk mengadakan persediaa 

atau tidak pada setiap suku cadang. Hal ini merupakan inti permasalahan yang 

harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pengembangan ke arah optimalisasi. 
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2.3 KLASIFIKASI SUKU CADANG FSN-ABC-VED 

Dalam tulisan ilmiahnya Bosnjakovic (2010) menyatakan bahwa dengan 

menganalisis setiap suku cadang dapat terlihat bahwa masing-masing suku cadang 

tidak memiliki tingkat kepentingan yang sama untuk disimpan. Setiap suku 

cadang juga memiliki pengaruh yang berbeda terhadap keamanan kerja sebuah 

peralatan, dan tentunya setiap suku cadang memiliki biaya pengadaan yang 

berbeda-beda serta biaya penyimpanan yang berbeda-beda pula. Sehingga 

bukanlah merupakan kebijakan yang benar jika memperlakukan semua suku 

cadang yang ada dengan pola pemesanan dan penyimpanan yang sama. 

Untuk mengatur pola pemesanan dan penyimpanan yang diberlakukan pada 

setiap suku cadang diperlukan adanya kebijakan persediaan suku cadang. Inti dari 

kebijakan pembelian dan penyimpanannya adalah penentuan level persediaan 

yang sesuai, jumlah pemesanan pada setiap kali pemesanan, dan waktu untuk 

melakukan order. Bosnjakovic (2010) merumuskan sebuah tahapan klasifikasi 

yang disebut Klasifikasi kombinasi untuk Persediaan Suku Cadang. Metode 

tersebut merupakan sebuah tahapan yang digunakan untuk mengklasifikasikan 

material berdasarkan peringkat pada pengklasifikasian berdasarkan atribut-atribut 

yang sama. Setiap item yang tersimpan pada stok akan dianalisis dan diberi 

peringkat dengan mengacu pada kriteria-kriteria tertentu dan menggabungkannya 

ke dalam kebijakan penyimpanan yang sama. Kriteria-kriteria yang digunakan 

diantaranya (Bosnjakovic, 2010) : 

a. Frekuensi permintaan (klasifikasi grup FSN) 

b. Spare part value-usage (klasifikasi grup ABC) 

c. Tingkat kekritisan (klasifikasi grup VED) 

 

2.3.1 Klasifikasi FSN 

 Masing-masing suku cadang memiliki frekuensi permintaan yang berbeda-

beda sehingga manajemen persediaan suku cadang yang yang diberlakukan bisa 

jadi berbeda-beda untuk tiap jenis suku cadang. Oleh sebab itu, sangat penting 

untuk mengklasifikasikan suku cadang dengan frekuensi penggunaan yang hampir 

sama ke dalam satu kelompok. Jumlah kelompok klasifikasi dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, namun terdapat 3 klasifikasi yang umum digunakan yaitu:  
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suku cadang dengan frekuensi permintaan yang tinggi (fast moving), kemudian 

suku cadang dengan permintaan sedikit (slow moving) dan suku cadang dengan 

permintaan yang jarang (non-moving). Kriteria klasifikasi dapat berupa jumlah 

penggunaan suku cadang dalam jangka waktu tertentu atau dapat berupa rata-rata 

permintaan selama waktu tertentu. Klasifikasi ini memberikan gambaran 

mengenai bergerak atau tidaknya persediaan yang tersimpan (Oudheusden, 1996). 

 

2.3.2 Klasifikasi ABC 

 Menurut Bosnjakovic (2010) setiap suku cadang pada persediaan memiliki 

nilainya masing-masing bagi perusahaan. Value-usage dapat didefinisikan sebagai 

perkalian harga satu unit item dengan permintaan selama satu tahun. Dengan 

menganalisis biaya tahunan dari sebuah suku cadang maka dapat diperoleh bahwa 

terdapat beberapa jenis suku cadang yang menyerap hampir sebagian besar biaya 

penyediaan suku cadang. Dalam klasifikasi ini suku cadang dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga kelompok yaitu A, B, dan C sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2. 2 Pengelompokan Suku Cadang dengan Klasifikasi ABC 

Kelas Prosentase jumlah item Prosentase nilai 

A 20% 80% 

B 30% 15% 

C 50% 5% 

Sumber : Nyman dan Levitt (2006) 

 Gambar 2.1 merupakan grafik jumlah suku cadang terhadap nilainya pada 

persediaan. Pada grafik tersebut dapat dilihat hubungan antara jumlah item 

terhadap nilai suku cadang berdasarkan kelasnya. 

 

Gambar 2. 1 Grafik pengelompokan ABC 



14 

 

 

 

Sumber : Nyman dan Levitt (2006) 

 Menurut Russell dan Taylor (2011) setiap kelas pada klasifikasi ABC 

membutuhkan tingkatan yang berbeda dalam pengendaliannya. Semakin tinggi 

nilai persediaan maka pengendaliannya akan semakin ketat. Suku cadang dengan 

klasifikasi A harus mendapat perlakukan yang berbeda dengan kelas B maupun 

kelas C. Kelas dengan tingkat value-usage yang lebih rendah memperoleh 

perlakukan penendalian yang lebih leluasa bahkan perhatian yang rendah. 

 Langkah awal dalam melakukan analisis ABC adalah mengklasifikasikan 

suku cadang sebagai kelas A, B ataupun C. Setiap suku cadang akan diberi nilai 

berdasarkan unit cost dan annual demand suku cadang tersebut. Seluruh suku 

cadang akan diurutkan berdasarkan peringkatnya berdasarkan value-usage dalam 

satu tahun. Hasil klasifikasi ini bukanlah yang paling tepat namun hasil klasifikasi 

ini memberikan pemetaan yang mendekati kondisi nyata yang dihadapi 

perusahaan mengenai wilayah dengan penyerapan biaya terbesar sehingga dapat 

diambil perhatian khusus pada hal tersebut. Selain itu dalam melakukan reduksi 

biaya tertentu metode ini dapat membantu dalam pemusatan perhatian pada 

penanganan masalah yang akan memberikan dampak terbesar bagi keseluruhan 

biaya. 

 

2.3.3 Klasifikasi VED 

Molenaers et al.(2011) manyatakan bahwa klasifikasi suku cadang harus 

berfokus pada kesimpulan mengenai suku cadang mana yang terpenting dari sudut 

pandang kegiatan pemeliharaan dan manajemen persediaan. Suku cadang yang 

penting jika dipandang dari sudut pandang pemeliharaan adalah suku cadang yang 

ketidaktersediaannya mengakibatkan konsekuensi besar pada kelancaran 

berjalannya fasilitas dan keamanan lingkungan fasilitas produksi. Di sisi lain, dari 

sudut pandang manajemen juga terdapat pertimbangan lainnya yaitu waktu 

pengadaan suku cadang. 

Berdasarkan hal tersebut maka suku cadang dapat dikelompokkan menjadi 

tiga kelompok yaitu vital (grup V), essential (grup E), dan desireable (grup D). 

Pada Gambar 2.2 Bosnjakovic (2011) memaparkan yang dapat dievaluasi akan 

berbeda-beda bergantung pada keadaan aktivitas produksi, namun pada sektor 
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industri tertentu faktor produksi, pasokan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta 

penyimpanan merupakan faktor yang seringkali menjadi penentu dalam 

pengambilan keputusan.  

Gambar 2.2 menjelaskan parameter yang menetukan kekritisan suku cadang. 

kerja serta penyimpanan yang didefinisikan dengan K1, K2, K3 hingga K4.  

Kekritisan Suku Cadang
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K3

Keselamatan dan 
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Penyimpanan
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Penurunan 
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Penurunan 
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Lead Time 

Tidak Menentu

Lead Time 

yang Panjang

Hanya 
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Pemasok

Bahaya Bagi 

Lingkungan

Dampak Pada 

Mesin Lainnya

Bahaya 

Kecelakaan 

Kecil

Penurunan 

Kualitas

Kebutuhan 

Ruang dan 

Pemindahan 

Material

Biaya 
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yang Tinggi

 

Gambar 2. 2 Parameter tingkat kekritisan suku cadang 

 Sumber : Bosnjakovic (2011) 

 

Pada parameter tersebut akan diberikan nilai 1 (non critical), 2 (secondary 

critical) atau 3 (critical) untuk masing-masing koefisien berdasarkan kondisi suku 

cadang.  

Untuk melakukan penilaian terhadap sub parameter (K1 K2, K3 dan K4) maka 

terdapat kondisi-kondisi yang harus diamati dan kemudian diselesaikan dengan 

memilih koefisien terbesar sebagai koefisien kekritisan dari tiap parameter atau 

dapat dirumuskan sebagai Kr = Max{K1, K2, K3 dan K4}. Parameter yang 

digunakan berkaitan dengan pengaruh suku cadang terhadap kegiatan produksi 

maupun keamanan dan kesehatan kerja. Selain itu pada kondisi pemasokan suku 

cadang dan penyimpanan juga perlu dilakukan pengukuran kepentingan sebagai 

berikut: 

1. Kekritisan suku cadang sehubungan dengan kegiatan produksi (K1) 
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 Tujuan dari kegiatan pemeliharaan adalah untuk memastikan ketersediaan 

dan reliabilitas peralatan produksi sehingga dapat melakukan aktivitas produksi 

secara terus menerus tanpa adanya delay karena kerusakan peralatan. Namun 

tidak semua bagian mesin produksi memiliki kepentingan yang sama untuk 

mencapai target tersebut. Dengan kata lain, kegagalan suatu bagian pada mesin 

dapat mengakibatkan interupsi pada pengoperasian mesin bahkan keseluruhan 

aktivitas produksi sementara beberapa kerusakan lainnya tidak berdampak 

signifikan pada kinerja sebuah mesin ataupun proses produksi yang 

berlangsung. 

 Menurut Turner et al. (2000) kegiatan pemeliharaan pada umumnya sangat 

berpengaruh pada proses produksi perusahaan. Hal ini sangat berhubungan 

dengan fasilitas produksi yang merupakan aktivitas dari operasional 

perusahaan. Fasilitas dapat berupa mesin produksi, ruang produksi, komponen 

dalam mesin produksi, dan sebagainya. Kerusakan pada salah satu komponen 

akan menyebabkan kehilangan kesempatan produksi. Komponen mesin dalam 

hal ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian berdasarkan tingkat 

kekritisannya sehubungan dengan kegiatan produksi, yaitu vital, essential, dan 

desireable. 

 Komponen critical adalah komponen yang kegagalannya mengakibatkan 

downtime secara langsung dan mengakibatkan kerugian. Selain itu juga 

mengakibatkan penurunan secara langsung pada efisiensi seluruh proses 

produksi dan kualitas produk. Komponen secondary critical merupakan 

komponen yang kegagalannya memicu kehilangan produksi namun tidak 

menghentikan proses produksi yang sedang berlangsung. Sementara, 

komponen non critical merupakan komponen yang kegagalannya tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan produksi. Dalam hal ini 

satu jenis suku cadang dapat terpasang pada beberapa komponen mesin yang 

berbeda bahkan pada mesin yang berbeda-beda.  

 Dalam pengoperasian mesin, setiap komponen memiliki umur pakai yang 

berbeda-beda. Bahkan pada beberapa kondisi terdapat kesenjangan antara umur 

pakai suatu elemen atau komponen mesin yang terpasang pada kondisi 

lingkungan yang berbeda. Oleh sebab itu, selanjutnya faktor kekritisan juga 
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dapat dipertimbangakan melalui probability of failure dari sebuah komponen 

mesin. 

 Dengan memperhatikan probability of failure maka dapat ditentukan 

prioritas penyimpanan bagi komponen mesin dengan probability of failure 

yang lebih besar. Komponen mesin yang lebih rentan rusak memiliki tingkat 

kepentingan lebih tinggi untuk disimpan. Dengan memperhitungkan 

probability of failure maka komponen mesin dengan kemungkinan kerusakan 

yang lebih rendah dan semakin rendah akan terpisahkan dari komponen mesin 

dengan probability of failure yang lebih tinggi.  

 Pentingnya memisahkan komponen berdasakran probability of failure 

dikarenakan beberapa komponen mesin memiliki peranan yang sama 

pentingnya dalam kelangsungan operasi mesin. Namun, jika diperhatikan dari 

sisi probability of failure akan diperoleh pemetaan yang lebih jelas mengenai 

suku cadang yang penting dengan kerentanan kerusakan yang tinggi hingga 

yang rendah. Dengan demikian penyimpanan suku cadang dapat difokuskan 

bagi komponenn dengan probability of failure yang tinggi gantinya melakukan 

persediaan bagi seluruh komponen mesin yang berperan penting bagi 

keberlangsungan operasional mesin. 

 

2. Kekritisan suku cadang sehubungan dengan keamanan kegiatan produksi. 

 Menurut Bosnjakovic (2010) keselamatan kerja merupakan salah satu 

prioritas yang harus dicapai dalam pengoperasian sebuah peralatan. 

Ketidaktersediaan sebuah komponen mesin dapat mengakibatkan bahaya 

tertentu. Kegagalan beberapa komponen mesin dapat memberikan pengaruh 

langsung pada kondisi kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja. 

 Kondisi yang dapat terjadi antara lain terjadinya kecelakaan kerja yang 

mengakibatkan cidera berat bagi para pekerja karena mesin produksi beroprasi 

dengan kegagalan komponen sebuah komponen mesin. Kekritisan komponen 

ataupun suku cadang dipengaruhi oleh sebarapa besar dampak yang dapat 

ditimbulkan dari kegagalan komponen mesin tersebut serta dampak dari 

ketidaktersediaan suatu suku cadang. Semakin tinggi potensi dampak yang 

ditimbulkan maka semakin tinggi juga tingkat kekritisan dari suatu suu cadang. 
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3. Kekritisan suku cadang berdasarkan faktor pengadaannya (K3) 

Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan lead time yang dibutuhkan untuk 

pengadaan suku cadang. Menurut Nyman dan Levit (2006) untuk menjamin 

ketersediaan suku cadang maka diperlukan pertimbangan yang berkaitan 

dengan waktu pengadaan suku cadang tersebut. Suku cadang dengan jangka 

waktu pengiriman yang panjang penting untuk disimpan pada persediaan. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat ditetapkan kebijakan.  

Selain itu menurut Moleanaers et al. (2011), kriteria penting lainnya yang 

harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kekritisan suku cadang 

berdasarkan pengadaannya adalah jumlah pemasok yang dapat memberikan 

suplai suku cadang. Semakin banyak jumlah pemasok maka tingkat 

ketergantungan semakin rendah dan tingkat kekritisan suku cadang semakin 

rendah pula. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa suku cadang cenderung 

mudah untuk didapatkan. Sebaliknya, jika jumlah pemasok yang dapat 

memberikan suplai hanya satu, maka tingkat ketergantungan menjadi tinggi 

dan tingkat kekritisan suku cadang menjadi meningkat. 

 

4. Kekritisan suku cadang sehubungan dengan penyimpanan (K4) 

Suku cadang tertentu dapat mengalami penurunan kualitas dan daya 

gunanya dan hal ini merupakan kekritisan bagi penyimpanan pada sudut 

pandang ini nilai K4=3. Jika suku cadang berukuran besar dan memiliki bobot 

yang berat maka hal ini dapat menjadi permasalahan kekritisan dari sudut 

pandang ruang dan pemindahannya, maka kondisi ini akan diberi bobot K4=2. 

Apabila suku cadang yang tersimpan memerlukan perlakukan khusus maka 

suku cadang tidak akan direkomendasikan untuk disimpan. 

 

2.3.4 Penetapan Kebijakan Persediaan 

Jenis klasifikasi FSN, ABC dan VED memiliki bobot yang sama pentingnya 

dalam penentuan kebijakan persediaan. Kebijakan persediaan merupakan 

keputusan yang meliputi penentuan pengadaan stok atau tidak pada sebuah suku 
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cadang. Lebih dalam lagi, pada penentuan kebijkan persediaan dapat ditentukan 

apakah pengadaan stok akan diadakan dengan jumlah satu ataupun lebih dari satu. 

Oleh karena itu, dalam penentuan kebijakan persediaan dilakukan kombinasi 

pada ketiga klasifikasi tersebut. Berdasarkan 3 parameter klasifikasi (FSN, ABC, 

VED) dapat dihasilkan kombinasi sebanyak 27 kelompok suku cadang. Kelompok 

suku cadang tersebut terbentuk karena dikelompokkan pada klasifikasi yang sama 

pada baik pada klasifikasi FSN, ABC maupun VED. Dengan demikian akan 

muncul kelompok-kelompok suku cadang dengan hasil klasifikasi yang sama. 

Selanjutnya, hasil klasifikasi akan dikelompokkan berdasarkan jenis kebijakan 

yang sesuai berdasarkan karakter suku cadang. 

Hasil kombinasi dari penggabungan klasifikasi dapat digambarkan seperti 

pada Gambar 2.3. Dimana pada gambar tersebut terlihat kombinasi yang mungkin 

muncul dari suku cadang dengan klasifikasi A dikombinasikan dengan VED dan 

FSN hingga suku cadang kelas C. Pada gambar tersebut juga terlihat visualisasi 

dari kombinasi ABC, VED dan FSN dalam bentuk perpotongan sumbu-sumbu. 

 

Gambar 2. 3 Kemungkinan kombinasi parameter klasifikasi 

  Sumber : Bosnjakovic (2011)  

 

Dalam penerapan manajemen persediaan, langkah selanjutnya yang dilakukan 

adalah menetapkan kebijakan persediaan. Kebijakan yang akurat ditetapkan sesuai 

dengan karakteristik suku cadang dari sudt pandang klasifikasi FSN, ABC dan 

VED. Terdapat tiga jenis kebijakan persediaan yang dapat dirumuskan 

berdasarlam karakteristik suku cadang (Rego dan Mesquita, 2011): 

1. Suku cadang tanpa penyimpanan pada persediaan (without stock). 

 Untuk item dengan value usage yang tinggi, jika frekuensi permintaan 

rendah. 
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 Untuk item dengan value-usage sedang jika frekuensi permintaan sedang 

dan jika kekritisannya tidak vital. 

 Untuk item dengan value-usage kecil jika frekuensi permintaan kecil dan 

kekritisannya tidak vital. 

2. Suku cadang dengan 1 stok pada persediaan (one piece in stock). 

 Untuk item dengan value-usage sedang jika frekuensi permintaan sedang 

dan kekritisannya vital. 

 Untuk item dengan value-usage rendah jika frekuensi permintaan sedang 

dan kekritisannya tidak vital. 

 Untuk item dengan value-usage rendah jika frekuensi permintaan rendah 

dengan kekritisan vital dan sedang. 

3. Lebih dari 1 stok tersimpan pada persediaan (more piece in stock). Kebijakan 

ini diberlakukan pada suku cadang dengan karakteristik selain yang telah 

disebutkan pada dua jenis kebijakan persediaan sebelumnya.  Pada kebijakan 

penyimpanan ini dapat dilakukan perhitunganoptimal. 

Tabel 2.3 merupakan tabel yang merangkum setiap kelompok kelas suku 

cadang serta kebijakan yang sesuai untuk diterapkan pada klasifikasi tersebut 

menurut Bosnjakovic (2011). Tabel tersebut berisi 27 kelompok klasifkasi yang 

terbentuk sete1lah proses klasifikasi dengan 3 jenis pengelompokan yaitu FSN, 

ABC, dan VED. Setiap kelompok yang terbentuk memiliki karakter khusus yang 

membuat kelompok tersebut sesuai dengan salah satu dari tiga jenis kebijakan 

persediaan yang ada. Terdapat beberapa jenis kelompok memiliki ketetapan 

kebijakan persediaan yang sama satu dengan yang lain.  

Tabel 2. 3 Penetapan Kebijakan Penyimpanan Pada Klasifikasi Suku Cadang 

Kelas Kebijakan 

Persediaan 

Kelas Kebijakan 

Persediaan 

Kelas Kebijakan 

Persediaan 
FAV Lebih dari satu unit SAV Satu unit pada stok NAV Satu unit pada stok 

FAE Lebih dari satu unit SAE Satu unit pada stok NAE Tanpa stok 

FAD Satu unit pada stok SAD Tanpa stok NAD Tanpa stok 

FBV Lebih dari satu unit SBV Satu unit pada stok NBV Satu unit pada stok 

FBE Lebih dari satu unit SBE Satu unit pada stok NBE Tanpa stok 

FBD Lebih dari satu unit SBD Satu unit pada stok NBD Tanpa stok 

FCV Lebih dari satu unit SCV Lebih dari satu unit NCV Satu unit pada stok 

FCE Lebih dari satu unit SCE Lebih dari satu unit NCE Satu unit pada stok 

FCD Lebih dari satu unit SCD Satu unit pada stok NCD Tanpa stok 

Sumber : Bosnjakovic (2011) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

Metode penelitian adalah tahapan yang harus ditetapkan terlebih dahulu 

sebelum melakukan penyelesaian masalah yang sedang dibahas. Pada bab ini akan 

dijelaskan mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian agar proses 

penelitian dapat terarah, terstruktur dan sistematis.  

 

3.1 JENIS PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang ciri 

utamanya adalah memberikan penjelasan obyektif, komparasi dan evaluasi 

sebagai bahan pengambilan keputusan bagi yang berwenang. Tujuan dari 

penelitian deskriptif adalah mencari penjelasan atas suatu fakta atau kejadian yang 

sedang tejadi, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang 

berkembang, akibat atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang sedang 

berlangsung. 

 

3.2 TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN 

Penelitian ini dilakukan di PT. Exterran Indonesia pada Gas and Oil 

Separation Plant, Banyu Urip, Cepu. Pengambilan data dilakukan pada bulan 

Maret 2014- Januari 2015.  

 

3.3 PENGAMBILAN DATA DAN METODE 

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Studi Lapangan 

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan pengamatan awal 

untuk mendapatkan gambaran dari kondisi sebenarnya dari objek yang akan 

diteliti. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi peneliti karena dapat 

memberikan gambaran yang jelas tentang objek penelItiannya. Dari hasil 

studi lapangan ini, peneliti dapat mengetahui permasalahan yang terjadi pada 

perusahaan tersebut serta menjadi pertimbangan dalam melakukan klasifikasi 
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suku cadang. Pada tahap ini kodisi terkini dari kegiatan pemeliharaan serta 

level persediaan suku cadang HPC menjadi pertimbangan optimasi. 

 

2. Studi Literatur 

Studi literatur digunakan untuk mempelajari teori dan ilmu pengetahuan 

yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sumber literatur 

berasal dari buku, jurnal, serta studi terhadap penelitian terdahulu dengan 

topik utama dalam penelitian ini yaitu klasifikasi suku cadang dengan metode 

FSN-ABC-VED sebagai pendukung aktivitas pemeliharaan fasilitas produksi.  

Dengan demikian maka peneliti dapat melakukan klasifikasi suku cadang 

dengan dasar dan referensi yang autentik. 

 

3. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah yaitu mengindentifikasi secara detil ruang lingkup 

permasalahan pada sistem yang akan diteliti. Identifikasi masalah dilakukan  

dengan tujuan mencari permasalahan yang terjadi. Hasil identifikasi masalah 

terdapat pada sub bab 1.2 

 

4. Perumusan Masalah 

Setelah mengidentifikasi masalah dengan seksama, tahap selanjutnya 

adalah merumuskan masalah sesuai dengan kenyataan di lapangan. 

Perumusan masalah merupakan rincian dari permasalahan yang dikaji dan 

nantinya akan menunjukan tujuan dari penelitian ini. Perumusan masalah 

terdapat pada sub bab 1.3. 

 

5. Penentuan Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ditentukan berdasarkan perumusan masalah yang telah 

dijabarkan sebelumnya. Hal ini ditujukkan untuk menentukan batasan-batasan 

yang perlu dalam pengolahan dan analisis hasil pengukuran selanjutnya. 

Tujuan penelitian terdapat pada sub bab 1.4. 

 

3.4 LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN 

Penjelasan secara sistematis mengenai tahapan pengumpulan dan pengolahan 

data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Data tinjauan umum GOSP Cepu 

b. Data proses produksi pada GOSP Cepu 

c. Data persediaan suku cadang  High Pressure Compressor pada gudang 

d. Data pemakaian suku cadang High Pressure Compressor 

e. Data supplier dan  lead time pengiriman suku cadang. 

f. Data kegiatan pemeliharaan corrective dan preventive 

g. Data uptime dan downtime High Pressure Compressor 

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan terhadap 

obyek penelitian. Hasil observasi yang telah dilakukan yaitu mengamati 

kondisi koordinasi antara departemen logistic sebagai penyedia suku 

cadang dengan dengan departemen maintenance sebagai pengguna suku 

cadang.  Selain itu peneliti juga mengamati pola pemakaian suku cadang 

serta faktor-faktor yang mempengaruhi pola pemakian suku cadang. 

 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung 

dengan obyek yang diteliti. Hasil wawancara dilakukan kepada pihak-

pihak terkait mengenai pola penggunaan suku cadang serta faktor penting 

yang mempengaruhi kekritisan suku cadang. 

 

c. Dokumentasi Perusahaan 

Dokumentasi perusahaan merupakan metode pengumpulan data yang 

berasal dari arsip, dokumen atau catatan yang dimiliki perusahaan. 

Dokumen ini digunakan sebagai penunjang atau pelengkap dalam 

penelitian.  
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2. Pengolahan Data 

Adapun tahap pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasi suku cadang yang digunakan dalam pemeliharaan High 

Pressure Compressor pada GOSP Cepu serta melakukan rekapitulasi 

konsumsi suku cadang selama tahun 2013. 

b. Mengklasifikasikan suku cadang ke dalam kelompok FSN 

c. Mengklasifikasikan suku cadang ke dalam kelompok ABC 

d. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kekritisan suku cadang 

e. Melakukan pembobotan pada tiap faktor yang mempengaruhi kekritisan 

suku cadang. 

f. Melakukan skoring pada setiap faktor kekritisan suku cadang 

g. Mengklasifikasikan suku cadang ke dalam kelompok VED 

 

3.5 TAHAP HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penjelasan secara sistematis mengenai tahapn analisis dan kesimpulan data 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Analisis dan Pembahasan 

Pada tahap ini akan dibahas hasil pengolahan data yang dilakukan untuk 

dianalisis dan diuraikan secara detil dan sistematis dari hasil pencapaian 

pengolahan data yang dilakukan. 

 

2. Rekomendasi Perbaikan 

Rekomendasi perbaikan dilakukan terhadap level persediaan yang tidak 

sesuai dengan hasil kebijakan yang ditentukan yang dilakukan berdasarkan 

analisis sebelumnya. 

 

3.6 DIAGRAM ALIR PENELITIAN 

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian digambarkan dalam Gambar 

3.1. Penelitian tahap awal meliputi studi lapangan dan studi pustaka guna 

melakukan identifikasi masalah dan diakhiri pada tahap analisis dan pembahasan 

berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan selama kegiatan penelitian.  
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Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum perusahaan dan 

pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya serta pembahasan dari hasil analisis, sehingga nantinya dapat 

memberikan usulan perbaikan berdasarkan hasil analisis permasalahan tersebut. 

 

4.1 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran perusahaan yang 

melatarbelakangi dilakukannya penelitian. Melalui penggambaran ini dapat 

diperoleh pengertian mengenai pentingnya penelitian ini dilakukan. Dengan 

mengetahui profil perusahaan, visi dan strategi perusahaan, proses bisnis 

perusahaan, dan proses produksi perusahaan maka penelitian ini dapat 

menghasilkan sebuah rekomendasi yang mendukung pencapaian perusahaan. 

 

4.1.1 Profil Exterran Holdings, Inc 

Exterran Holdings, Inc adalah perusahaan yang berpusat di Houston, Amerika 

Serikat yang memiliki keahlian bisnis dalam layanan kompresi gas alam dan 

operasi perminyakan sektor hulu, pemeliharaan dan fabrikasi produksi minyak 

dan gas serta pengolahan air. Exterran Holdings, Inc memiliki tiga lini bisnis 

utama yaitu contract operations, fabrication dan aftermarket services. Dalam lini 

bisnis contract operations, Exterran Holdings, Inc. menyediakan jasa 

pengoperasian peralatan produksi perminyakan bagi perusahaan eksplorasi 

perminyakan. Sementara, pada lini bisnis fabrication, Exterran Holdings, Inc. 

membuat dan menjual peralatan dalam proses produksi perminyakan dan gas 

bumi. Pada lini bisnis aftermarket, Exterran Holdings, Inc menjual suku cadang 

dan komponen serta layanan operasi, pemeliharaan, perbaikan dan rekonfigurasi 

bagi pengguna jasa operasi kompresi, produksi, pengolahan dan lainnya. 

Wilayah kerja Exterran Holdings, Inc dibagi menjadi dua wilayah besar 

dengan kantor cabang yang tersebar di seluruh dunia. Pembagian tersebut meliputi  
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Exterran Western Hemisphere dan Exterran Eastern Hemisphere. Gas and Oil 

Separation Plant (GOSP) Cepu merupakan bagian dari Exterran Eastern 

Hemisphere yang berada di Indonesia, yang beroperasi dengan nama PT. Exterran 

Indonesia. GOSP Cepu merupakan salah satu bisnis contract operations yang 

dilakukan PT. Exterran Indonesia dengan Mobil Cepu, Ltd. sebagai 

penyelenggara eksplorasi perminyakan yang dibentuk oleh Exxon Mobil sebagai 

pemenang lelang reservoir minyak pada Blok Cepu. Selanjutnya proses bisnis 

yang berlangsung pada GOSP Cepu akan dibahas lebih lanjut pada sub bab 4.1.2. 

 

4.1.2 Visi dan Strategi Perusahaan 

Agar dapat menjalankan bisnisnya dengan terus menerus dan melakukan 

pengembangan yang tanpa henti, Exterran Holdings, Inc merumuskan visi serta 

beberapa butir strategi sebagai berikut: 

1. Visi 

Visi dari Exterran Holdings, Inc adalah “Menjadi yang terdepan dalam 

memberikan layanan produksi minyak dan gas bumi di dunia serta menjadi 

solusi terbaik kebutuhan awal produksi.” 

2. Strategi  

Adapun strategi yang dilaksanakan oleh Exterran Holdings, Inc adalah: 

a. Mencipatakan nilai tambah bagi klien 

b. Berfokus pada bisnis inti  

c. Menjadi yang terdepan dibidang kompresi 

d. Mengutamakan efisiensi biaya 

e. Melakukan pengembangan secara berkelanjutan 

Berdasarkan butir-butir strategi yang ditetapkan oleh perusahaan terdapat 

beberapa poin yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Salah satu strategi 

yang perlu dilakukan untuk menjadi yang terdepan pada bidang kompresi gas 

alam adalah melakukan kegiatan pemeliharaan yang efektif dan efisien. Kegiatan 

pemeliharaan yang baik didukung oleh adanya manajemen persediaan suku 

cadang yang baik. Namun, manajemen suku cadang yang baik haruslah 

mempertimbangkan efisiensi biaya. Penyimpanan suku cadang yang tidak 

diperlukan pada gudang ataupun penyimpanan suku cadang dalam julah yang 
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besar merupakan hal yang bertentangan dengan strategi perusahaan yang hendak 

mengutamakan efisiensi biaya. 

 

4.1.3 Proses Bisnis Pada GOSP Cepu 

PT. Exterran Indonesia menyediakan jasa procurement, construction, 

operation serta maintenance fasilitas pemisahan minyak pada GOSP Cepu. Pada 

saat ini GOSP Cepu melakukan operasi pemisahan minyak pada tahap early 

production sehingga fasilitas produksi GOSP disebut juga sebagai early 

production  facility (EPF). EPF merupakan sebuah fasilitas produksi berskala 

kecil yang digunakan untuk menguji desain proses yang telah dirancang. Pada 

EPF dilakukan pembebanan masalah yang bermacam-macam untuk mengetahui 

perbaikan yang perlu dilakukan pada desain tersebut. Selanjutnya desain tersebut 

digunakan sebagai acuan dalam membanguan Central Production Facility dengan 

kapasitas yang besarnya sepuluh kali lebih besar. 

 Dalam contract operations yang dilakukan oleh PT. Exterran Indonesia 

segala biaya operasional pabrik menjadi biaya yang ditanggung dan disepakati 

oleh pihak penyelenggara kontrak dan pelaksanan kontrak. Biaya contract 

operations meliputi biaya pengoperasian mesin dan biaya pemeliharaan. Biaya 

pemeliharaan terdiri atas biaya pengadaan material dan biaya penyimpanan 

material. Penelitian ini menjadi penting karena tingginya biaya yang mengendap 

pada persediaan material mengakibatkan tingginya biaya yang harus ditanggung 

pada contract operations. Kondisi persediaan suku caang mempengaruhi profit 

perusahaan secara langsung dalam menjalankan contract operations. 

Contract operations GOSP Cepu pada saat ini telah berada pada fase 

penghujung dimana kontrak yang dilaksanakan akan berakhir pada akhir tahun 

2015. Berdasarkan kondisi operasi yang semakin stabil maka GOSP Cepu dituntut 

untuk semakin berhati-hati dalam pengeluaran yang dilakukannya. Selain itu, 

GOSP Cepu juga perlu melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan turns 

dari contract operations secara keseluruhan. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan adalah mereduksi persediaan suku cadang yang tidak diperlukan pada 

kelangsungan aktivitas pemeliharaan fasilitas produksi hingga akhir masa kontrak. 
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Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi semakin penting untuk dilakukan pada 

GOSP Cepu.  

 

4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan 

GOSP Cepu dipimpin oleh seorang Plant Manager yang bertanggung jawab 

atas keberlangsungan segala aktivitas pada plant Cepu. Plant Manager 

berkoordinasi dengan Operation Superintendent yang bertanggung jawab atas 

berlangsungnya operasi pemisahan minyak dan gas yang dilakukan pada GOSP 

Cepu. Agar operasi pemisahan berlangsung sesuai dengan spesifikasi produksi 

serta tidak menyimpang dari regulasi yang berlaku maka pada GOSP Cepu 

memiliki supervisor pada bidang-bidang utama yaitu, Plant Supervisor, 

Maintenance Supervisor, Health Safety and Environment Supervisor, Permit 

Supervisor, dan Logistic Supervisor. Plant Supervisor bertanggung jawab atas 

segala sesuatu yang terjadi pada operasi mesin-mesin produksi. Selanjutnya 

Maintenance Supervisor bertanggung jawab atas keandalan mesin-mesin melalui 

aktivitas pemeliharaan. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan kerja maka 

terdapat Supervisor Health, Safety and Environment (HSE) yang bekerja sama 

dengan Permit Supervisor.  Segala kegiatan didukung oleh departemen logistic 

sebagai penyedia kebutuhan internal GOSP Cepu dengan Logistic Supervisor 

sebagai penanggung jawab. 

Penelitian ini melibatkan departemen maintenance dan logistic. Dalam 

kegiatannya, departemen maintenance menerima perintah kerja dari plant 

supervisor. Pada eksekusi dilapangan pihak maintenance akan memberikan 

requesition kepada pihak logistic untuk melakukan pengadaan suku cadang mesin 

tertentu. Selama ini pihak logistic melakukan pengadaan ataupun penyimpanan 

persediaan berdasarkan permintaan departemen maintenance saja tanpa 

melakukan pertimbangan lain. 

Selama ini dasar pengambilan keputusan persediaan suku cadang yang 

dilakukan pihak maintenance hanya melihat dari sudut pandang ketersediaan suku 

cadang. Hal yang terpenting bagi departemen maintenance adalah suku cadang 

selalu tersedia kapanpun dibutuhkan. Di sisi lain, hal yang terpenting bagi pihak 

logistic hanyalah dapat menyediakan kebutuhan yang dipesan oleh departemen 
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maintenance tanpa mempertimbangkan strategi perushaan yang mengarah kepada 

efisiensi biaya. 

Permasalahan diatas bermuara pada satu akar permasalahan pengambilan 

keputusan. Selama ini keputusan hanya dilakukan berdasarkan pertimbangan 

pribadi dari maintenance supervisor yang seringkali tidak dimengerti oleh pihak 

lain. Hal ini mangakibatkan kurangnya fleksibilitas dan pertimbangan yang luas 

dalam proses pengambilan keputusan. 

Keputusan yang diambil dengan cara demikian tidak fleksibel karena hanya 

menitikberatkan pada aspek tertentu dengan mengabaikan aspek lainnya. Dampak 

lain yang timbul karena kondisi tersebut adalah pengambilan keputusan hanya 

dapat dilakukan oleh satu orang saja. Hal ini bukanlah suatu hal yang baik karena 

ketergantungan ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan lainnya. 

Dalam kondisi beban kerja yang berat sulit bagi pihak pembuat keputusan untuk 

dapat membagikan tahapan pengambilan keputusan yang diambilnya secara 

sistematis. 

Oleh sebab itu dalam penelitian bermaksud untuk memberikan suatu tahapan 

keputusan sistematis dengan mengadopsi poin-poin penting yang selama ini 

secara tidak langsung menjadi pertimbangan dalam melakukan pengadaan suku 

cadang. Dengan demikian maka dapat mengurangi ketergantungan pada pihak 

tertentu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan degan pengelolaan suku 

cadang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjembatani kebijakan yang dibuat 

oleh departemen maintenance dan logistic. 

 Gambar 4.1 merupakan bagan struktur organisasi pada GOSP Cepu secara 

lengkap. Pada bagan tersebut dapat dilihat keterkaitan antara departemen 

maintenance dengan  departemen logistic sehingga dapat diperoleh gambaran 

mengenai proses pangambilan keputusan yang dapat dilakukan di masa yang akan 

datang. Struktur organisasi dimulai dari yang teratas yaitu Plant Manager yang 

didukung oleh superintendent dan beberapau supervisor pada bidang-bidang yang 

terdapat di GOSO Cepu. Jika kita melihat pada struktur organisasi tersebut 

maintenance supervisor dan logistic supervisor berada pada level yang sama 

sehingga masing-masing dapat membuat suatu kebijakan.  
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Gambar 4. 1 Struktur Organisasi GOSP Cepu 

  Sumber: Exterran  

 

4.1.5 Perluasan GOSP Cepu 

Kebutuhan pengelolaan persediaan suku cadang yang baik semakin tinggi 

dengan adanya peningkatan kapasitas produksi. GOSP Cepu mulai beroperasi 

pada tahun 2009. Pada tahun tersebut, kapasitas produksi minyak mentah (crude 

oil) sebesar 20.000 MMSCFD (Million Metric Standard Cubic Feet per Day) atau 

setara dengan 20.000 BOPD. Perluasan yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah 

berupa penambahan kapasitas produksi. Penambahan kapasitas dilakukan pada 

tahun 2012 menjadi 24.000 MMSCFD. Produksi minyak mentah tersebut dijual 

kepada TWU (Tri Wahana Universal, sebuah oil company yang berjarak 5 km dari 

GOSP Cepu) dengan kapasitas sebesar 9.000 MMSCFD dan 15.000 MMSCFD 

kepada Mudi (PetroChina Tuban yang berjarak 45 km dari GOSP Cepu). Pada 

perluasan pertama, terdapat perubahan pada peralatan produksi diantaranya adalah 

terjadi penggantian pada beberapa peralatan seperi pompa mekanik, pipa dan juga 

instrumentasi yang ada pada pabrik. 
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Penambahan kapasitas kedua dilaksanakan tahun 2014 pada tanggal 10 Mei 

hingga mencapai 29.500 MMSCFD. Perluasan ini diiringi dengan penambahan 

alat diantaranya adalah booster pump dan export pump yang awalnya masing-

masing berjumlah 3 unit menjadi 4 unit. Selain itu, pada inlet unit sulfur treatment 

juga ditambahkan 1 unit scrubber untuk optimalisasi proses pemisahan H2S dari 

fuel gas. Kapasitas sebesar 29.500 BOPD ini dikirim ke Mudi Petro China sebesar 

16.500 MMSCFD dan TWU sebesar 13.000 MMSCFD.  

Seiring dengan meningkatnya target eksplorasi minyak yang ditetapkan 

pemerintah maka pada akhir tahun 2014, maka kembali dilakukan peningkatan 

kapasitas produksi minyak menjadi 40.000 BOPD. Untuk itu GOSP Cepu dituntut 

untuk melakukan perbaikan dan optimalisasi pada mesin-mesin yang beroperasi. 

Seiring dengan meningkatnya produksi minyak, maka jumlah gas yang dihasilkan 

dari proses pemisahan juga semakin bertambah. Agar proses pemisahan dapat 

berjalan lancar maka keandalan paket kompresor menjadi semakin penting. 

Pada kondisi sebelumnya, proses kompresi gas dapat dilakukan oleh satu 

pasang paket kompresor, yaitu satu unit low pressure compressor dan satu unit 

low pressure compressor. Oleh sebab itu, keberadaan unit kompresor lainnya 

dapat berfungsi sebagai pengganti apabila unit yang sedang beroperasi mengalami 

kerusakan. Namun, seiring dengan peningkatan kapasitas produksi maka 

perusahaan harus mengoperasikan keempat unit kompressornya bersama-sama. 

Oleh karena itu, kondisi downtime unit kompresor harus dihindari oleh 

perusahaan. Dalam hal ini tuntutan bagi departemen maintenance untuk menjaga 

keandalan semakin besar. Dengan demikian dibutuhkan pengelolaan persediaan 

seuku cadang yang efisien sehingga target untuk meningkatkan profit dapat 

terlaksana tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuban maintenance yang tidak 

menentu. 

 

4.1.6 Proses Produksi Pada GOSP Cepu 

Kegiatan produksi yang berlangsung pada GOSP Cepu adalah pemisahan 

minyak. gas, dan air, beserta pengotor lain yang naik bersamaan dengan minyak 

yang yang berasal dari sumur produksi. Pada awalnya minyak tersebut akan 

dipisahkan pada separator 3 fasa, tempat fluida yang masuk akan terpisah 
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berdasarkan berat jenisnya masing-masing. Gas akan berada di atas minyak akan 

berada di tengah, dan air akan berada bagian bawah minyak. Selanjutnya gas, 

minyak dan air yang telah dipisahkan akan diproses lebih lanjut pada peralatan-

peralatan berikutnya agar minyak yang akan diolah pada refinery telah memenuhi 

spesifikasi yang telah ditetapkan.  

Gambar 4.2 merupakan gambar proses pemisahan secara sederhana yang 

dilakukan pada GOSP Cepu. Process Flow Diagram yang menggambarkan secara 

lengkap urutan proses pemisahan yang berlangsung pada GOSP Cepu terlampir 

pada Lampiran 1. Proses yang tergambar Gambar 4.2 dimulai dari proses 

pemisahan awal yang berlangsung pada separator dimana gas, minyak dan air 

dipisahkan berdasarkan masa jenisnya. Garis berwarna hijau merupakan aliran 

gas, sedangkan garis berwarna kuning merupakan aliran minyak dan garis 

berwarna merah merupakan aliran proses pada air yang terproduksi. 

 

Gambar 4. 2 Proses Pemisahan Minyak pada GOSP Cepu 

 Sumber : Exterran  

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing aliran produksi, yaitu aliran produksi 

minyak, gas, dan air. 

 

4.1.5.1 Aliran Produksi Minyak 

Minyak yang keluar dari separator akan masuk ke dalam H2S Stripping 

Tower. Pada saat melewati stripping tower maka minyak mengalami pemisahan 

lanjut, minyak mengalami proses pemisahan secara fisik dengan bantuan fuel gas 

sehingga H2S yang masih terikat pada crude oil akan terlepas dan berikatan 

dengan fuel gas. Setelah melewati proses tersebut maka kadar H2S akan menyusut 
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dan tersisa hingga batas yang telah ditetapkan. Setelah melewati stripping tower, 

minyak akan diproses pada line heater untuk meningkatkan temperatur crude oil 

yang diproses apabila pada proses sebelumnya mengalami pendinginan karena 

peroses sebelumnya. Setelah melewati line heater maka akan dilanjutkan dengan 

proses penstabilan minyak pada crude oil stabilizer. Selanjutnya crude oil yang 

telah distabilkan akan ditarik oleh booster pump dan selanjutnya dipompa oleh 

export pump menuju kepada konsumen atau pembeli minyak. 

 

4.1.5.2 Aliran Produksi Gas 

Gas yang naik bersama dengan minyak dari sumur adalah gas yang 

mengandung H2S sehingga setelah keluar dari separator, gas harus diinjeksikan 

kembali ke dalam sumur. Oleh sebab itu setelah melalui separator gas akan 

diproses kembali pada pre membrane scrubber. Pada proses tersebut akan 

dilakukan pemisahan antara gas dengan air yang masih terkandung pada gas 

setelah melalui proses tersebut gas sebagian akan dialirkan menuju High Pressure 

Compressor dan sebagian lainnya akan di proses pada membrane untuk 

menghilangkan CO2 yang masih terkandung didalamnya. Keluaran dari 

Membrane akan terbagi menjadi dua, yaitu gas yang kaya CO2 dan gas yang 

mengandung lebih sedikit CO2. Gas yang kaya akan CO2 masuk ke dalam low 

pressure compressor sementara gas yang mengandung lebih sedikit CO2 akan 

digunakan pada peralatan yang menggunakan fuel gas. Sebelum digunakan fuel 

gas diproses terlebih dahulu pada sulfa-treat reactor vessels untuk menghilangkan 

H2S yang masih terkandung didalamnya. Sementara itu, gas yang masuk kedalam 

kompresor akan dikompresi hingga tekanannya meningkat lebih tinggi daripada 

tekanan pada sumur injeksi sehingga gas tersebut dapat kembali lagi ke dalam 

sumur.  

Dalam melakukan kompresi terhadap gas yang diproses terdapat dua tahap 

besar kompresi yaitu pada  low pressure compressor dan kemudian dilanjutkan 

pada high pressure compressor (HPC). Kompresi dilakukan secara bertahap untuk 

menghindari perubahan temperatur secara ekstrim yang dapat membahayakan 

kondisi mesin. Gas yang berasal dari membrane, stripping tower, sulfa-treat akan 

masuk ke dalam sistem low pressure compressor. Pada low pressure compressor 
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terdapat 3 tahapan kompresi gas. Gas pada awalnya akan masuk ke dalam 

Scrubber untuk pemisahan gas dan air yang masih terikat bersama gas. 

Selanjutnya gas akan masuk ke dalam kompresi tahap satu setelah gas dikompresi 

gas akan melewati proses pendinginan oleh Cooler. Setelah gas mengalami 

pendinginan gas kembali diproses masuk kedalam Scrubber dan kemudian 

berlanjut pada kompresi tahap kedua, gas yang telah dikompresi akan melalui 

proses pendinginan. Demikian pula pada tahap yang ketiga gas akan masuk ke 

dalam scrubber dan kemudian dikompresi dan didinginkan dengan cooler. Setelah 

proses tersebut berlangsung maka gas akan masuk ketahap kompresi berikutnya 

yaitu pada HPC 

HPC adalah peralatan yang digunakan untuk melakukan kompresi pada gas 

yang telah memiliki pressure tinggi. Pada dasarnya proses yang berlangsung pada 

HPC sama dengan yang terjadi pada low pressure compressor.  Setelah melalui 3 

tahapan kompresi gas.  pada tiap paket kompresor maka tekanan gas akan 

melebihi tekanan sumur sehingga gas dapat mengalir ke dalam sumur 

 

4.1.5.3 Aliran Produksi Air 

Selama proses pemisahan air yang keluar dari setiap proses akan masuk 

kedalam pipa yang akan dialirkan menuju knock out pump. Namun air yang 

dihasilkan harus memenuhi kriteria tertentu sebelum diinjeksikan ke dalam sumur. 

Hal ini bertujuan agar air yang mengalir tidak membahayakan pipa serta 

lingkungan hidup. Air akan yang keluar dari setiap proses akan dialirkan menuju  

water skimmer untuk memisahkan air dari minyak dan gas. Selanjutnya air 

dialirkan menuju water booster pump dan masuk menuju injection pump. 

 

4.1.7 Keterkaitan Kegiatan Pemeliharaan dengan Persediaan Suku Cadang 

Kegiatan pemeliharaan dilakukan agar mesin-mesin yang beroperasi dapat 

selalu bekerja dengan reliable.  Pada GOSP Cepu terdapat 3 jenis kegiatan 

pemeliharaan yang dilakukan yaitu preventive maintenance, corrective 

maintenance dan corrective maintenance. Ketiganya membutuhkan dukungan 

logistic sebagai penyedia suku cadang yang diperlukan untuk eksekusinya. 
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Namun, ketiganya jenis pemeliharaan tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-

beda terhadap persediaan suku cadang. 

Preventive maintenance merupakan pemeliharaan mesin yang dilakukan 

secara terjadwal. Aktivitas yang dilakukan pada pemeliharaan telah diatur 

berdasarkan rekomendasi dari engineer. Pada pemeliharaan jenis ini setiap 

aktivitas yang akan dilakukan telah diketahui sebelumnya sehingga kebutuhan 

suku cadang yang diperlukan pada aktivitas penggantian dapat disediakan 

sebelumya. Penggunaan suku cadang pada preventive maintenance lebih 

terkendali karena waktu penggunaan maupun jumlah penggunaan telah diketahui 

sebelumnya. 

Corrective maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan 

karena adanya kondisi tidak normal yang terjadi pada mesin. Pada kegiatan 

corrective maintenance tidak dapat diprediksi waktu dan kebutuhan suku cadang 

yang harus disediakan. Oleh sebab itu peranan persediaan menjadi penting seiring 

dengan tingginya ketidak pastian yang muncul akibat corrective maintenance. 

Tingkat kompleksitas kegiatan pemeliharaan yang dilakukan pada corrective 

maintenance juga tidak dapat diprediksi. Apabila kerusakan mesin terjadi karena 

kegagalan komponen mesin yang berada pada bagian luar mesin yang tidak 

membutuhkan pembongkaran yang besar maka kegiatan pemeliharaan tersebut 

tergolong sebagai corrective maintenance yang tidak kompleks. Suku cadang 

yang digunakanpun biasanya adalah suku cadang yang memiliki umur pakai 

pendek. 

Corrective maintenance yang dilakukan juga dapat menjadi kompleks dan 

membutuhkan pembongkaran besar pada mesin. Hal ini terjadi apabila  kerusakan 

terjadi pada komponen mesin yang terletak pada bagian dalam. Biasanya 

komponen tersebut memiliki umur pakai yang panjang. Namun kegagalan yang 

terjadi biasanya dipicu oleh faktor lain. Corrective mainteance dengan aktivitas 

seperti tersebut diatas biasanya diseut juga sebagai kegiatan corrective 

maintenance yang kompleks.  
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Predictive maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang bersifat 

pengamatan untuk memprediksi kapan sebuah kegiatan pemeliharaan harus 

dilakukan. Hal ini dilakukan apabila pada lingkungan terjadi perubahan khusus 

yang dapat berdampak pada pengoperasian mesin. Pemeliharaan jenis ini 

merupakan kegiatan pemeliharaan yang terencana sehingga kebutuhan yang 

diperlukan pada eksekusinya dapat disediakan terlebih dahulu dan langsung 

digunakan pada saat eksekusi. 

Dari ketiga jenis pemeliharaan yang dilakuka pada GOSP Cepu, corrective 

naintenace merupakan kegiatan pemeliharaan dengan tingkat ketidak pastian 

tertinggi. Oleh karena itu perlu diadakan persediaan suku cadang agar seketika 

terjadi kerusakan pada mesin yang mengharuskan penggantian komponen melalui 

corrective maintenance suku cadang yang dibutuhkan telah tersedia. Hal ini tidak 

berarti semua komponen mesin yang terpasang harus memiliki suku cadang yang 

tersimpan karena tidak semua komponen mesin memiliki tingkat kepentingan 

yang sama dan peluang kerusakan yang sama. Kondisi inilah yang harus 

dipertimbangkan dalam melakukan persediaan suku cadang. 

 

4.2 PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan semua data yang 

diperlukan untuk tahapan pengolahan data. Data yang dikumpulkan yaitu data 

yang berkaitan dengan konsumsi serta penyediaan suku cadang mesin High 

Pressure Compressor (HPC). Adapun data tersebut adalah, data pemakaian suku 

cadang, data harga suku cadang, lead time pengiriman, dan jumlah stok yang 

tersimpan. 

 

4.2.1 Prinsip Kerja Mesin High Pressure Compressor 

Pada dasarnya prinsip kerja HPC digunakan untuk meningkatkan tekanan gas 

menjadi gas bertekanan tinggi. Gas dapat mengalir melalui valves pada silinder 

kompresor karena adanya perbedaan tekanan. Ketika tekanan udara pada silinder 

mengecil maka gas akan mengalir masuk kedalam silinder. Selanjutnya ketika 
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gerakan kompresi yang dilakukan oleh piston berlangsung maka tekanan gas 

meningkat lebih tinggi sehingga gas dapat mengalir keluar silinder. 

Gambar 4.3 merupakan gambar bagian-bagian penyusun HPC pada GOSP 

Cepu. Secara umum HPC terdiri dari scrubber, suction bottle, discharge bottle 

engine, heat exchanger dan compressor cylinder.  

 

Gambar 4. 3 Bagian-bagian Mesin HPC 

 Sumber: Exterran 

Scrubber merupakan tempat penampung gas yang mengalir dari peralatan low 

pressure compressor sekaligus tempat terjadinya pemisahan kembali antara gas 

dengan air yang masih terlarut pada keluaran proses sebelumnya. Setelah itu gas 

akan mengalir menuju suction bottle sebagai tempat penampung sebelum gas 

terhisap oleh valves dan masuk menuju cylinder. Selanjutnya gas akan mengalami 

pemampatan dan mengalir menuju discharge bottle dan akan mengalami proses 

yang sama hingga tiga tahapan kompresi. 

Untuk memenuhi tiga tahapan kompresi yang dilakukan maka HPC memiliki 

tiga jenis cylinder yang dibedakan berdasarkan diameternya. Pada tahapan 

kompresi yang pertama gas akan dikompresi pada dua buah silinder berdiameter 

9,625 inch. Kemudian pada tahapan yang kedua dan ketiga masing-masing 

dilakukan pada satu silinder yang berdiameter 6,750 inch dan 4,375 inch. Untuk 

menggerakan torak pada kompresor diperlukan sistem penggerak. Pada HPC 

digunakan engine dengan tipe Waukesha L7044. Untuk mendinginkan temperatur 
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gas yang meningkat karena adanya proses kompresi maka gas dialirkan melewati 

heat exchanger agar temperaturnya menurun. 

 

4.2.2 Data Pemakaian Suku Cadang 

Agar dapat melakukan pengolahan data berupa klasifikasi suku cadang, 

diperlukan data penggunaan suku cadang selama satu tahun. Dalam pengolahan 

data ini digunakan data konsumsi suku cadang mesin HPC selama tahun 2013. 

Data tersebut diambil dari laporan material transfer yang dibuat oleh departemen 

logistik. Material transfer merupakan catatan pengeluaran material dari gudang. 

Pengambilan dilakukan degan dasar data konsumsi tahun 2013 karena kondisi 

operasi mesin pada tahun 2013 termasuk stabil. Sejak tahun 2009 hingga tahun 

2012 dilakukan banyak perubahan pada operasi pemisahan serta belum diterapkan 

strategi pemeliharaan yang stabil. Oleh sebab itu, berdasarkan pengamatan yang 

disertai brainstorming dengan pihak maintenance, logistic dan operation maka 

diperoleh dasar untuk menggunakan data historis selama tahun 2013. 

Data penggunaan suku cadang selama satu tahun dapat dilihat pada Lampiran 

2. Tabel 4.1 menunjukkan pengambilan suku cadang mesin HPC dari gudang oleh 

departemen maintenance. Pada tabel tersebut dapat dilihat pola konsumsi suku 

cadang yang dibandingkan dengan stok yang tersimpan di akhir tahun 2013. Stok 

akhir diperoleh dari data inventory valuation yang diproses setiap tahun melalui 

sistem informasi yang digunakan perusahaan.  

Pada saat ini kondisi persediaan yang tersimpan pada GOSP Cepu mengalami 

kesenjangan. Hal ini dapat terlihat pada Tabel 4.1 dimana bagian yang di arsir 

merupakan beberapa jenis suku cadang yang memiliki stok akhir jauh lebih besar 

daripada penggunaannya selama tahun 2013. Salah satu contoh kesenjangan yang 

terjadi adalah pada jumlah pemakaian suction valve pada silinder kompresor stage 

pertama total penggunan selama tahun 2013 hanya 1 kali penggunaan namun 

jumlah unit yang tersisa pada stok adalah sebanyak 26 unit.  
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Tabel 4. 1 Contoh Data Penggunaan dan Stok Suku Cadang Tahun 2013 

No Part Number Deskripsi Jan Feb Mar … Nov Des 
Jumlah 

Konsumsi 

Stok 

(unit) 

1 ARIE-A2030 Valves Spring 100  28 
 

… 100 
 

228 226 

2 ARIE-KB4239DD 
Discharge Valves Kit 

Stg#3 
2 

 
2 

 
2 

 
13 16 

3 CHAM-RBC77CC Spark plug 
  

2 
 

1 1 25 62 

4 ARIE-A1344 Valve spring 
    

60 50 210 750 

5 BALD-B76 Oil Filter 
  

3 
 

3 
 

18 3 

6 WAUK-G932282 Cylinder Liner Kit 
      

3 6 

7 WAUK-DA2050026 Head CylinderAss  
      

1 6 

8 WAUK-G9361044 S4 Head Kit 
    

2 
 

2 6 

9 ARIE-B1589K Piston Rod Rebuild Kit 
   

1 
  

3 13 

10 ARIE-B1943U 
Suction Valves Stage 

#1 
1 

     
1 26 

11 ARIE-A13719 Piston Ring 4-3/8’’ 
   

8 
  

8 8 

12 ARIE-KB4238T 
Suction Valves Stage 

#3 
2 1 

 
2 

  
11 25 

13 ARIE-KB1943U 
Discharge Valves Kit 

Stg 2 
2 

  
3 

  
10 8 

14 ARIE-KB1647BB 
Suction Valves Kit 

Stage #1  
2 

  
2 

 
9 8 

15 WAUK-161703A After cooler Hose 
      

4 6 

Sumber : Exterran 

Kondisi tersebut terjadi karena kurangnya pertimbangan saat melakukan 

pemesanan suku cadang. Perusahaan seringkali melakukan pengadaan dalam 

jumlah yang besar namun ternyata suku cadang tersebut tidak banyak digunakan. 

Hal ini mengakibatkan nilai yang besar mengendap pada persediaan dan 

mengakibatkan rendahnya nilai inventory turn over. Kondisi tersebut 

mengakibatkan berkurangnya profitabilitas contract operations yang dilakukan 

GOSP Cepu. 

 

4.2.3 Data Pasokan Suku Cadang 

Data lain yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan adalah 

kondisi pasokan dari suku cadang. Hal-hal yang berkaitan dengan pasokan suku 

cadang adalah, harga tiap suku cadang, lead time pengiriman suku cadang. Lead 

time  merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan antara pemesanan yang 

dilakukan hingga suku cadang diterima oleh pemesan. Lead time yang digunakan 

pada penelitian ini merupakan waktu mulai dari proses administrasi pengadaan 
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serta waktu pengiriman barang dan waktu admistrasi penerimaan barang hingga 

barang dapat sampai pada GOSP Cepu.  

Data pasokan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2. Sementara Tabel 

4.2 merupakan gambaran kondisi pasokan dan harga suku cadang mesin HPC. 

Pada Tabel tersebut tertera lama waktu pengadaan suku cadang dalam satuan hari 

dari supplier suku cadang HPC serta harga beli dari tiap suku cadang. Suku 

cadang dengan nilai unit cost yang besar biasanya tidak dapat dipasok dari 

supplier dalam negeri. 

Pada Tabel 4.2 terdapat contoh suku cadang dengan nilai unit cost yang kecil 

yaitu valves spring dengan nilai USD 0,19. Suku cadang tersebut dapat diperoleh 

dari  beberapa pemasok yang berada di dalam negeri. Contoh suku cadang lainnya 

suction valves stage #3 dengan nilai unit cost menengah yaitu USD 72,51 dapat 

diperoleh dari pemasok yang berada di Singapura. Sementara, suku cadang 

lainnya dengan nilai unit cost yang tingga yaitu head cylinder assembly senilai 

USD 3.880,2 hanya dapat diperoleh dari pemasuk yang berada di Houston dengan 

lead time yang panjang. 

Tabel 4. 2 Data Pasokan Suku Cadang Mesin HPC 

NO Part Number Deskripsi 
Lead time tiap supplier 

(hari) UC ($) 

L SP TM SG AU HU 

1 ARIE-A2030 Valves Spring - 7 5 30 
 

120 0.19 

2 ARIE-KB4239DD Discharge Valves Kit stg3 - - - 30 90 120 123.15 

3 CHAM-RBC77CC Sparkplug 1 7 5 30 - 120 49.48 

4 ARIE-A1344 Valve spring - 7 5 30 - 120 1.57 

5 BALD-B76 Oil Filter - 7 5 30 - 120 6.18 

6 WAUK-G932282 Cylinder Liner Rebuild Kit - - - - - 120 1952.7

7 
7 WAUK-DA2050026 Head Cylinder Assembly - - - - - 120 3880.2

4 
8 WAUK-G9361044 S4 Head Kit - - - - - 120 1135.6

9 
9 ARIE-B1589K Piston Rod Rebuild Kit - - - - - 120 470.34 

10 ARIE-B1943U Suction Valves Stage #1 - - - - - 120 447.6 

11 ARIE-A13719 Piston Ring 4-3/8 - - - 14 - 120 125.15 

12 ARIE-KB4238T Suction Valves Stage #3 - - - 30 90 120 72.51 

13 ARIE-KB1943U Discharge Valves Kit Stg2 - - - 30 90 120 50.24 

14 ARIE-KB1647BB Suction Valves Kit Stage 1 - - - 30 90 120 48.41 

15 WAUK-161703A After cooler Hose - - - - 90 120 90.08 

  Sumber : Exterran (Observasi) 
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Pemasok terdekat yang dapat memberikan pasokan suku cadang bagi GOSP 

adalah pemasok lokal (L) yang berada di daerah Jawa Timur. Disamping itu 

pasokan juga dapat diperoleh dari beberapa gudang milik plant lain yang berada 

di Sapi (SP) Kalimantan Timur dan Tambun (TM) Bekasi. Apabila suku cadang 

tidak dapat diperoleh dari dalam negeri, maka suku cadang dapat dipesan dari 

gudang after market sales milik Exterran Holdings yang berada di Singapura 

(SG). Namun apabila item yang dibutuhkan tidak tersedia pada gudang tersebut, 

maka akan dilakukan pemesanan langsung kepada vendor yang berada di 

Singapura (SG) Australia (AU) atau dari Houston (HU). 

 

4.3 KLASIFIKASI SUKU CADANG 

Bagian ini akan menjelaskan proses klasifikasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini, yaitu klasifikasi dengan menggunakan beberapa metode yaitu 

metode klasifikasi FSN sebagai sistem klasifikasi existing perusahaan, metode 

klasifikasi VED, dan metode klasifikasi ABC. Penerapan tiga jenis klasifikasi 

suku cadang diharapkan dapat mengelommpokkan suku cadang ke dalam 

kelompok suku cadang dengan karakteristik yang serum sehingga dapat 

diberlakukan kebijakan persediaan yang akurat. 

Proses penentuan kebijakan melalui klasifikasi, proses ini tidak hanya 

menitikberatkan pada jenis-jenis metode klasifikasi yang dikombinasikan. Pada 

proses analisisnya klasifikasi dilakukan dengan memperhatikan urutan proses 

klasifikasi. Proses klasifikasi yang dilakukan dimulai dari FSN dilanjutkan dengan 

ABC dan diselesaikan dengan VED. Hal ini dilakukan agar didapatkan pemetaan 

yang jelas mengenai kondisi persediaan.  

 

4.3.1 Klasifikasi FSN 

Pada sub bab ini akan dilakukan klasifikasi suku cadang berdasarkan 

frekuensi penggunaan suku cadang sepanjang tahun 2013. Klasifikasi dilakukan 

sesuai dengan sistem klasifikasi yang diterapkan oleh Exterran Holdings, Inc.  

seperti tertulis pada Tabel 4.3 yang berisi rentang frekuensi penggunaan suku 

cadang dan kelas suku cadang. 
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Tabel 4. 3 Tabel kriteria klasifkasi FSN 

Penggunaan Suku Cadang Kelas 

Lebih dari 12 unit selama satu tahun F (Frequently transacted) 

4-12 unit selama satu tahun S (Occasionally transacted) 

0-3 unit selama satu tahun N (Very-low transacted) 

Sumber : Exterran (observasi) 

Berdasarkan kriteria tersebut maka suku cadang HPC dikelompokkan 

menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok F, S dan N. Data yang digunakan pada 

klasifikasi ini adalah data penggunaan selama satu tahun pada tahu 2013. Tahap 

klasifikasi FSN merupakan tahap yang paling sederhana proses klasifikasinya. 

Hal pertama yang perlu dilakukan dalam klasifikasi FSN adalah menjumlah 

total penggunaan suku cadang selama satu tahun. Selanjutnya, mentapkan 

kelompok klasifikasi pada tiap jenis suku cadang bedasarkan jumlah dan kriteria 

tiap kelompok. Setelah dilakuan klasifikasi pada 72 jenis suku cadang HPC maka 

diperoleh 13 suku cadang kelas F, 21 suku cadang tergolong pada kelas S, dan 38 

suku cadang tergolong pada kelas N.  

Tabel 4.4 merupakan contoh hasil klasifikasi dengan model FSN 

berdasarkan frekuensi penggunaan secara keseluruhan. Sementara proses 

klasifikasi selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4. Pada tabel tersebut 

diambil lima belas contoh suku cadang yang telah dikelompokkan dengan 

klasifikasi FSN. Melalui contoh yang diberikan pada tabel tersebut dapat 

diperoleh gambaran mengenai hasil klasifikasi FSN yang telah dilakukan untuk 

memperoleh gambaran pola konsumsi suku cadang dapat melihat pada Tabel 4.1.  

Pada Tabel 4.4 terlihat contoh suku cadang yang telah diklasifikasikan 

dengan klasifikasi FSN. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat beberapa contoh 

suku cadang yang termasuk kelas F yaitu valve spring, suction valves repair kit 

(3
rd

 stage), spark plug, valves spring dan oil filter. Jika dilihat pada Lampiran 4 

maka terlihat pola penggunaan suku cadang tersebut dengan pola yang teratur. 

Suku cadang tersebut digunakan secara berkala baik dalam aktivitas pemeliharaan 

preventive maupun pemeliharaan corrective yang memiliki pola kejadian teratur.  
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Tabel 4. 4 Contoh Hasil Klasifikasi Suku Cadang dengan Klasifikasi FSN 

No Part Number Deskripsi 
Jumlah 

Konsumsi 
Kelas 

1 ARIE-A2030 Valves Spring 228 F 

2 ARIE-KB4239DD Suction Valves Repair 

Kit (Stage #3) 
13 F 

3 CHAM-RBC77CC Sparkplug 25 F 

4 ARIE-A1344 Valve spring 210 F 

5 BALD-B76 Oil Filter 18 F 

6 ARIE-A13719 Piston Ring 4-

3/8C:D:K:T HTM 
8 S 

7 ARIE-KB4238T Suction Valves Stage 

#3 
11 S 

8 ARIE-KB1943U Discharge Valves 

Repair Kit (Stage #2) 
10 S 

9 ARIE-KB1647BB Suction Valves Repair 

Kit (Stage #1) 
9 S 

10 WAUK-161703A After cooler Hose 4 S 

11 WAUK-G932282 Cylinder Liner Rebuild 

Kit 
3 N 

12 WAUK-DA 2050026 Head Cylinder 

Assembly 
1 N 

13 WAUK-G9361044 S4 Head Kit 2 N 

14 ARIE-B1589K Piston Rod Rebuild Kit 3 N 

15 ARIE-B1943U Suction Valves Stage 

#1 
1 N 

 

Selain kerusakan, efisiensi pemeliharaan juga menjadi dasar penggantian 

beberapa komponen mesin secara bersamaan. Sebagai contoh adalah suku cadang  

oil filter biasanya digunakan bersamaan dengan suku cadang lainnya (filter 

cartrigde dan spark plug) pada saat penggantian oli pada mesin. Hal ini 

dikarenakan karena komponen tersebut terletak pada titik yang sama dengan 

fungsi yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Seringkali, ketika mengganti 

salah diantara komponen yang memiliki fungsi berkaitan cenderung akan 

dilakukan penggantian kepada yang lainnya agar waktu pemeliharaan lebih 

efisien. 

Suku cadang yang tergolong pada kelas S antara lain valves dan valves repair 

kit. Jika berdasarkan jumlah konsumsi suku cadang, penggunaan valves dan valves 

repair kit tidak mencapai jumlah yang cukup untuk dikategorikan kepada kelas F. 

Namun suku cadang tersebut memiliki pola pemakaian yang teratur. Selama 

pengamatan dilakukan, mesin HPC mengalami penggantian valves hampir setiap 

3 bulan. Oleh sebab itu, dengan melihat jumlah pemakaiannya yang kecil suku 

cadang tersebut digolongkan pada kelas S. Suku cadang pada kategori ini 

bukanlah suku cadang yang penggunaannya bersifat konsumtif. 

Contoh suku cadang lainnya yang tergolong pada kelas S adalah piston ring 

dan after cooler hose. Kedua jenis suku cadang tersebut adalah jenis suku cadang 
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yang jika dilihat secara jumlah pemakaian memiliki jumlah pemakaian yang 

besar. Namun jika melihat pada pola pemakaiannya, maka diketahui bahwa 

jumlah tersebut tidak berulang. Hal ini terjadi karena suku cadang tersebut 

digunakan untuk penggantian pada saat kegiatan pemeliharaan corrective yang 

bersifat kompleks. Di samping itu, penggantian pada komponen tersebut 

dilakukan karena adanya kondisi mesin yang tidak normal. Biasanya penggantian 

juga diakibatkan karena adanya incident yang mengakibatkan pemeliharaan 

corrective. 

Contoh lainnya yang dapat dilihat pada Tabel 4.4 adalah suku cadang yang 

tergolong pada kelas N. Sama halnya dengan suku cadang kelas S yang memiliki 

jumlah konsumsi yang besar namun tidak terdapat pengulangan pola penggunaan, 

suku cadang kelas N juga digunakan karena kondisi yang bersifat incident. Dalam 

aktivitas pemeliharaan yang menggunakan suku cadang kelas N biasanya 

dilakukan pembongkaran mesin dengan tingkat kerumitan aktivitas yang cukup 

kompleks.  

Jika keputusan hanya didasarkan pada metode yang digunakan perusahaan, 

maka kondisi-kondisi khusus yang melatarbelakangi penggantian komponen 

mesin tidak dapat teridentifikasi. Hal inilah yang mengakibatkan penyimpanan 

suku cadang dalam jumlah yang besar pada GOSP Cepu. Oleh sebab itu, dalam 

pengambilan keputusan diperlukan parameter lain yang dapat mengidentifikasi 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi penggunaan suku cadang di masa lalu.  

 

4.3.2 Klasifikasi ABC 

Sub bab ini akan memberikan pemaparan mengenai klasifikasi suku cadang 

berdasarkan model klasifikasi ABC. Data yang digunakan dalam perhitungan 

klasifikasi ini adalah data konsumsi suku cadang selama tahun 2013 beserta harga 

suku cadang per unit. Langkah-langkah yang dilakukan dalam klasifikasi ini 

adalah melakukan perkalian antara unit cost dari suku cadang dengan jumlah 

penggunaannya dalam jangka waktu satu tahun atau biasanya disebut dengan 

annual demand. 
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Klasifikasi pada penelitian ini dilakukan secara sederhana dengan bantuan 

Microsoft Excel. Langkah –langkah yang dilakukan dalam proses klasifikasi ABC 

adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan perkalian antara unit cost dengan annual demand sehingga 

menghasilkan annual dollar usage (ADU). 

2. Mengurutkan suku cadang berdasarkan nilai ADU dari yang terbesar hingga 

yang terkecil. 

3. Melakukan perhitungan presentasi kumulatif ADU suku cadang terhadap total 

nilai konsumsi suku cadang.  

4. Mengelompokkan suku cadang ke dalam grup A, B, C berdasarkan kontribusi 

ADU suku cadang terhadap nilai persediaan seluruhnya dengan ketentuan 

sebagaimana telah dibahas pada sub bab 2.3.3. 

Pada tahap ini didapatkan bahwa total nilai penggunaan suku cadang selama 

tahun 2013 adalah senilai USD 39.873,65. Dari jumlah tersebut, 80% dari total 

penggunaan tertinggi digolongkan pada kelas A dengan total jenis suku cadang 

sejumlah 19 yang bernilai USD 31.403,88. Sementara kelas B terdiri dari 20 jenis 

suku cadang dengan total nilai penggunaan sebesar USD 6.361,51. Sisanya adalah 

kelas C dengan total jumlah suku cadang sebanyak 33 yang bernilai USD 

2.108,26.  

Tabel 4.5 merupakan contoh hasil klasifikasi ABC yang telah dilakukan. 

Tabel tersebut berisi part number atau nomor komponen mesin yang, disertai juga 

dengan deskripsi suku cadang dan jumlah penggunaan selama tahun 2013 (∑), 

harga suku cadang per unit (unit cost), dan ADU. Hasil perhitungan secara 

lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5. Pada tabel tersebut juga dapat dilihat 

jumlah pengguaan per tahun dan unit cost yang berpengaruh secara langsung pada 

hasil klasifikasi.  

Berdasarkan contoh yang diberikan pada Tabel 4.5 dapat diperoleh gambaran 

mengenai proses klasifikasi ABC. Faktor yang digunakan dalam penentuan adalah 

jumlah permintaan selama satu tahun dan unit cost dari tiap suku cadang. Unit 

cost yang digunakan merupakan harga beli suku cadang tidak termasuk dengan 

biaya pengiriman.  
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Tabel 4. 5 Contoh Hasil Klasifikasi Suku Cadang dengan Klasifikasi ABC 

NO Part Number Deskripsi ∑ 
Unit 

Cost 
ADU Kelas 

1 WAUK-211196 ORING 43 1.36 $         58.48 C 

2 ARIE-A2030 Valves Spring 228 0.19 $         43.32 C 

3 WAUKA153754U Push Rod Assembly 14 116.63 $    1,632.82 A 

4 ARIE-KB4239DD Suction Valves Kit (Stage #3) 13 123.15 $    1,600.95 A 

5 ARIE-KB1944P Discharge Valves Kit (Stage #1) 16 91.08 $    1,457.28 A 

6 CHAM-RBC77CC Sparkplug 25 49.48 $    1,237.00 A 

7 BALD-7245 Oil Filter Cartrigde 25 20.26 $       506.50 B 

8 ARIE-A1344 Valve spring 210 1.57 $       329.70 B 

9 ARIE-A4434 Spring 28 5.3 $       148.40 C 

10 BALD-B76 Oil Filter 18 6.18 $       111.24 C 

11 ARIE-A0124 Blow out discharge valve 2 1.03 $          2.06 C 

12 ARIE-B4238T Suction Valves Stage #3 1 495.6 $       495.60 B 

13 ARIE-B1943U Suction Valves Stage #1 1 447.6 $       447.60 B 

14 WAUK-489671 Piston Ring,6-3/4" C:D,ARIEL 6 601.39 $    3,608.34 A 

15 ARIE-KB1943U Discharge Valves Kit (Stage# 2) 10 50.24 $       502.40 B 

 

Jika melihat hasil klasifikasi suku cadang yang tergolong pada kelas A, maka 

dapat terlihat dua kondisi yang membuat suku cadang tergolong pada kelas A. 

Kondisi yang pertama adalah apabila annual demand suku cadang besar dengan 

unit cost yang kecil. Kondisi tersebut dapat menghasilkan ADU yang besar 

sehingga membuat suku cadang tergolong pada kelas A. Contoh dari suku cadang 

dengan karakter tersebut adalah sparkplug. Walaupun unit cost suku cadang 

tersebut tidak terlalu besar, namun karena penggunaannya yang konsumttif maka 

suku cadang tersebut tergolong pada kelas A. 

Kondisi lainnya yang membuat suku cadang tergolong pada kelas A adalah 

unit cost yang besar dengan annual demand yang kecil. Hasil perkalian dari 

keduaya akan menghasilkan annual dollar usage yang besar dan membuat suku 

cadang tergolong pada kelas A. Beberapa contoh yang tertera pada tabel diatas 

adalah piston ring, push rod assembly dan valves repair kit. Beberapa diantaranya 

memiliki pola pemakaian yang tidak terlalu besar namun memiliki unit cost yang 

cukup besar sehingga menghasilkan unit cost yang besar. Namun, diantaranya 

juga terdapat satu contoh suku cadang yaitu piston ring dengan jumlah konsumsi 
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yang kecil namun memiliki unit cost yang besar sehingga suku cadang tersebut 

tergolong pada kelas A. 

Beberapa suku cadang lainnya yang tergolong pada kelas B juga memiliki 

karaktertistik demand dan unit cost yang hampir sama dengan kelas A. Namun 

pada kelas B dapat dilihat bahwa annual demand tidak sebesar pada kelas A 

namun memiliki unit cost yang masih tergolong besar. Beberapa contoh yang 

dapat dilihat pada tabel diatas adalah beberapa jenis valves yang memiliki 

frekuensi penggunaan kecil namun memiliki unit cost yang besar sehingga 

tergolong pada kelas B. Terdapat pula suku cadang dengan unit cost bernilai kecil 

namun jumlah penggunaan besar, sehingga menghasilkan nilai ADU yang relatif 

lebih kecil dibandingkan dengan suku cadang pada kategori A, sehingga Suu 

cadang tersebut masuk pada kategori B. Contohnya adalah adalah valves spring 

dengan annual demand yang sangat besar sehingga walaupun unit cost suku 

cadang tersebut bernilai kecil, suku cadang tersebut tetap tergolong pada kelas B. 

Suku cadang lainnya yang tergolong pada kelas C merupakan suku cadang 

dengan unit cost yang bernilai kecil dan annual demand yang rendah. Contoh 

suku cadang kelas C yang tertera pada tabel di atas memberikan gambaran yang 

cukup mengenai karakteristik suku cadang kelas C. Keberadaan suku cadang kelas 

C memberikan pengaruh yang kecil terhadap kondisi persediaan secara 

keseluruhan. 

 

4.3.3 Klasifikasi VED 

Pada klasifikasi VED, terlebih dahulu dilakukan penetapan koefisien 

kekritisan berdasarkan beberapa parameter. Koefisien yang digunakan adalah 1, 2 

dan 3 untuk mengindikasikan non critical, secondary critical dan critical. 

Parameter yang digunakan pada studi kasus ini adalah aspek mesin atau produksi 

(K1) dan aspek pengadaan (K2).  

Pada aspek mesin, terdapat dua faktor pertimbangan yang digunakan saat 

menentukan tingkat kekritisan, yaitu faktor kekritisan berdasarkan rekomendasi 

engineer atau vendor (K1a) dan faktor keritisan berdasarkan probability of failure 

dari komponen mesin (K1b). Probability of failure adalah parameter yang lebih 
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diprioritaskan dalam penentuan koefisien kekritisan karena dapat menangkap 

kondisi empiris di lapangan. 

Untuk menentukan nilai K1a (rekomendasi teknis) digunakan Manual Book 

dari mesin HPC, dan buletin yang diperoleh secara berkala dari vendor dan note 

ataupun rekomendasi yang diberikan oleh internal engineer ataupun compressor 

specialist. Data yang diperoleh berupa critical spare list, yaitu suku cadang kritis 

yang disarankan untuk disimpan karena ketidaktersediaannya akan mengakibatkan 

mesin berhenti total. Data lain yang diperoleh adalah recommended spares list, 

yaitu suku cadang yang ketidaktersediaannya akan mengakibatkan mesin 

beroperasi dengan tidak aman dan tidak optimal. Selain itu, diperoleh juga 

consumable spare list, yaitu data suku cadang yang membutuhkan persediaan 

dalam jumlah banyak karena sifat pakainya yang konsumtif. 

Berdasarkan data yang diperoleh maka selanjutnya dilakukan pemberian nilai 

koefisien K1a pada setiap suku cadang. Bagi suku cadang yang masuk dalam 

critical spares list dan consumables spare list akan diberikan bobot 3 (critical) 

karena ketidaktersediaan dari suku cadang jenis ini akan langsung memberikan 

dampak kepada penurunan produksi harian yang terjadi karena terhentinya operasi 

mesin HPC. Sementara, bagi suku cadang yang masuk dalam recommended 

spares list yang diperoleh dari internal engineer recommendation akan diberi 

bobot 2 (secondary critical). Sisanya adalah suku cadang yang tidak termasuk 

pada rekomendasi yang diberikan oleh vendor ataupun engineer diberikan bobot 1 

(non-critical). 

Setelah diperoleh nilai K1a dan K1b, akan dilakukan peninjauan kembali pada 

data historis mengenai kerusakan mesin yang diperoleh dari maintenance daily 

report. Peninjauan kembali bertujuan untuk melihat riwayat kerusakan yang 

terjadi. Apabila pada peninjauan kembali diperoleh hasil bahwa kerusakan terjadi 

karena adanya incident yang berasal dari peralatan lain, maka nilai yang 

digunakan adalah nilai K1a. Sebaliknya apabila pada penelusuran tidak terdapat 

catatan terjadinya incident maka yang digunakan adalah nilai K1b. Tabel 4.6 

merupakan cara penetapan K1a berdasarkan sumber rekomendasi yang diperoleh. 
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Tabel 4. 6 Penetapan K1a Berdasarkan Sumber Rekomendasi 

No Sumber Rekomendasi Bobot 

1 Manual Book 3 

2 Buletin 3 

3 Internal Engineer/Compressor specialist 2 

4 Tanpa sumber rekomendasi 1 

 

Contoh penetapan K1a dapat dilihat pada Tabel 4.6 sementara penetapan 

secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5. Pada tabel tersebut dapat dilihat 

sumber data yang diperoleh sebagai dasar dalam penetapan faktor kekritisan suku 

cadang dari sudut pandang maintenance. Dasar penetapan diperoleh dari tiga 

sumber yaitu manual book, bulletin dan internal engineer recommendation yang 

dibuat karena adanya kondisi tertentu yang bersifat sementara. 

Pada Tabel 4.7 dapat terlihat contoh suku cadang yang memiliki rekomendasi 

persediaan dari manual book yaitu o-ring, valve spring, push rod assembly dan 

sparkplug. Suku cadang tersebut direkomendasikan untuk disimpan karena dua 

alasan. Alasan pertama adalah karena tanpa komponen tersebut maka mesin tidak 

dapat beroperasi, komponen yang tergolong di dalamnya disebut start up 

component. Alasan lainnya adalah, karena memiliki pola penggunaan yang 

konsumtif sehingga disarankan untuk melakukan penyimpanan suku cadang. 

Komponen tersebut pada manual book disebut dengan consumable spares. Suku 

cadang yang memiliki rekomendasi dari pada manual book diberikan nilai 3. 

Rekomendasi lainnya yang dapat digunakan sebagai dasar pemberian bobot 3 

pada K1a adalah rekomendasi yang diperoleh dari buletin. Buletin dikirim secara 

berkala memberikan rekomendasi berdasarkan perubahan kondisi mesin setelah 

terpasang pada plant. Push rod assembly merupakan contoh suku cadang yang 

memiliki rekomendasi penyimpanan dari buletin. Suku cadang ini perlu disimpan 

karena ketidaktersediaannya mengakibatkan mesin tidak dapat bekerja 

sepenuhnya namun disisi lain push rod assembly biasanya memiliki umur pakai 

yang panjang namun pada HPC yang terpasang di GOSP Cepu, komponen ini 

memiliki umur pakai yang lebih pendek dari biasanya. 

Wafer spring juga merupakan salah satu suku cadang yang memiliki 

rekomendasi penyimpanan menurut buletin. Hal yang melatarbelakangi hal ini 

adalah karena wafer spring yang terpasang pada valves memiliki umur pakai yang 
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lebih pendek dari biasanya. Kerusakan wafer spring mengakibatkan kebocoran 

pada valves sehingga mangakibatkan proses kompresi gas tidak dapat berlangsung 

dengan baik. Hal ini terjadi karena karakteristik gas yang diproses pada GOSP 

Cepu, dan kondisi ini merupakan kondisi yang tidak dapat dirubah atau diatasi 

dengan mengganti jenis wafer plate. Oleh sebab itu, vendor menyarankan 

penyimpanan wafer plate pada buletin. 

Tabel 4. 7 Contoh Penentuan K1a Berdasarkan Pertimbangan Pihak Maintenance 

NO Part Number Deskripsi 
Manual 

Book 
Buletin 

Compressor 

Specialist/ 

Internal Eng 

K1a 

1 WAUK-211196 ORING √ - - 3 

2 ARIE-A2030 Valves Spring √ - - 3 

3 WAUK-A153754U Push Rod Assembly √ √ - 3 

4 CHAM-RBC77CC Sparkplug √ 
 

- 3 

5 ARIE-A3594 Wafer Spring - √ - 3 

6 WAUK-G932282 Cylinder Liner Rebuild Kit - - - 1 

7 WAUK-DA 2050026 Head Cylinder Assembly - - - 1 

8 WAUK-G9361044 S4 Head Kit - - - 1 

9 ARIE-B1589K Piston Rod Rebuild Kit - - - 1 

10 WAUK-69694G Ignition Coil - - - 1 

11 ARIE-A3592 Valve Plate - - √ 2 

12 WAUK-489671 Flow Grid Regulator, Kit - - √ 2 

13 WAUK-G97768 Head Gasket Kit - - √ 2 

14 ARIE-A4654 Valve Plate,102CFT X - - √ 2 

15 ARIE-A5445 Valve Plate 77CT X - - √ 2 

 

Pada tabel diatas terdapat contoh suku cadang yang memiliki bobot 1 (nomor 

6-10). Suku cadang tersebut tidak memiliki rekomendasi penyimpanan baik 

berdasakan manual book, buletin maupun internal engineer atau compressor 

specialist. Hal ini terjadi karena pada masa lalu suku cadang tersebut pernah 

dipesan untuk digunakan pada aktivitas pemeliharaan corrective yang terjadi 

karena incident. Incident yang terjadi mengharuskan pembongkaran pada mesin 

untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pada saat proses instalasi mesin. 

Setelah corrective maintenance dilakukan maka kondisi mesin dapat berjalan 

dengan normal sehingga kemungkinan untuk terjadi kerusakan pada komponen 
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tersebut kecil. Oleh karena itu tidak dapat rekomendasi penyimpanan pada suku 

cadang tersebut. 

Suku cadang yang diberi bobot 2 sebenarnya memiliki permasalahan hampir 

sama dengan suku cadang yang diberi bobot 1. Namun, letak perbedaannya adalah 

terdapat rekomendasi yang diberikan oleh internal engineer atau compressor 

specialist karena belum diidentifikasi faktor penyebab kegagalan komponen 

mesin yang pernah terjadi. Rekomendasi yang diberikan oleh internal engineer 

ataupun compressor specialist bersifat sementara untuk mengantisipasi 

ketidakpastian yang terjadi selama proses troubleshoot. Pertimbangan dan analisa 

yang sama juga dilakukan pada suku cadang lainnya yang tidak disebutkan dalam 

contoh namun terdapat pada Lampiran 5. 

Pada klasifikasi VED, penentuan kekritisan berdasarkan aspek mesin tidak 

hanya mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh 

engineer atau manual bobok. Namun, pertimbangan juga dilakukan berdasarkan 

kondisi empiris yang terjadi di lapangan melalui pengamatan probability of failure 

komponen mesin. Agar dapat melakukan penetapan K1b digunakan data 

pemeliharaan GOSP Cepu pada tahun 2012 yang didukung dengan riwayat 

pemeliharaan HPC yang ada pada plant lain. Sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya koefisien yang digunakan pada K1b hanya 2 dan 3 karenna 

pertimbangan safety. 

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Moleanaers (2011), pada penetapan 

K1b digunakan bobot 3 dan 2. Bobot 3 mengindikasikan bahwa suku cadang atau 

komponen mesin memiliki probability of failure lebih dari satu kali per tahun.  

Bobot 2 mengindikasikan bahwa suku cadang atau komponen mesin memiliki 

probability of failure satu kali dalam jangka waktu satu hingga lima tahun. Pada 

penelitian ini bobot 1 tidak digunakan karena umur pakai komponen mesin tidak 

dapat lebih dari lima tahun. 

Tabel 4.8 merupakan tabel contoh penentuan K1 yaitu tingkat kekritisan 

berdasarkan faktor produksi secara keseluruhan. Tabel tersebut menyajikan proses 

penetapan koefisien kekritisan berdasarkan faktor produksi yang 

mempertimbangkan dasar tertulis (K1a) serta kondisi pola kegagalan komponen di 

lapangan atau probability of failure. Selanjutnya pada tahap ini juga dilakukan 
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peninjauan kembali berdasarkan maintenance report untuk merekam adanya 

kondisi incident yang melatarbelakangi pemakaian suku cadang di masa lalu. 

Proses penentuan tingkat kekritisan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5. 

Pada Tabel 4.8 dapat dilihat beberapa suku cadang yang tergolong critical. O-

ring, valves spring, sparkplug dan wafer spring memiliki bobot 3 pada K1a dengan 

kondisi yang tidak berbeda jika dibandingkan dengan kondisi di lapangan. Hal ini 

dibuktikan dengan pemberian bobot 3 pada K1b yang berarti suku cadang tersebut 

memiliki umur pakai atau frekuensi kegagalan yang tinggi tanpa dipengaruhi 

adanya incident. Oleh sebab itu, suku cadang tersebut tergolong critical. Di sisi 

lain, rod push assembly mendapatkan bobot 3 pada K1b karena kemungkinan 

kegagalannya yang besar. Walaupun keadaan tersebut dipicu oleh adanya 

incident, rod push assembly tetap tergolong suku cadang critical karena nilai K1a 

yang diperoleh adalah 3. 

Tabel 4. 8 Contoh Penentuan Tingkat Kekritisan Berdasarkan Faktor Produksi (K1) 

NO Part Number Deskripsi K1a K1b 
Ket. 

Maint 
K1 

1 WAUK-211196 ORING 3 3 - 3 

2 ARIE-A2030 Valves Spring 3 3 - 3 

3 WAUK-A153754U Push Rod Assembly 3 3 Incident 3 

4 CHAM-RBC77CC Sparkplug 3 3 - 3 

5 ARIE-A3594 Wafer Spring 3 3 - 3 

6 WAUK-G932282 
Cylinder Liner Rebuild 

Kit 
1 2 Incident 1 

7 WAUK-DA 2050026 
Head Cylinder 

Assembly 
1 2 Incident 1 

8 WAUK-G9361044 S4 Head Kit 1 2 Incident 1 

9 WAUK-69694G Ignition Coil 1 2 Incident 1 

10 ARIE-A2128 Piston Ring 3-5/8” 1 3 Incident 1 

11 ARIE-A3592 Valve Plate 2 2 Incident 2 

12 WAUK-489671 
Flow Grid Regulator, 

Kit 
2 2 - 2 

13 WAUK-G97768 Head Gasket Kit 2 2 Incident 2 

14 ARIE-A4654 Valve Plate,102CFT X 2 3 Incident 2 

15 ARIE-A5445 Valve Plate 77CT X 2 3 Incident 2 

 

Beberapa jenis suku cadang lainnya memperoleh nilai 1 pada K1a, namun 

pada kondisi di lapangan suku cadang tersebut memiliki peluang kegagalan yang 

besar karena adanya incident. Peluang kegagalan komponen karena adanya 

incident dapat diabaikan saat ini karena penyebab dari incident tersebut telah 

diketahui dan ditindak lanjuti. Oleh sebab itu nilai yang digunakan adalah nilai 
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K1a sehingga suku cadang tersebut tergolong non critical. Hal yang sama juga 

berlaku pada suku cadang sencondary critical dimana peluang kegagalan yang 

dipengaruhi adanya incident mengakibatkan nilai K1a digunakan sebagai nilai 

akhir koefisien kekritisan bersadarkan aspek teknis atau permesinan.  

Setelah penetapan koefisien kekritisan berdasarkan faktor mesin dilakukan, 

langkah selanjutnya adalah penetapan koefisien kekritisan suku cadang 

berdasarkan faktor pengadaannya. Faktor pengadaan yang dimaksud adalah lead 

time pengadaan suku cadang. Lead time pengadaan juga diklasifikasikan terlebih 

dahulu ke dalam tiga tingkat kekritisan sebagai berikut: 

K2=3,  Lead Time pengadaan yang panjang (lebih dari 4 bulan) 

K2=2,  Ketersediaan suku cadang cukup sulit (2 minggu hingga 4 bulan) 

K2=1,  Suku cadang mudah didapat (kurang dari 2 minggu)   

Contoh penetapan koefisien kekritisan berdasarkan faktor pengadaan dapat 

dilihat pada Tabel 4.9. Proses penetapan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 5.  

Tabel 4. 9 Contoh Penentuan Tingkat Kekritisan Berdasarkan Faktor Pengadaan (K2) 

NO Part Number Deskripsi 
Lead time tiap supplier (hari) 

K2 
L SP TM SG AU HU 

1 WAUK-211196 ORING - - - - 90 - 2 

2 ARIE-A2030 Valves Spring - 7 5 30 - 120 1 

3 WAUK-A153754U Push Rod Assembly - - - 30 90 120 2 

4 CHAM-RBC77CC Sparkplug 1 7 5 30 - 120 1 

5 ARIE-A3594 Wafer Spring - 7 5 30 - 120 1 

6 WAUK-G932282 Cylinder Liner Rebuild Kit - - - - - 120 3 

7 WAUK-DA 2050026 Head Cylinder Assembly - - - - - 120 3 

8 WAUK-G9361044 S4 Head Kit - - - - - 120 3 

9 WAUK-69694G Ignition Coil - - - 14 90 120 1 

10 ARIE-A3592 Valve Plate - - - 14 - 120 3 

11 WAUK-489671 Flow Grid Regulator, Kit - - - 14 - 120 2 

12 WAUK-G97768 Head Gasket Kit - - - 14 - 120 2 

13 ARIE-A2088 Piston Ring 6-3/4 - - - 30 - 120 2 

14 ARIE-A4654 Valve Plate,102CFT X - - - 30 - 120 2 

15 ARIE-A5445 Valve Plate 77CT X - - - 30 - 120 2 
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Pada tabel diatas dapat terlihat beberapa suku cadang yang pengadaannya 

sulit mendapat bobot 3. O-ring, push rod assembly, flow grid regulator, head 

gasket, dan valves plate memiliki bobot 2 karena hanya dapat diperoleh dari luar 

wilayah Indonesia baik dari gudang milik Exterran Holdings, Inc dengan lead 

time 14 hari ataupun membeli dengan lead time 30 hari. Suku cadang lainnya 

memperoleh bobot 1 pada K2 merupakan suku cadang yang mudah didapatkan 

karena pasokan dapat diperoleh dari dalam negeri.  

Tabel 4.10 merupakan contoh hasil klasifikasi VED yang telah dilakukan, 

sementara perhitungan lengkap pada tahap analisis VED dapat dilihat pada 

Lampiran 5.  K1 dan K2 diperoleh dari proses pembobotan sebelumnya sementara 

KR merupakan nilai maksimum dari K1 dan K2. Kelas V untuk nilai 3, E untuk 

nilai 2, dan D untuk nilai 1. 

Tabel 4. 10 Contoh Hasil klasifikasi VED 

NO Part Number Deskripsi K1 K2 KR Kelas 

1 WAUK-211196 ORING 3 2 3 V 

2 ARIE-A2030 Valves Spring 3 1 3 V 

3 WAUK-A153754U Push Rod Assembly 3 2 3 V 

4 CHAM-RBC77CC Sparkplug 3 1 3 V 

5 ARIE-A3594 Wafer Spring 3 1 3 V 

6 WAUK-G932282 Cylinder Liner Rebuild Kit 1 3 3 V 

7 WAUK-DA 2050026 Head Cylinder Assembly 1 3 3 V 

8 WAUK-G9361044 S4 Head Kit 1 3 3 V 

9 WAUK-69694G Ignition Coil 1 1 1 D 

10 ARIE-A3592 Valve Plate 2 3 3 V 

11 WAUK-489671 Flow Grid Regulator, Kit 2 2 2 E 

12 WAUK-G97768 Head Gasket Kit 2 2 2 E 

13 ARIE-A2088 Piston Ring 6-3/4 1 2 2 E 

14 ARIE-A4654 Valve Plate,102CFT X  2 2 2 E 

15 ARIE-A5445 Valve Plate 77CT X  2 2 2 E 

 Pada tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa beberapa suku cadang seperti o-

ring, sparkplug, push rod assembly, dan sparkplug walaupun pengadaannya 

cenderung mudah namun karena dari sisi permesinan suku cadang tersebut 

merupakan suku cadag critical maka suku cadang tersebut digolongkan sebagai 

kelas V. Sebaliknya, suku cadang yang berdasarkan aspek permesinan 
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digolongkan sebagai non-critical namun dalam proses pengadaanya 

membutuhkan waktu pengadaan yang lama maka suku cadang tersebut 

digolongkan pada kelas V. Suku cadang lainnya yang tergolong secondary critical 

berdasarkan aspek permesinan dan pengadaan digolongkan pada kelas E. 

Sementara, suku cadang yang tergolong non-critical digolongkan pada kelas D. 

 

4.4 PENETAPAN KEBIJAKAN PERSEDIAAN SUKU CADANG 

Penetapan kebijakan kebijakan persediaan suku cadang dilakukan 

berdasarkan kombinasi hasil dari tiap klasifikasi yang dilakukan. Hal ini 

dilakukan karena tiap metode klasifikasi memiliki bobot yang sama dalam 

pengambilan keputusan. Oleh sebab itu untuk menentukan kebijakan yang tepat 

maka hasil klasifikasi yang dilakukan akan dikombinasikan menjadi kelompok 

yang baru. 

Penetapan kebijakan dilakukan berdasarkan penjelasan pada sub bab 2.3.3 

pada Gambar 2.4 dan Tabel 2.4 Setelah dilakukan penetapan kebijakan maka 

berikutnya dapat dilakukan penyesuaian kembali terhadap level persediaan yang 

saat ini tersimpan. Terdapat tiga kebijakan yang diterapkan pada suku cadang 

HPC, yaitu suku cadang dengan lebih dari satu stok (>1), suku cadang dengan 

satu stok persediaan (1), atau suku cadang tanpa persediaan (0). 

Tabel 4.11 adalah contoh penetapan kebijakan bagi kelas-kelas suku cadang. 

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan terdapat 18 jenis suku cadang yang 

harus dikenai kebijakan untuk mengadakan stok lebih dari satu. Selain itu, 

terdapat 47 jenis suku cadang yang dikenai kebijakan penyimpanan satu stok. Dan 

sisanya sejumlah 7 suku cadang yang dikenai kebijakan tanpa stok yang perlu 

disimpan, yaitu suku cadang tersebut tidak perlu disimpan pada persediaan. 

Dengan demikian, tersisa 65 jenis suku cadang yang harus tersimpan pada GOSP 

Cepu. Penetapan pada seluruh suku cadang dapat dilihat pada Lampiran 6. 

Pada tabel tersebut dapat dilihat contoh dari penetapan kebijakan yang 

dilakukan setelah melakukan tiga jenis klasifikasi dengan bobot kontribusi yang 

sama dari tiap klasifikasi. O-ring, valves spring, sparkplug, wafer spring, dan oil 

filter cartridge merupakan contoh suku cadang yang dikenai kebijakan lebih dari 



57 

 

 

 

satu unit pada persediaan (>1). Faktor yang mempengaruhi penetapan kebijakan 

tersebut adalah karena jumlah pemakaian yang konsumtif (golongan F pada 

klasifikasi FSN) dan tingkat kekritisan suku cadang yang tergolong vital karena 

mempengaruhi kinerja mesin secara langsung (golongan V pada klasifikasi VED). 

Oleh sebab itu, apapun hasil klasifikasi ABC (golongan A, B, ataupun C) jika 

dikombinasikan dengan F dan V diberlakukan kebijakan lebih dari satu unit pada 

persediaan. Suku cadang yang bersifat slow moving (S) juga dapat dikenakan 

kebijakan lebih dari satu unit pada persediaan. Hal ini terjadi jika suku cadang 

rsebut tergolong pada kelas V atau E pada klasifikasi VED dan kelas C pada 

klasifikasi ABC. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan biaya, jika 

penyimpanan terjadi dalam jangka waktu yang lama nilai yang mengendap tidak 

akan berpengaruh signifikan terhadap biaya keseluruhan 

Tabel 4. 11 Contoh Penetapan Kebijakan Bagi Kelas-kelas Suku Cadang 

NO Part Number Deskripsi FSN  ABC  VED  
Kebijakan 

Persediaan 

1 WAUK-211196 ORING F C V >1 

2 ARIE-A2030 Valves Spring F C V >1 

3 CHAM-RBC77CC Sparkplug F A V >1 

4 ARIE-A5445 Valve Plate 77CT X  S C E >1 

5 ARIE-B0832 Retainer Gasket S C V >1 

6 ARIE-A0124 Blow out discharge valve N C V 1 

7 WAUK-G932282 Cylinder Liner Rebuild Kit N A V 1 

8 ARIE-B4238T Suction Valves Stage #3 N B V 1 

9 WAUK-A211820 Adjusting Screw N C E 1 

10 ARIE-A3592 Valve Plate N C V 1 

11 WAUK-69694G Ignition Coil N A D 0 

12 ARIE-B1249 Piston Rod Nut N B E 0 

13 WAUK-A740106E Sensor N B E 0 

14 ARIE-A3213 Piston Ring,6-3/4" C:D,ARIEL S A D 0 

15 ARIE-A13719 Piston Ring 4-3/8C:D:K:T HTM S A D 0 

 

Pada tabel diatas juga terdapat beberapa contoh suku cadang yang dikenai 

kebijakan satu unit pada persediaan. Kebijakan ini berarti setiap satu unit yang 

terpasang pada mesin memiliki satu unit persediaan sebagai antisipasi jika terjadi 

kerusakan. Proses order suku cadang akan dilakukan seketika setelah satu unit 
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suku cadang yang tersimpan dikeluarkan dari persediaan untuk digunakan. 

Terdapat berbagai kombinasi yang memungkinkan untuk penerapan kebijakan 

satu unit pada persediaan. Suku cadang tersebut harus tergolong pada kelas S dan 

N dengan kekritisan yang tergolong pada V dan E. Jika suku cadang tergolong 

pada kelas E namun secara biaya tergolong pada kelas A maka tidak akan 

diberlakukan kebijakan satu unit pada persediaan melainkan kebijakan tanpa 

persediaan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh nilai persediaan tersimpan yang 

ramping. Pertimbangan dan analisa yang sama dilakukan pada seluruh suku 

cadang pada Lampiran 6. 

Hasil dari usulan manajemen persediaan yang dilakukan penelitian ini adalah 

penurunan nilai persediaan hingga 43,83% dari total persediaan suku cadang HPC 

yang saat ini tersimpan. Nilai persediaan yang tereduksi dari perubahan jumlah 

persediaan adalah sebesar USD 54.984,08 dari nilai persediaan awal sebesar USD 

125.453,92. Nilai persediaan yang tersisa setelah dilakukan manajemen 

persediaan adalah sebesar USD 70.469,84. Perubahan nilai ini diperoleh dari 

pengurangan unit dengan melakukan reverse pada 37 jenis suku cadang yang 

dikenai kebijakan persediaan satu unit stok senilai USD 42.208,60. Selain itu, 

juga dilakukan penambahan jumlah unit persediaan pada 7 jenis suku cadang 

senilai USD 3.168,73 yang dikenai kebijakan persediaan satu unit stok diikuti 

dengan eliminasi 7 jenis suku cadang senilai USD 15.944,21 yang dikenai 

kebijakan tanpa persediaan.  

Jika dikelompokan berdasarkan klasifikasi existing perusahaan (FSN), maka 

nilai persediaan yang tersisa adalah sebesar USD 8.945,34 suku cadang kelas F, 

USD 7.096.62 nilai suku cadang kelas S dan sisasnya dengan nilai sebesar USD 

54.454,88 merupakan suku cadang kelas N.  Jumlah unit persediaan yang 

tereduksi dapat dilihat pada Lampiran 6. Sementara itu, contoh reduksi persediaan 

yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 4.11. Selain mengurangi jumlah 

persediaan pada penelitian ini juga diberikan rekomendasi untuk meningkatkan 

jumlah unit persediaan pada bebera suku cadang. Penurunan level persediaan 

dilakukan dengan aktivitas reverse kepada gudang after market sales Exterran 

Holdings, Inc. Di sisi lain, pada beberapa jenis suku cadang yang jumlah 

simpanannya lebih kecil daripada rekomendasi dapat dilakukan dengan 
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melakukan order. Rekomendasi ini dapat berlaku hingga akhir masa kontrak 

GOSP Cepu. 

Tabel 4. 12 Contoh Rekomendasi Jumlah Unit Persediaan Mesin HPC 

NO Part Number Deskripsi 

Jumlah 

unit 

Existing 

Jumlah 

Unit per 

mesin 

Jumlah 

mesin 

Rekom. 

jumlah 

unit 

Ket. 

1 WAUK-211196 ORING 87 

 

87 Tetap 

2 ARIE-A2030 Valves Spring 226 226 Tetap 

3 WAUK-A153754U Push Rod Assembly 2 2 Tetap 

4 CHAM-RBC77CC Sparkplug 62 62 Tetap 

5 ARIE-A3594 Wafer Spring 26 26 Tetap 

6 WAUK-G932282 Cyl Liner Rebuild Kit 6 2 2 4 Reverse 

7 WAUK-69694G Ignition Coil 20 
 

0 Reverse 

8 ARIE-B1646S Suction Valves Stage #2 24 4 2 8 Reverse 

9 ARIE-B1249 Piston Rod Nut 5 

 

0 Reverse 

10 WAUK-A740106E Sensor 14 0 Reverse 

11 ARIE-A17256A Gauge 3000 psi 1/4"  11 0 Reverse 

12 WAUK-A209617 Belt Set Water Pump 2 4 2 8 Order 

13 WAUK-153022D Gasket Tappet Guide 51 2 2 4 Reverse 

14 ARIE-B1647BB Discharge Valve Cyl Stg 2 8 4 2 8 Tetap 

15 ARIE-A2925 Guide Ring 14 10 2 20 Order 

Dalam penentuan rekomendasi jumlah unit persediaan digunakan bill of 

material mesin yang diperoleh dari manual book. Selanjutnya, jumlah komponen 

per mesin dikalikan dengan jumlah mesin, yaitu dua unit. Hal ini dilakukan karena 

kedua mesin HPC yang sebelumnya bekerja secara bergantian kini bekerja dengan 

kapasitas yang sama akibat terjadinya peningkatan kapasitas operasi pemisahan 

minyak menjadi dua kali lipat dari desain awal. Dengan demikian, kedua mesin 

memiliki suku cadang antisipasi dengan jumlah yang sama karena kedua mesin 

memiliki kemungkinan kerusakan yang sama. 

Penentuan jumlah suku cadang juga dipengaruhi oleh total jumlah komponen 

terpasang pada mesin. Apabila pada suatu mesin terpasang satu jenis komponen 

dengan jumlah lebih dari satu maka persediaan harus dilakukan sejumlah 

komponen yang terpasang pada mesin. Hal ini harus dilakukan karena pada saat 

penggantian komponen mesin dilakukan, penggantian akan dilakukan pada 

seluruh komponen sejenis yang terpasang pada mesin untuk mengantisipasi 

kerusakan lain yang tidak terdeteksi. Pada komponen mesin tertentu, apabila 

terpasang lebih dari satu unit per mesin akan sulit untuk diidentifikasi unit 
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manahak yang mengalami kegagalan. Oleh sebab itu, para mekanik biasanya 

memutuskan untuk mengganti seluruh komponen sejenis secara bersama. 

 

4.5 PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan dilakukan pembahasan mengenai implementasi metode 

pada studi, hasil analisis, serta implementasi hasil secara praktis di lapangan. 

Dalam penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa perbedaan penggunaan 

metode serta langkah-langkah pengerjaaan yang dipengaruhi oleh kondisi 

lapangan, sehingga memberikan pengaruh pada hasil akhir. Oleh sebab itu, untuk 

dapat memahami kondisi yang melatarbelakangi hasil penelitian, maka dilakukan 

pembahasan yang berkaitan dengan metodologi, hasil dan implementasi hasil. 

 

4.5.1 Pembahasan Metodologis 

Pada tahap analisis atau pengolahan data dengan klasifikasi FSN, digunakan 

kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan karena sistem 

klasifikasi FSN yang dimiliki perusahaan telah terintegerasi dengan sistem 

informasi perusahaan. Namun, klasifikasi dan perhitungan FSN dilakukan ulang 

pada penelitian ini karena plant (GOSP Cepu) tidak dapat melakukan akses 

informasi dan sistem klasifikasi FSN yang tdimiliki perusahaan dan reintegrasi 

dengan sistem informasi perusahaan, namun hanya dapat diakses oleh kantor 

pusat (Jakarta). Alasan tersebut yang mendasari penelitian ini dimulai dengan 

klasifikasi FSN dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan 

melakukan proses klasifikasi FSN maka dapat diperoleh gambaran mengenai 

kondisi aliran biaya pada persediaan suku cadang HPC. 

Kekurangan dari hasil pemetaan yang diperoleh dari klasifikasi FSN adalah 

metode ini tidak dapat digunakan langsung untuk membuat keputusan yang 

berkaitan dengan penurunan level atau penambahan level persediaan. Metode ini 

hanya memberikan gambaran tentang suku cadang manakah yang sering 

digunakan hingga yang tidak ada riwayat penggunaannya pada periode yang telah 

berlalu. Keluaran dari metode ini tidak cukup kuat untuk menjadi alasan 
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pengaturan kembali level persediaan. Oleh sebab itu dibutuhkan metode lain yang 

dapat memberikan pandangan dari sisi lain.  

Untuk memperoleh pandangan dari sisi kontribusi biaya yang mengendap, 

maka dilakukan klasifikasi ABC. Pada klasifikasi ABC akan dapat dipetakan 

sebaran biaya yang mengendap pada persediaan. Dengan demikian jika dipadukan 

dengan klasifikasi FSN maka dapat terlihat golongan manakah dari ketiganya 

yang mengakibatkan tingginya nilai persediaan yang mengendap. Apabila 

perusahaan sangat menekankan perhatian yang besar pada aliran biaya atau yang 

biasa diwakili dengan inventory turn over rate, maka kombinasi kedua klasifikasi 

ini akan cukup untuk menjadi dasar pengaturan kembali level persediaan yang 

tersimpan. 

Dengan hasil klasifikasi dari dua metode klasifikasi tersebut, diharapkan dapat 

diambil keputusan yang memberikan kontribusi terbesar pada kerampingan 

persediaan. Jika mengacu pada dua jenis klasifikasi tersebut maka keluaran akan 

berfokus pada mengeliminasi suku cadang kelas S dan N yang masuk pada 

golongan A dan B. Keputusan tersebut akan memberikan dampak yang signifikan 

terhadap kondisi persediaan diperusahaan. Namun frekuensi pemakaian dan biaya 

tidak cukup sebagai dasar manajemen persediaan, dikarenakan karakter proses 

produksi bersifat continuous dengan tingkat rekonfigurasi yang rendah (tidak 

dapat melakukan perubahan kapasitas), Oleh sebab itu dibutuhkan faktor lain yang 

memperkuat proses pembuatan keputusan. 

Metode klasifikasi VED, merupakan metode yang dapat memberikan analisis 

yang mencakup faktor-faktor yang dipengaruhi oleh karakteristik produksi 

perusahaan. Pengelompokan dengan model ini melibatkan beberapa parameter 

yang menentukan tingkat kepentingan suku cadang tersebut untuk memiliki 

persediaan (disimpan) atau tanpa persediaan. Proses klasifikasi dengan tahap ini 

dilakukan pada urutan terakhir setelah klasifikasi yang lain.  

Klasifikasi VED bertujuan untuk memberikan penentuan akhir mengenai 

tingkat kepentingan suku cadang setelah pertimbangan frekuensi penggunaan dan 

biaya. Pada klasifikasi ini terdapat dua sudut pandang yang digunakan yaitu dari 

sisi teknis yang berkaitan dengan operasional mesin dan dari sisi pengadaan suku 

cadang. Dua faktor ini digunakan dalam pengambilan keputusan karena kedua hal 
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inilah yang selama ini menjadi pertimbangan terbesar dalam melakukan 

pengadaan persediaan suku cadang. 

Pada faktor produksi yang dilambangkan dengan K1 sendiri ditetapkan melalui 

dua sudut pandang, yaitu K1a dan K1b. K1a merupakan tingkat kepentingan yang 

didasarkan pada rekomendasi awal yang diperoleh dari manual book 

(rekomendasi vendor), buletin dan dari rekomendasi yang dibuat oleh internal 

engineer. Peninjauan ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran dasar 

dalam membuat keputusan mengenai tingkat kepentingan satu suku cadang.  

Manual book merupakan sebuah buku yang didapat dari manufacturer sebagai 

dasar dan pedoman pengoperasian mesin. Pedoman ini dibuat berdasarkan desain 

mesin yang telah dilakukan oleh engineer pada manufactur agar mesin dapat 

beroperasi dengan optimal. Rekomendasi yang diperoleh dari manual bobok 

mendapat bobot 3 karena rekomendasi ini dibuat oleh pada perancang mesin yang 

mengetahui kebutuhan mesin berdasarkan desain yang telah dibuat. 

Buletin merupakan pedoman yang dikirim secara berkala oleh pihak 

manufaktur karena adanya perbedaan perilaku mesin yang telah terpasang pada 

pabrik. Mesin dengan spesifikasi yang sama apabila dipasang pada kondisi 

lingkungan yang berbeda dapat memiliki pola kerusakan yang berbeda. Oleh 

sebab itu, buletin di kirim secara berkala untuk memberikan rekomendasi dalam 

mengatasi perubahan yang terjadi di lapangan. Buletin memperoleh bobot 3 

karena dibuat oleh engineer yang merancang mesin tersebut dan mengetahui 

kelemahan desain mesin tersebut sehingga dasar rekomendasinya kuat. 

Rekomendasi yang dibuat oleh internal engineer atau compressor spesialist 

diberi bobot 2 karena rekomendasi dibuat berdasarkan pengalaman di lapangan 

saja. Berbeda dengan rekomendasi yang dibuat para engineer dari manufaktur, 

rekomendasi ini dibuat berdasarkan pengalaman trial and error yang sering kali 

tidak diketahui dasarnya. Selain itu, rekomendasi ini juga biasanya bersifat 

sementara, ketika kondisi yang tidak normal sedang berlangsung pada mesin. 

Nilai koefisien yang telah ditentukan pada K1a perlu diperkuat dengan keadaan 

yang terjadi dilapangan. Hal ini perlu dilakukan karena seringkali mesin yang 

dipasang pada suatu pabrik dengan karateristik proses yang continuous dan 

dengan karakter proses yang berubah-ubah memiliki pola kerusakan yang berbeda 
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sehingga membutuhkan perlakuan khusus atau berbeda dengan rekomendasi awal 

dari vendor. Karakteristik gas yang diproses pada mesin HPC mengakibatkan 

penerapan perlakukan pemeliharaan yang berbeda dengan rekomendasi awal. 

Perubahan ini juga harus dipertimbangkan dalam manajemen persediaan sebagai 

support dari departemen pemeliharaan. Sehingga, K1a belum dapat digunakan 

untuk membuat keputusan akhir. 

Untuk melibatkan perubahan yang terjadi dilapangan pada proses analisis 

maka dilakukan perhitungan koefisien K1b, yang diperoleh berdasarkan 

probability of failure dari komponen mesin. Dengan sistem penetapan koefisien 

K1a dan K1b yang telah dilakukan maka hasil pembobotan kekritisan berdasarkan 

aspek mesin telah dapat mencakup fenomena yang terjadi di lapangan maupun 

ketentuan yang seharusnya dipenuhi oleh perusahaan. Kedua aspek tersebut perlu 

dilakukan bersama-sama dengan tujuan memberikan dasar yang kuat dari sudut 

pandang teknis yang telah mengadopsi perubahan-perubahan di lapangan. 

Hal penting lainnya yang diperoleh dengan mempertimbangan probability of 

failure adalah dapat memperoleh gambaran mengenai suku cadang yang penting 

untuk disimpan dan tidak disimpan berdasarkan umur pakainya. Ketika beberapa 

suku cadang memiliki tingkat kepentingan yang sama untuk disimpan, keadaan 

tersebut dapat ditinjau kembali dengan melihat probabilitas of failure komponen 

persediaan tersebut. Dengan demikian apabila perusahaan memiliki keterbatasan 

dalam kapasitas persediaan tersimpan, maka persediaan dapat difokuskan pada 

komponen dengan umur pakai yang lebih kecil. 

Saat melakukan penilaian atau pembobotan pada K1b, bobot satu tidak 

digunakan pada perhitungan ini karena suku cadang yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki lifetime penggunaan maksimum 5 tahun. Walaupun secara 

nyata umur pasangnya dapat melebihi 5 tahun, namun dalam regulasi yang 

berkaitan dengan keamanan serta berkaitan dengan sertifikasi tertentu, maka suku 

cadang harus diganti setelah umur pakai melebihi 5 tahun.  

Data yang digunakan dalam proses penentuan K1b adalah data historis 

penggantian komponen mesin atau penggunaan suku cadang pada mesin. Selain 

itu juga diperkuat dengan buletin yang berisi perilaku komponen mesin pada 

mesin-mesin yang terpasang dipabrik lain diseluruh dunia. Hal ini berguna untuk 
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memberikan pandangan atau peramalan langsung berdasarkan kondisi pada 

umumnya agar dapat membantu proses pangambilan keputusan. 

Aspek lain yang dipertimbangkan dalam klasifikasi VED adalah faktor 

pengadaan. Faktor pengadaan meliputi jumlah supplier yang memiliki leadtime 

yang berbeda-beda. Pada perhitungan yang dilakukan, faktor pengadaan memiliki 

tingkat kepentingan yang sama dengan faktor lainnya. Hal ini dikarenakan 

perusaaan lebih baik melakukan penyimpanan dari pada bergantung pada supplier 

dengan leadtime pengadaan yang panjang. Artinya, walaupun suku cadang 

tersebut tidak terlalu penting, namun jika pengadaan membutuhkan waktu yang 

panjang, maka perusahaan lebih memilih untuk melakukan persediaan.  

Pemesanan suku cadang dapat dilakukan pada gudang milik Exterran 

Holdings, Inc. di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Pemesanan 

tersebut cenderung membutuhkan waktu pemesanan yang lebih pendek serta 

kepastian pengiriman yang lebih tinggi. Namun, apabila suku cadang dipesan dari 

vendor yang berada di luar wilayah Indonesia, lead time pemesanan akan semakin 

panjang karena faktor jarak, moda pengiriman, serta regulasi yang berlaku. 

Kondisi ini menjadi semakin kritis apabila posisi supplier berada di luar wilayah 

Indonesia, karena adanya faktor regulasi yang mengakibatkan leadtime menjadi 

semakin panjang, misalnya apabila barang kiriman tertahan pada jalur merah. 

Ketiga model klasifikasi digabungkan karena tiap model memberikan bobot 

yang sama dalam penetapan kebijakan, namun ketiganya memberikan penekanan 

informasi yang berbeda bagi perusahaan. Oleh sebab itu, proses klasifikasi 

dilakukan berdasarkan urutan yang telah dijelaskan dengan tujuan memberikan 

pengolahan informatif dan sistematis bagi perusahaan. 

 

4.5.2 Pembahasan Hasil Klasifikasi 

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai kondisi persediaan perusahaan yang 

diperoleh sebelum dan pada saat dilakukan klasifikasi. Sebelum dilakukan 

klasifikasi terdapat beberapa kondisi yang memberikan gambaran mengenai 

bagaimana seharusnya manajemen persediaan dilakukan. Selanjutnya pada hasil 
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klasifikasi yang dilakukan akan dijelaskan kemungkinan yang dapat diambil 

dalam melakukan manajemen persediaan pada suku cadang mesin HPC. 

Pada awal proses analisis telah dilakukan pengumpulan datamengenai 

penggunaan suku cadang dan stok yang tersimpan pada persediaan. Dari 

pengumpulan data tersebut diperoleh bahwa selama tahun 2013 nilai pemakaian 

suku cadang HPC adalah senilai USD 40.085,83 sementara nilai persediaan yang 

tersimpan mencapai USD 125.453,95. Hal ini berarti selama tahun 2013 hanya 

terjadi penyerapan sebesar 34% dari total persediaan. Kesenjangan inilah yang 

menjadikan pentingnya dilakukan manajemen persediaan. Gambar 4.4 merupakan 

visualisasi dari kesenjangan yang terjadi jika dilihat dari sudut pandang FSN. 

 

Pada klasifikasi FSN diperoleh penguatan informasi bahwa keadaan 

persediaan mesin HPC tidak berbeda jauh dengan keadaan persediaan suku 

cadang mesin yang ada pada GOSP secara keseluruhan. Pada hasil klasifikasi 

diperoleh bahwa persediaan masih didominasi oleh suku cadang non-moving yang 

artinya terdapat peluang yang besar untuk merampingkan volume persediaan yang 

sekarang tersimpan. Keadaan persediaan yang demikian mengindikasikan bahwa 

tidak seluruh persediaan yang tersimpan digunakan dalam aktivitas pemeliharaan 

GOSP Cepu. 

Pada Gambar 4.4 dapat dilihat perbandingan antara persediaan yang 

tersimpan dengan persediaan yang digunakan selama tahun 2013 menurut kelas 

A,B dan C. Pada grafik tersebut dapat dilihat jumlah nilai persediaan pada 

Gambar 4. 4   Perbandingan Nilai Konsumsu dan Persediaan Suku Cadang pada   Klasifikasi FSN 
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kelompok A, B dan C yang dibandingkan dengan jumlah nilai penggunaan suku 

cadang pada masing-masing kelompok. Dengan visualisasi tersebut, dapat 

diperjelas gambaran kesenjangan yang terjadi pada persediaan suku cadang HPC 

khususnya pada kelas A yaitu hampir mencapai USD 60.000. Gambar 4.5 

merupakan visualisasi kesenjangan jika dilihat dari sudut pandang ABC. 

 

Gambar 4. 5 Perbandingan Nilai Konsumsu dan Persediaan Suku Cadang pada   Klasifikasi ABC 

Selanjutnya, apabila akan dilakukan reduksi persediaan maka reduksi pada 

kelompok suku cadang A akan memberikan hasil yang berdampak paling besar 

terhadap kondisi keseluruhan dari persediaan. Namun demikian dari dua metode 

ini belum dapat ditentukan reduksi nilai yang dapat dilakukan. Agar dapat 

menentukan reduksi yang dapat dilakukan maka selanjutnya dilakukan pemeteaan 

dengan metode VED. 

Pada perhitungan VED terdapat 37 jeis suku cadang vital dengan total nilai 

persediaan sebesar USD 98.247,14, dan 32 jenis suku cadang essential dengan 

nilai USD 15.381,38 sementara hanya 3 jenis suku cadang dengan nilai sebesar 

USD 11.825,50 yang tergolong kategori desireable. Dengan pemetaan ini dapat 

terlihat bahwa jumlah suku cadang yang tersimpan memang bersifat penting untuk 

disimpan. Namun melihat kesenjangan antara nilai simpan dengan nilai pakai, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingginya nilai persediaan bukan 

dipengaruhi oleh jenis suku cadang yang tersimpan. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

jumlah stok yang terseimpan untuk setiap jenis suku cadang. 
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Setelah dilakukan klasifikasi dan penetapan kebijakan pada 72 jenis suku 

cadang, hanya 7 jenis diantaranya yang dapat dieliminasi dari persediaan. Reduksi 

lainnya berasal dari penurunan level persediaan bagi kelas suku cadang yang 

dikenai kebijakan satu stok persediaan. Di samping itu, kondisi persediaan setelah 

penetapan kebijakan masih didominasi oleh suku cadang yang bersifat non-

moving. Gambar 4.5 menggambarkan perubahan kondisi persediaan setelah 

penetapan kebijkan sesuai dengan klasfikasi suku cadang. 

 

Gambar 4. 6 Grafik Perubahan Kondisi Persediaan Setelah Rekomendasi Perbaikan 

Penurunan jumlah item suku cadang yang tersimpan dari 72 jenis suku 

cadang menjadi 65 jenis suku cadang menandakan bahwa item sebagian besar 

suku cadang HPC yang tersimpan pada persediaan memang dibutuhkan 

ketersediaannya. Namun disisi lain, terjadi penurunan nilai persediaan sebesar 

43,86%, dimana merupakan penurunan yang signifikan. Hal ini menandakan 

bahwa dengam manajemen persediaan yang dilakukan permasalahan yang dapat 

diselesaikan adalah tingginya level persediaan yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan. 

Dari 72 jenis suku cadang yang tersimpan, 7 jenis diantaranya dikenai 

kebijakan persediaan tanpa stok dan mereduksi USD 15.944,21 atau sebesar 13% 

dari nilai total persediaan, 37 jenis diantaranya mengalami penurunan level  

senilai USD 42.208,60 atau sebesar 34% dari total persediaan karena dikenai 

kebijkan penyimpanan satu unit persediaan dan 7 jenis suku cadang lainnya yang 

dikenai kebijakan penyimpanan satu unit persediaan mengalami peningkatan level 
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sebesar 3% dari total nilai persediaan yaitu USD 15.944,21. Secara keseluruhan 

perubahan nilai persediaan yang terjadi adalah USD 54.984,08 karena penurunan 

maupun peningkatan level persediaan yang harus dilakukan. 

Jika dibandikan dengan penelitian sebelumnya, Vaisakh (2013) dalam 

penelitian yang dilakukannya berhasil mereduksi 46 dari 94 jenis suku cadang 

yang tersimpan pada persediaan. Selain itu, pada penelitiaan yang dilakukannya, 

diperoleh hasil akhir dimana suku cadang yang tersimpan didominasi suku cadang 

yang bersifat fast moving dan sebagian kecil saja yang bersifat non moving. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa perbedaan hasil.  

Kesenjangan ini terjadi karena beberapa hal yang berkaitan dengan proses 

analisis dan hal-hal yang menyangkut kondisi lapangan. Oleh karena itu akan 

dilakukan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah 

reduksi pada tiap kelas suku cadang. Pembahasan ini akan dilakukan dari 

beberapa sudut pandang, yaitu sudut pandang metodologis dan sudut pandang 

teknis. 

Salah satu hal yang mengakibatkan tingginya nilai persediaan suku cadang 

kelas non-moving adalah lokasi pabrik yang jauh dari supplier. Sebagian besar 

suku cadang non-moving maupun slow-moving dikenai kebijakan penyimpanan 

satu unit pada persediaan bukan hanya karena faktor konsumsi tersebut terhadap 

mesin ataupun probability of failure. Hal tersebut terjadi karena suku cadang 

tersebut membutuhkan waktu yang panjang dalam proses pengadaannya. 

Sehingga, suku cadang tersebut menjadi kritis pada sudut pandang pengadaan. 

Oleh sebab itu, penting bagi perusahaan untuk menyimpan satu persediaan 

sebagai antisipasi jika terjadi kerusakan pada mesin. 

Hal lain yang menjadikan persediaan tidak dapat tereduksi lebih besar adalah 

karena dalam penelitian ini hanya dilakukan penurunan level pada kondisi stok 

yang tidak sesuai dengan rekomendasi kebijakan. Sebagai contoh, pada golongan 

suku cadang fast moving tidak dilakukan rekomendasi perbaikan apabila jumlah 

pada stok sudah melebihi satu. Sementara itu, terdapat kemungkinan bahwa 

jumlah persediaan pada stok terlalu tinggi. Selanjutnya, agar dapat mencapai level 

persediaan yang optimal, perlu dilakukan perhitungan jumlah persediaan yang 
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harus tersimpan berdasarkan pola penggunaan suku cadang dimana perhitungan 

persediaan optimal tidak masuk dalam cakupan penelitian ini. 

Beberapa penelitian terdahulu yang berfokus pada manajemen persediaan 

suku cadang dengan karakter permintaan yang dinamis menggunakan model EOQ 

dan minimum-maximum untuk menentukan kuatitas penyimpanan yang optimal 

serta reorder point pada persediaan (Wirawan, 2010; Rego dan Mesquita, 2011; 

Kurniyah, 2012). Model perhitungan ini dapat digunakan apabila nilai order cost  

dan holding cost telah diketahui sebelumnya. Hal ini dapat menjadi saran bagi 

penelitian selanjutnya yang mengarah kepada perhitungan persediaan optimal. 

Kecilnya reduksi jumlah jenis suku cadang pada penelitian ini dapat pula 

disebabkan oleh tidak dimasukkannya pengurangan berdaarkan faktor reliabilitas 

komponen mesin. Beberapa penelitian sebelumnya berfokus pada perhitungan 

jangka waktu kerusakan pada mesin untuk menghitung frekuensi penggantian 

yang mungkin terjadi selama satu tahun. Beberapa penelitian menggunakan 

pendekatan reliabilitas untuk mengetahui pola kegagalan suatu komponen. 

Dengan demikian, kebutuhan suku cadang hanya perlu mengikuti interval 

kegagalan komponen pada mesin dengan penggunakan model Mean Time 

Between Failures (MTBF) serta dapat dilakukan prediksi kebutuhan sumber daya 

untuk memenuhi pola permintaan tersebut (Louit dan Pacual, 2005; Nyman dan 

Levitt, 2006; Narayan, 2012; Godoy et al., 2013). 

Terkepas dari rendahnya jumlah jenis suku cadang yang tereduksi (0,92%), 

penelitian ini dapat mereduksi nilai simpanan sebesar 43,86%. Dan dapat menjadi 

langka awal dalam perbaikan manajemen persediaan di GOSP Cepu. Upaya 

mengoptimalkan jumlah persediaan dan perhitungan persediaan setiap komponen 

dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya berdasarkan pemetaan yang telah 

dilakukan pada penelitian ini sebagai alternatif untuk meminimasi pengendapan 

biaya pada persediaan. 

 

4.5.3 Pembahasan Aspek Teknis 

Selain perhitungan jumlah optimal persediaan dan reliabilitas suku cadang, 

beberapa analisis dan pertimbangan teknik dapat direkomendasikan untuk 

meminimasi biaya pada persediaan. Hasil analisis yang diperoleh masih dapat 
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disempurnakan dengan beberapa perbaikan bersifat teknis yang berkaitan dengan 

pihak-pihak yang terkait erat dengan adanya persediaan suku cadang, yaitu pihak 

maintenance dan pihak logistic. Selama penelitian dilakukan, telah diamati 

beberapa fenomena yang mempengaruhi tingginya nilai persediaan serta variasi 

item persediaan. Oleh sebab itu pada sub bab ini akan dilakukan pembahasan yang 

berkaitan dengan hal-hal teknis yang mempengaruhi persediaan. 

Salah satu hal yang berepangaruh langsung pada hasil rekomendasi 

penurunan level persediaan adalah pola kegiatan pemeliharaan yang dilakukan 

oleh departemen maintenance. Pada kegiatan pemeliharaan yang dilakukan 

perusahaan, jenis pemeliharaan yang mengakibatkan tidak menentunya kondisi 

kebutuhan suku cadang adalah kegiatan pemeliharaan bersifat corrective. Namun 

terdapat kegiatan corrective yang memiliki pola tertentu, namun karena tidak 

termasuk dalam checklist preventive maintenance maka sekalipun dapat diprediksi 

kerusakannya, kegiatan pemeliharaan tersebut tetap menjadi kegiatan corrective.  

Kasus tersebut terjadi pada suku cadang valves silinder. Pada suku cadang 

mesin HPC terdapat beberapa jenis valves, diantaranya valves yang terletak pada 

silinder. Valves tesebut berfungsi sebagai jalan mengalirnya gas yang akan 

dikompresi serta gas yang telah di kompresi. Merujuk pada rekomendasi yang 

diberikan oleh engineer atau vendor, valves silinder merupakan bagian mesin 

yang harus dilakukan penggantian setiap 8500 jam atau setara dengan kegiatan 

pemeliharaan setiap satu tahun.  

Pada HPC terdapat enam jenis valves yang terpasang pada tiga jenis silinder 

kompresor. Setiap silinder memerlukan dua jenis valves yang terpasang, yaitu 

suction valves dan discharge valves. Pada masing-masing silinder dengan 

diameter 9,625 dan 6,750 inch terpasang empat unit suction valves dan empat unit 

discharge valves. Pada silinder lainnya yang berdiameter 4,375 inch terpasang dua 

suction valves dan dua discharge valves. Gambar 4.6 merupakan gambar valve 

pada silinder mesin HPC. 
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Gambar 4. 7 Posisi Valves pada Mesin HPC 

 Sumber : Exterran (Observasi) 

Pada kondisi yang berlangsung saat ini, rata-rata valves silinder mengalami 

penggantian dengan frekuensi 4 kali per tahun. Sebuah valves memiliki beberapa 

bagian yang dirakit menjadi satu, yaitu valve seat, valve guard, capscrew, valve 

plate, wafer spring, closing spring, guide ring, spirol pin dan washer. Gambar 4.7 

merupakan gambar komponen rakitan pada satu unit valves. 

 

Gambar 4. 8 Gambar Komponen Rakitan Cylinder Valves 

 Sumber : Exterran (Observasi) 

 

Dalam melakukan kegiatan corrective maintenance yang dikarenakan 

terjadinya kebocoran pada valves, pihak mekanik malakukan perbaikan dengan 

dua cara. Cara yang pertama adalah dengan mengganti unit valves secara 

keseluruhan dengan satu unit valves yang baru. Cara lainnya adalah dengan 
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melakukan reparasi valves. Untuk cara pertama, material yang harus tersedia 

adalah satu unit valves yang sudah terakit. Pada cara yang kedua, material yang 

harus tersedia adalah valve repair kit. Gambar 4.8 merupakan gambar repair kit 

yang harus tersedia untuk mendukung proses pemeliharaan valves. 

 

Gambar 4. 9 Valves Repair Kit 

Sumber : Exterran (Observasi) 

Agar aliran persediaan dapat berlangsung lebih teratur maka diperlukan 

perbaikan yang berkaitan dengan proses pemeliharaan. Berdasarkan data historis 

penggunaan material dan berdasarkan frekuensi corrective maintenance yang 

dilakukan karena kebocoran valves, maka seharusnya dilakukan evaluasi terhadap 

kegiatan maintenance yang dikenakan pada valves tersebut. Selama ini kegiatan 

penggantian valves dilakukan sebagai kegiatan corrective maintenance ketika 

terjadi peningkatan temperatur pada silinder kompresor. Setidaknya terjadi satu 

kali unscheduled downtime untuk melakukan penggantian valves. Hal ini secara 

langsung mengakibatkan performansi kegiatan maintenance menjadi kurang baik. 

Berdasarkan fakta tersebut maka terjadi ketidaksesuaian antara pola 

kerusakan suku cadang dengan kegiatan pemeliharaan yang diterapkan. 

Berdasarkan pola penggunaan suku cadang yang bersifat tetap seharusnya 

kegiatan pemeliharaan yang diterapkan adalah preventive maintenance. 

Pengendalian persediaan valves selajutnya dapat dilakukan dengan 

memperhatikan frekuensi kerusakan selama satu tahun. 

Untuk menghasilkan efisiensi biaya pemeliharaan, harus ditetapkan cara yang 

sama untuk melakukan penggantian valves yang selama ini dilakukan dengan cara 
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repair dan replace. Dengan melakukan reparasi pada elemen yang mengalami 

kerusakan saja, akan menghemat sejumlah biaya dengan hanya membayar ganti 

dari bagian komponen yang mengalami kerusakan daripada mengganti secara 

keseluruhan bagian dari suatu elemen mesin (Tiemessen & Houtum, 2012). 

Berdasararkan analisa di atas maka dapat dilakukan perbaikan dalam melakukan 

aktivitas pemeliharaan pada penggantian valves pada cylinder HPC selain 

menetukan kebijakan jumlah persediaan suku cadang. 

Mirzahosseinian (2011) juga menyatakan akurasi persediaan terhadap 

penggunaan yang diperoleh dengan melakukan keputusan mereparasi komponen 

mesin dapat dilakukan dengan mengatur tiga parameter yaitu, level stok pada 

warehouse, relibilitas komponen dan efisiensi dari aktivitas pemeliharaan. Tran et 

al. (2014) melakukan perhitungan statistika untuk mencari rata-rata jumlah 

kerusakan komponen yang terjadi pada satu kali kerusakan sebuah elemen mesin. 

Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan peramalan secara spesifik mengenai persediaan komponen yang 

diperlukan. Langkah-langkah tersebut di atas dapat menjadi alternatif perbaikan 

ke depannya. 

Selanjutnya untuk dapat mencapai kondisi persediaan yang lebih ramping 

maka dapat dilakukan analisis untuk mengidentifikasi komponen valves yang 

paling sering mengalami kegagalan sehingga mengakibatkan kebocoran valves. Di 

samping itu juga dapat dilakukan perhitungan rata-rata jumlah komponen yang 

rusak pada satu kali kebocoran valves. Hal ini jika dilakukan akan dapat 

meningkatkan akurasi persediaan terhadap jumlah suku cadang yang dikonsumsi 

pada kegiatan pemeliharaan. 

Beberapa hal lain yang menjadi sebab munculnya persediaan yang tinggi 

adalah adanya kesalahan saat melakukan pemesanan. Selama pengamatan 

dilakukan terdapat beberapa hal bersifat administratif yang perlu ditandai. Dalam 

proses pengadaan suku cadang, terdapat proses administrasi yang memakan waktu 

beberapa hari serta melibatkan beberapa departemen, yaitu departemen 

maintenance, logistic, dan operation. Seringkali terjadi kendala pada sharing 

informasi mengenai status order yang diajukan oleh pihak maintenance. 
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Hal tersebut terjadi karena tidak adanya tracking system yang dapat melacak 

status order apakah order sudah dilakukan, sudak dikirim ataukan dusah diterima. 

Dengan tidak adanya koordinasi ini seringkali terjadi order ganda, yaitu pihak 

maintenance memesan kembali barang yang sudah diproses pemesanannya. Hal 

ini menimbulkan tingginya jumlah persediaan. Oleh sebab itu, hal penting yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah melakukan penetapan kebijakan yang sesuai 

sehingga dapat dilakukan analisis mengenai level persediaan yang ada. 

Selanjutnya hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya 

penumpukan stok adalah dengan mendukung proses pemesanan dengan sistem 

informasi yang dapat diakses oleh semua pihak yang terkait dalam proses 

pemesanan. Nyman dan Levit (2006) menyatakan bahwa perencanaan, koordinasi 

yang berlangsung untuk mendukung efisiensi pemeliharaan tidak dapat 

berlangsung baik tanpa dukungan dari sistem komputasi yang memadai. Sebisa 

mungkin sistem komputasi yang ada dapat dioptimalkan penggunaannya untuk 

mengintegrasikan jadwal pemeliharaan, kebutuhan material pemeliharaan dan 

proses pengadaan material pemeliharaan. Dengan demikian distorsi informasi 

dapat diminimasi, efisiensi biaya dan waktu dapat diraih, serta profitabilitas dari 

perlaku maintenance dapat ditingkatkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang dapat 

ditarik dari hasil penelitian. Kesimpulan merupakan pernyataan yang menjawab 

rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Saran merupakan masukan yang 

diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, baik untuk tempat 

penelitian maupun penelitian selanjutnya. 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan proses analisis serta pembahasan yang telah dilakukan 

sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam pengambilan keputusan penyimpanan suku cadang mesin HPC di 

GOSP Cepu, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 

mengklasifikasikan suku cadang berdasarkan frekuensi pemakaian (FSN), 

nilai biaya (ABC) dan tingkat kekritisannya (VED). Pada penetapan faktor 

kekritisan suku cadang mesin yang sesuai dengan kondisi suku cadang HPC 

di GOSP Cepu, parameter pertama yang digunakan adalah aspek permesinan 

yang meliputi berbagai rekomendasi yang dibuat oleh vendor dan internal 

engineer ataupun compressor specialist serta probability of failure komponen 

mesin secara empiris di lapangan dengan mempertimbangkan adanya 

incident. Parameter lainnya yang digunakan dalam pengambilan keputusan 

adalah lead time pengadaan suku cadang. Kedua parameter tersebut memiliki 

tingkat kepentingan yang sama. 

2. Setelah dilakukan klasifikasi dan penetapan kebijakan persediaan yang sesuai 

dengan karakteristik suku cadang maka diperoleh kesenjangan antara jumlah 

unit persediaan yang harusnya tersimpan dengan yang pada saat ini 

tersimpan. Kesenjangan inilah yang mengakibatkan penumpukan suku 

cadang pada persediaan GOSP Cepu. Kondisi kesenjangan jumlah unit 

persediaan untuk masing-masing kelompok suku cadang berdasarkan 

kebijakan persediaannya adalah sebagai berikut: 



76 

 

 

 

a. Kelompok suku cadang dengan kebijakan penyimpanan satu unit pada 

persediaan, terdapat 37 jenis suku cadang yang jumlah unit yang tersimpan 

lebih dari yang seharusnya tersimpan dan mengakibatkan penumpukan 

suku cadang HPC pada GOSP Cepu. 

b. Kelompok suku cadang dengan kebijakan tanpa persediaan, pada 

kelompok ini terdapat tujuh jenis suku cadang yang dapat dieliminasi 

karena tidak perlu disimpan pada GOSP Cepu. 

3. Perbaikan level persediaan dilakukan pada suku cadang yang dikenai 

kebijakan penyimpanan satu unit persediaan. Langkah pertama yang 

dilakukan adalah menghitung jumlah komponen yang harus terpasang pada 

satu mesin HPC. Kemudian, jumlah komponen tersebut dikali jumlah mesin 

HPC yang ada, yaitu dua unit. Hasil perkalian tersebut adalah rekomendasi 

jumlah unit persediaan yang harus tersimpan. Terdapat 37 jenis suku cadang 

yang mengalami reduksi jumlah unit persediaan karena mengalami kelebihan 

unit persediaan. Di sisi lain, terdapat tujuh jenis suku cadang yang mengalami 

kekurangan unit persediaan sehingga harus dilakukan order. Sisanya, terdapat 

dua puluh jenis suku cadang yang tidak mengalami perbaikan level 

persediaan karena persediaan yang tersimpan dianggap ideal. Total reduksi 

nilai persediaan yang terjadi karena perbaikan level adalah sebesar 43,86 % 

dan nilai persediaan setelah dilakukan perbaikan adalah sebesar USD 

70.496,84. 

 

5.2 SARAN 

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini dan dapat digunakan 

untuk perbaikan dalam penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan pihak maintenance berkoordinasi dengan pihak logistic 

khususnya dalam pertukaran informasi yang berkaitan dengan detil 

penggunaan suku cadang pada peralatan, status suku cadang berdasarkan 

manual book, buletin dan rekomendasi engineer.  

2. Diharapkan selanjutnya perusahaan dapat meninjau kembali poin-poin 

aktivitas yang perlu dilakukan dalam kegiatan pemeliharaan preventive mesin 

HPC. 
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3. Untuk menjaga level persediaan suku cadang maka diperlukan kualitas 

sharing informasi yang baik dari tiap-tiap departemen yang saling terkait, 

yaitu departemen maintenance, logistic dan operation. 

4. Untuk meningkatkan akurasi persediaan terhadap penggunaan suku cadang 

makan perlu dilakukan satu keputusan berkaitan dengan penggantiaan elemen 

mesin yang masih dilakukan dengan dua alternative yaitu repair dan replace.  

5. Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengembangan yang mengarah 

kepada optimasi level persediaan pada GOSP Cepu berdasarkan kondisi yang 

berlangsung pada perusahaan. Pada penelitian selanjutnya dapat melakukan 

perhitungan yang spesifik terhadap jumlah yang harus disimpan pada suku 

cadang dengan kebijakan lebih dari satu stok pada persediaan. 



78 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Aagattieri et al. 2005. Managing Lumpy Demand for Aircraft Spare Parts. Dalam 

Journal of Air Transport Management. Vol 11, hlm: 426-431. 

Baluch Nazim, Abdullah Sobry, Mohtar. 2013. Evaluating Effective Spare Parts 

Inventory Management for Equipment Reliability in Manufacturing 

Industries. Dalam Europan Journal of Business and Management. Vol.5, 

No.6. 

Bacchetti, A et al. Supply Chain and Service Management Research Center. 

Unpublised Thesis. Manchaster: University of Salford.  

Banjevic, Dragan et al. Optimization Models For Critical Spare Part Inventories 

– A Reliability Approach. Unpublished Thesis. Toronto: University of 

Toronto. 

Bosnjakovic, Mladen. 2010. Multicriteria Inventory Model for Spare Parts. Dalam 

European Journal of Business and Management. Vol 17, hlm: 499-504. 

Braglia et al. 2004. Multi-attribute Classification Mothid for Spare Parts 

Inventory Mangement. Dalam Journal of Quality in Maintenance 

Engineering. Vol. 10, hlm: 55-65 

Godoy et al., 2013. Critical Spare Parts Oredering Decisions Using Conditional 

Reliability and Stochastic Lead Time. Dalam Journal of Maintenance 

Engineering, hlm: 314-324 

Rego, Jose dan Marco Aurelio de Mesquita. 2011. Spare Parts Inventory Control a 

Literature Review. European Journal of Business and Management. Vol.21, 

No.2, hlm: 656-666.  

Kurniyah, Wildah. 2011. Analisis Pemilihan Metode Pengendalian Persediaan 

Material  Consumable Pesawat B737 Berdasarkan Klasifikasi GMF 

Aeroasia. Tugas Akhir S1 Jurusan Teknik Industri. Surabaya: Institut 

Teknologi Sepuluh November. 

Labib, W dan Exton T. 2012. Spare Parts Decision Analysis- The Missing Link in 

CMM’s. Dalam Journal of Maintenance and Asset Management. Vol. 16, 

No.3. hlm: 14-21 

Louit dan Pacual. 2011. Optimization for Critical Spare Part Inventories. Dalam 

Journal of the Operation Research Society. Vol.62, No.6, hlm: 992-1004.  



79 

 

 

 

Mirzahosseinian, Hassan. 2011. A Study of Repairable Parts Inventory System 

Operating Under Performance-based Contract. Dalam European Journal of 

Operational Research. Vol.214, hlm:256-261. 

Moleanaers et al. 2012. Criticality Classification of Spare Parts. Dalam 

International Journal of Production Economics. Vol 140, hlm: 570-578. 

Morrow, L.C. 2002. Maintanance Engneering Handbook. Edisi Kedua. McGraw-

Hill, Inc.  

Narayan, Venkatraman. 2012. Business Performance and Maintanance. Dalam 

Journal of Quality in Maintanance Engineering. Vol.18, hlm: 183-195 

Nyman, Don dan Levitt. 2006.  Maintanance Planning Secheduing and 

Coordination. New York: Industrial Press, Inc. 

Oudheusden. 1996. Optiman Inventory Policy under Continuous Unic Cost 

Decrease and Risk of Sudden Obsolescence. Dalam International Journal of 

Operations and Quantitative Management. Vol.9 No.2, hlm:1-18 

Parida, Aditya dan Kummar. 2009. Handbook of Maintanence Management and 

Engineering. Springer. 

Pujawan, I Nyoman. 2005. Supply Chain Management. Edisi Pertama. Surabaya: 

Guna Widya.  

Russel, Roberta S dan Bernard W. Taylor. 2011.  Operations Management. Edisi 

Ketujuh. New York: John Wiley  & Sons, Inc.  

Silver et al. 1998. Decission System for Inventory Management and Production 

Planning. Edisi Kedua. New York: John Wiley and Sons.  

Suryadi, Kadrsah dan Heri Setyananta. 2008. Equipment Criticality Classification 

Model Based on AHP. Unpublished Thesis. Bandung: Bandung Institute of 

Technology. 

Tersine, Richard J. 1998. Principles of Inventory and Materials Management. 

Edisi Keempat. New Jersey: Prentice Hall, Inc.  

Tiemessen, Hord dan Houtum. 2012. Reducing Costs of Repairable Spare Parts 

Supply Systems via Dyanamic Scheduling. Dalam International Journal of 

Production Econmonics. Vol.8, No.2, hlm: 657-677 

Tran et al. 2014. Inventory Management of Spare Parts in an Energy Company. 

Dalam Journal of Operational Research Society.hlm:1-11 



80 

 

 

 

Turner, Wayne C Joe H Mize, Kenneth E. Cosc, John W. Naxemetz. 2000. 

Pengantar Teknik dan Sistem Industri. Surabaya: Guna Widya.  

Unni, Dileepal J dan Vaisakh. 2013. Inventory Management of Spare Part by 

Combined FSN and VED Analysis. Dalam International Journal of 

Engineering and Innovative Technology. Vol.2, No.7 

Wirawan. 2010. Pengendalian Persediaan Spare Parts Dengan pEndekatan 

Periodic Review System, GMF AeroAsia, Unit Engine Maintenance. Tugas 

Akhir S1 Juruan Teknik Industri. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember. 



 
 

81 

 

Lampiran 1.  Process Flow Diagram 
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Lampiran 2. Data Pemakaian Suku Cadang Mesin HPC 

4o Part Number Deskripsi Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des ∑ Stok Unit Cost 
Lead Time Supplier (hari) 

L SP TM SG AU HU 

1 WAUK-211196 ORING               43         43 87  $           1.36  - -     90   

2 ARIE-A2030 Valves Spring 100 28                 100   228 226  $           0.19  - 7 5 30   120 

3 WAUK-A153754U Push Rod Assembly 4     2 2       6       14 2  $       116.63  -     30 90 120 

4 ARIE-KB4239DD Discharge Valves Repair Kit (Stage 3) 2   2   2 1 2   2   2   13 16  $       123.15  -     30 90 120 

5 ARIE-KB1944P Discharge Valves Repair Kit (Stage 1)     4     4     4     4 16 4  $         91.08  - - - 30 90 120 

6 CHAM-RBC77CC Sparkplug     2   2 2 1 1 3 12 1 1 25 62  $         49.48  1 7 5 30   120 

7 ARIE-A3594 Wafer Spring 8 6           6   8     28 26  $         25.84  - 7 5 30   120 

8 BALD-7245 Oil Filter Cartrigde     4   6   5   4 6     25 9  $         20.26  - 7 5 30   120 

9 ARIE-A1344 Valve spring           100         60 50 210 750  $           1.57  - 7 5 30   120 

10 ARIE-A2165 Wafer Spring         15               15 12  $         43.26  - 7 5 30   120 

11 ARIE-A12007 Spring     70                   70 170  $           2.19  - 7 5 30   120 

12 ARIE-A4434 Spring 28                       28 39  $           5.30  - 7 5 30   120 

13 BALD-B76 Oil Filter     3   3   3   6   3   18 3  $           6.18  - 7 5 30   120 

14 ARIE-A0124 Blow out discharge valve     1   1               2 42  $           1.03  - 7 5 30   120 

15 WAUK-G932282 Cylinder Liner Rebuild Kit         1         2     3 6  $    1,952.77  - - -     120 

16 WAUKDA2050026 Head Cylinder Assembly                   1     1 6  $    3,880.24  - - -     120 

17 WAUK-G9361044 S4 Head Kit                     2   2 6  $    1,135.69  - - -     120 

18 ARIE-B1589K Piston Rod Rebuild Kit       1   1       1     3 13  $       470.34  -         120 

19 ARIE-B1944P Discharge Valve Cylinder Stage #1   2                     2 15  $       470.60            120 

20 WAUK-69694G Ignition Coil     1           2       3 20  $       240.52        14 90 120 

21 ARIE-B1646U Suction Valves Stage #2   2                     2 24  $       352.19            120 

22 ARIE-A15036 WearBand       1                 1 3  $       612.07            120 

23 ARIE-A11295 Switch FF PROFLO     1                   1 8  $       531.98  -   -     120 

24 ARIE-B4238T Suction Valves Stage #3 1                       1 6  $       495.60  -         120 

25 ARIE-B1943U Suction Valves Stage #1 1                       1 26  $       447.60  -         120 

26 ARIE-B1249 Piston Rod Nut                   2     2 5  $       184.52  -     14   120 

27 WAUK-A740106E Sensor                 2       2 14  $       119.25  - -   14 90 120 

28 ARIE-A17256A Gauge 3000 psi 1/4" npt cbm back mount     2                   2 11  $         84.43  - - - 14   120 

29 ARIE-A2130 Wear Band Ring                     1   1 4  $       144.56  - - - 14   120 

30 WAUK-A209617 Belt Set Water Pump     1 1                 2 2  $         50.45  - - - 14 90 120 

31 WAUK-A211820 Adjusting Screw 2                       2 36  $         50.45  - - - 14 90 120 

32 ARIE-A3592 Valve Plate 3                       3 24  $         30.33  - -   14   120 

33 WAUK-207827 Gasket                 2       2 5  $         50.39  - - - 14 90 120 

34 WAUK-A199868 Belt Set Water Pump (V37)     1 1                 2 7  $         31.70  - - - 14 90 120 

35 WAUK-208426D Thermocoeple for bearing                     1   1 2  $       298.94  - - - 14 90 120 

36 WAUK-G9621600 Centrifuge elements kit       1                 1 11  $         49.46  - - - 14 90 120 

37 WAUK-489666 Flowgrid Filter Kit                   2     2 6  $         19.93  - - - 14 90 120 

38 WAUK-155248F O-Ring, 5-3/4Intercooler                   2     2 1  $         19.00  - - - 14 90 120 

39 WAUK-153121A O-ring oil pan Cover Viton       1                 1 5  $         35.95  - - - 30 90 120 

40 ARIE-A7094 Gasket Wire         3               3 5  $           9.71  - - - 30   120 

41 ARIE-A0080 Blowout Discharge Assembly     2   1               3 5  $           8.43  - - - 30   120 
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No Part Number Deskripsi Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des ∑ Stok Unit Cost 
Lead Time Supplier (hari) 

L SP TM SG AU HU 

46 ARIE-A0606 GASKET,STEEL,5.063 x 4.750       1                 1 29  $           8.92  - - - 30   120 

47 WAUK-207806A Gasket Inlet Exhaust                   1     1 5  $         55.48  - - -   90 120 

48 WAUK-153020D Gasket Tappet Housing               3         3 3  $         13.15  - - -   90 120 

49 WAUK-153022D Gasket Tappet Guide               2         2 51  $           0.99  - - -   90 120 

50 WAUK-176883 Waukesha Ring                   1     1 15  $           0.53  - - -   90 120 

51 WAUK-489671 Flow Grid Regulator, Kit           2   4         6 2  $       367.50  - - - 14   120 

52 ARIE-A3213 Piston Ring,6-3/4" C:D,ARIEL       8                 8 10  $       601.39  - 7 - 14   120 

53 ARIE-B1647BB Discharge Valve Cylinder Stage #2   3                     3 8  $         18.62  - - - 14   120 

54 WAUK-G97768 Head Gasket Kit     1 1             6   8 20  $       149.20  - - - 14   120 

55 ARIE-A13719 Piston Ring 4-3/8C:D:K:T HTM       8                 8 8  $       125.15  - - - 14   120 

56 ARIE-KB4238T Suction Valves Stage #3 2 1   2   2   2   2     11 25  $         72.51  - - - 30 90 120 

57 ARIE-KB1943U Discharge Valves Repair Kit (Stage #2) 2     3     3     2     10 8  $         50.24  - - - 30 90 120 

58 ARIE-KB1647BB Suction Valves Repair Kit (Stage #1)   2     3     2     2   9 8  $         48.41  - - - 30 90 120 

59 WAUK-161703A After cooler Hose                   4     4 6  $         90.08  - -     90 120 

60 ARIE-A2090 Wearband       1   1       1 1   4 5  $         76.27  - - - 30   120 

61 ARIE-A6120 Wafer Spring 77CT   6                     6 10  $         37.47  - - - 30   120 

62 ARIE-A8182 Vale Plate,77CT X   10                     10 13  $         21.15  - - - 30   120 

63 ARIE-A3654 Wafer Plate,Stage 1 2               4       6 9  $         32.89  - - - 30   120 

64 ARIE-A2088 Piston Ring 6-3/4                   4 4   8 8  $         24.61  - - - 30   120 

65 ARIE-A4654 Valve Plate,102CFT X      10                   10 3  $         19.00  - - - 30   120 

66 WAUK-205100C Head Gasket VHP                   4     4 8  $         45.49  - - - 30 - 120 

67 ARIE-A2925 Guide Ring   10                     10 14  $         16.88  - - - -   120 

68 ARIE-A2128 Piston Ring 9-5/8"                     4   4 10  $         34.78  - - - 30   120 

69 ARIE-A5445 Valve Plate 77CT X    3               4     7 26  $         14.87  - - - 30   120 

70 ARIE-B0832 Retainer Gasket 2   3   2               7 9  $         13.26  - - - 30   120 

71 ARIE-A2084 Steel Gasket       2             4   6 88  $           2.55  - - - 30   120 

72 ARIE-A2003 Guide Ring   5                     5 12  $         17.43  - - - 30   120 

 
NILAI TOTAL KONSUMSI SUKU CADANG  $             42,085.83  

      
 NILAI TOTAL PERSEDIAAN SUKU CADANG  $           125,076.92  
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Lampiran 3. Klasifikasi Suku Cadang dengan Model FSN 

No Part Number Deskripsi Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des ∑ FSN 

1 WAUK-211196 ORING               43         43 F  

2 ARIE-A2030 Valves Spring 100 28                 100   228 F  

3 WAUK-A153754U Push Rod Assembly 4     2 2       6       14 F  

4 ARIE-KB4239DD Discharge Valves Repair Kit (Stage 3) 2   2   2 1 2   2   2   13 F  

5 ARIE-KB1944P Discharge Valves Repair Kit (Stage 1)     4     4     4     4 16 F  

6 CHAM-RBC77CC Sparkplug     2   2 2 1 1 3 12 1 1 25 F  

7 ARIE-A3594 Wafer Spring 8 6           6   8     28 F  

8 BALD-7245 Oil Filter Cartrigde     4   6   5   4 6     25 F  

9 ARIE-A1344 Valve spring           100         60 50 210 F  

10 ARIE-A2165 Wafer Spring         15               15 F  

11 ARIE-A12007 Spring     70                   70 F  

12 ARIE-A4434 Spring 28                       28 F  

13 BALD-B76 Oil Filter     3   3   3   6   3   18 F  

14 ARIE-A0124 Blow out discharge valve     1   1               2 N 

15 WAUK-G932282 Cylinder Liner Rebuild Kit         1         2     3 N 

16 WAUK-DA 2050026 Head Cylinder Assembly                   1     1 N 

17 WAUK-G9361044 S4 Head Kit                     2   2 N 

18 ARIE-B1589K Piston Rod Rebuild Kit       1   1       1     3 N 

19 ARIE-B1944P Discharge Valve Cylinder Stage #1   2                     2 N 

20 WAUK-69694G Ignition Coil     1           2       3 N 

21 ARIE-B1646U Suction Valves Stage #2   2                     2 N 

22 ARIE-A15036 WearBand       1                 1 N 

23 ARIE-A11295 Switch FF PROFLO     1                   1 N 

24 ARIE-B4238T Suction Valves Stage #3 1                       1 N 

25 ARIE-B1943U Suction Valves Stage #1 1                       1 N 

26 ARIE-B1249 Piston Rod Nut                   2     2 N 

27 WAUK-A740106E Sensor                 2       2 N 

28 ARIE-A17256A Gauge 3000 psi 1/4" npt cbm back mount     2                   2 N 

29 ARIE-A2130 Wear Band Ring                     1   1 N 

30 WAUK-A209617 Belt Set Water Pump     1 1                 2 N 

31 WAUK-A211820 Adjusting Screw 2                       2 N 

32 ARIE-A3592 Valve Plate 3                       3 N 

33 WAUK-207827 Gasket                 2       2 N 

34 WAUK-A199868 Belt Set Water Pump (V37)     1 1                 2 N 

35 WAUK-208426D Thermocoeple for bearing                     1   1 N 

36 WAUK-G9621600 Centrifuge elements kit       1                 1 N 

37 WAUK-489666 Flowgrid Filter Kit                   2     2 N 

38 WAUK-155248F O-Ring, 5-3/4" Intercooler                   2     2 N 

39 WAUK-153121A O-ring oil pan Cover Viton       1                 1 N 

40 ARIE-A7094 Gasket Wire         3               3 N 

41 ARIE-A0080 Blowout Discharge Assembly     2   1               3 N 

42 WAUK-153896B Exhaust Gasket                   2     2 N 

43 ARIE-B3549 Round Gasket                     1   1 N 

44 ARIE-B1032 Retainer Gasket     1   1         1     3 N 

45 ARIE-A2087 GASKET STEEL ,7,375X7,750                   1 1   2 N 
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No Part Number Deskripsi Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des ∑ FSN 

46 ARIE-A0606 GASKET,STEEL,5.063 x 4.750       1                 1 N 

47 WAUK-207806A Gasket Inlet Exhaust                   1     1 N 

48 WAUK-153020D Gasket Tappet Housing               3         3 N 

49 WAUK-153022D Gasket Tappet Guide               2         2 N 

50 WAUK-176883 Waukesha Ring                   1     1 N 

51 WAUK-489671 Flow Grid Regulator, Kit           2   4         6 S 

52 ARIE-A3213 Piston Ring,6-3/4" C:D,ARIEL       8                 8 S 

53 ARIE-B1647BB Discharge Valve Cylinder Stage #2   3                     3 N 

54 WAUK-G97768 Head Gasket Kit     1 1             6   8 S 

55 ARIE-A13719 Piston Ring 4-3/8C:D:K:T HTM       8                 8 S 

56 ARIE-KB4238T Suction Valves Stage #3 2 1   2   2   2   2     11 S 

57 ARIE-KB1943U Discharge Valves Repair Kit (Stage #2) 2     3     3     2     10 S 

58 ARIE-KB1647BB Suction Valves Repair Kit (Stage #1)   2     3     2     2   9 S 

59 WAUK-161703A After cooler Hose                   4     4 S 

60 ARIE-A2090 Wearband       1   1       1 1   4 S 

61 ARIE-A6120 Wafer Spring 77CT   6                     6 S 

62 ARIE-A8182 Vale Plate,77CT X   10                     10 S 

63 ARIE-A3654 Wafer Plate,Stage 1 2               4       6 S 

64 ARIE-A2088 Piston Ring 6-3/4                   4 4   8 S 

65 ARIE-A4654 Valve Plate,102CFT X      10                   10 S 

66 WAUK-205100C Head Gasket VHP                   4     4 S 

67 ARIE-A2925 Guide Ring   10                     10 S 

68 ARIE-A2128 Piston Ring 9-5/8"                     4   4 S 

69 ARIE-A5445 Valve Plate 77CT X    3               4     7 S 

70 ARIE-B0832 Retainer Gasket 2   3   2               7 S 

71 ARIE-A2084 Steel Gasket       2             4   6 S 

72 ARIE-A2003 Guide Ring   5                     5 S 

 

 Kelas Total Konsumsi Total Simpanan 

Jumlah Jenis Suku 

Cadang 

     

 

Kelas F $                               8,651.41 $                                         8,945.34 13 jenis suku cadang 

     

 

Kelas S $                             13,421.80 $                                       17,344.98 38 jenis suku cadang 

     

 

Kelas N $                             20,012.62 $                                       99,163.60 21 jenis suku cadang 
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Lampiran 4. Klasifikasi Suku Cadang dengan Model ABC 

NO Part Number Deskripsi ∑ Unit Cost ADU Kumulatif % ABC Stok 

1 WAUK-G932282 Cylinder Liner Rebuild Kit 3  $ 1,952.77   $ 5,858.31   $   5,858.31  14.69% A 6 

2 WAUK-DA 

2050026 
Head Cylinder Assembly 1  $ 3,880.24   $ 3,880.24   $   9,738.55  24.42% A 6 

3 WAUK-489671 Piston Ring,6-3/4" C:D,ARIEL 6  $    601.39   $ 3,608.34   $ 13,346.89  33.47% A 10 

4 WAUK-G9361044 S4 Head Kit 2  $ 1,135.69   $ 2,271.38   $ 15,618.27  39.17% A 6 

5 WAUK-

A153754U 
Push Rod Assembly 14  $    116.63   $ 1,632.82   $ 17,251.09  43.26% A 2 

6 ARIE-KB4239DD KIT,VALVE,158CT,MT,ARIEL 13  $    123.15   $ 1,600.95   $ 18,852.04  47.28% A 16 

7 ARIE-KB1944P KIT,VALVE,102CT,PK,M/S,ARIEL 16  $      91.08   $ 1,457.28   $ 20,309.32  50.93% A 4 

8 ARIE-B1589K Piston Rod Rebuild Kit 3  $    470.34   $ 1,411.02   $ 21,720.34  54.47% A 13 

9 CHAM-RBC77CC Sparkplug 25  $      49.48   $ 1,237.00   $ 22,957.34  57.58% A 62 

10 WAUK-G97768 Head Gasket Kit 8  $    149.20   $ 1,193.60   $ 24,150.94  60.57% A 20 

11 ARIE-B1647BB Flow Grid Regulator, Kit 3  $    367.50   $ 1,102.50   $ 25,253.44  63.33% A 2 

12 ARIE-A13719 Piston Ring 4-3/8C:D:K:T HTM 8  $    125.15   $ 1,001.20   $ 26,254.64  65.84% A 8 

13 ARIE-B1944P Discharge Valve Cylinder Stage #1 2  $    470.60   $    941.20   $ 27,195.84  68.21% A 15 

14 ARIE-KB4238T Suction Valves Stage #3 11  $      72.51   $    797.61   $ 27,993.45  70.21% A 25 

15 ARIE-A3594 Wafer Spring 28  $      25.84   $    723.52   $ 28,716.97  72.02% A 26 

16 WAUK-69694G Ignition Coil 3  $    240.52   $    721.56   $ 29,438.53  73.83% A 20 

17 ARIE-B1646U Suction Valves Stage #2 2  $    352.19   $    704.38   $ 30,142.91  75.60% A 24 

18 ARIE-A2165 Wafer Spring 15  $      43.26   $    648.90   $ 30,791.81  77.22% A 12 

19 ARIE-A15036 WearBand 1  $    612.07   $    612.07   $ 31,403.88  78.76% A 3 

20 ARIE-A11295 Switch FF PROFLO 1  $    531.98   $    531.98   $ 31,935.86  80.09% B 8 

21 BALD-7245 Oil Filter Cartrigde 25  $      20.26   $    506.50   $ 32,442.36  81.36% B 9 

22 ARIE-KB1943U Discharge Valves Repair Kit (Stage 

#2) 
10  $      50.24   $    502.40   $ 32,944.76  82.62% B 8 

23 ARIE-B4238T Suction Valves Stage #3 1  $    495.60   $    495.60   $ 33,440.36  83.87% B 6 

24 ARIE-B1943U Suction Valves Stage #1 1  $    447.60   $    447.60   $ 33,887.96  84.99% B 26 

25 ARIE-KB1647BB Suction Valves Repair Kit (Stage #1) 9  $      48.41   $    435.69   $ 34,323.65  86.08% B 8 

26 ARIE-B1249 Piston Rod Nut 2  $    184.52   $    369.04   $ 34,692.69  87.01% B 5 

27 WAUK-161703A After cooler Hose 4  $      90.08   $    360.32   $ 35,053.01  87.91% B 6 

28 ARIE-A1344 Valve spring 210  $        1.57   $    329.70   $ 35,382.71  88.74% B 750 

29 ARIE-A2090 Wearband 4  $      76.27   $    305.08   $ 35,687.79  89.50% B 5 

30 WAUK-208426D Thermocoeple for bearing 1  $    298.94   $    298.94   $ 35,986.73  90.25% B 2 

31 WAUK-A740106E Sensor 2  $    119.25   $    238.50   $ 36,225.23  90.85% B 14 

32 ARIE-A6120 Wafer Spring 77CT 6  $      37.47   $    224.82   $ 36,450.05  91.41% B 10 

33 ARIE-A8182 Vale Plate,77CT X 10  $      21.15   $    211.50   $ 36,661.55  91.94% B 13 

34 ARIE-A3654 Wafer Plate,Stage 1 6  $      32.89   $    197.34   $ 36,858.89  92.44% B 9 

35 ARIE-A2088 Piston Ring 6-3/4 8  $      24.61   $    196.88   $ 37,055.77  92.93% B 8 

36 ARIE-A4654 Valve Plate,102CFT X  10  $      19.00   $    190.00   $ 37,245.77  93.41% B 3 

37 WAUK-205100C Head Gasket VHP 4  $      45.49   $    181.96   $ 37,427.73  93.87% B 8 

38 ARIE-A17256A Gauge 3000 psi 1/4" npt cbm back 

mount 
2  $      84.43   $    168.86   $ 37,596.59  94.29% B 11 

39 ARIE-A2925 Guide Ring 10  $      16.88   $    168.80   $ 37,765.39  94.71% B 14 

40 ARIE-A12007 Spring 70  $        2.19   $    153.30   $ 37,918.69  95.10% C 170 

41 ARIE-A3213 Discharge Valve Cylinder Stage #2 8  $      18.62   $    148.96   $ 38,067.65  95.47% C 8 

42 ARIE-A4434 Spring 28  $        5.30   $    148.40   $ 38,216.05  95.84% C 39 

43 ARIE-A2130 Wear Band Ring 1  $    144.56   $    144.56   $ 38,360.61  96.21% C 4 
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NO Part Number Deskripsi ∑ Unit Cost ADU Kumulatif % 

Kumulatif 
ABC Stok 

44 ARIE-A2128 Piston Ring 9-5/8" 4  $      34.78   $    139.12   $ 38,499.73  96.55% C 10 

45 BALD-B76 Oil Filter 18  $        6.18   $    111.24   $ 38,610.97  96.83% C 3 

46 ARIE-A5445 Valve Plate 77CT X  7  $      14.87   $    104.09   $ 38,715.06  97.09% C 26 

47 WAUK-A211820 Belt Set Water Pump 2  $      50.45   $    100.90   $ 38,815.96  97.35% C 36 

48 WAUK-A209617 Adjusting Screw 2  $      50.45   $    100.90   $ 38,916.86  97.60% C 2 

49 WAUK-207827 Gasket 2  $      50.39   $    100.78   $ 39,017.64  97.85% C 5 

50 ARIE-B0832 Retainer Gasket 7  $      13.26   $      92.82   $ 39,110.46  98.09% C 9 

51 ARIE-A3592 Valve Plate 3  $      30.33   $      90.99   $ 39,201.45  98.31% C 24 

52 ARIE-A2003 Guide Ring 5  $      17.43   $      87.15   $ 39,288.60  98.53% C 12 

53 WAUK-A199868 Belt Set Water Pump (V37) 2  $      31.70   $      63.40   $ 39,352.00  98.69% C 7 

54 WAUK-211196 ORING 43  $        1.36   $      58.48   $ 39,410.48  98.84% C 87 

55 WAUK-207806A Gasket Inlet Exhaust 1  $      55.48   $      55.48   $ 39,465.96  98.98% C 5 

56 WAUK-G9621600 Centrifuge elements kit 1  $      49.46   $      49.46   $ 39,515.42  99.10% C 11 

57 ARIE-A2030 Valves Spring 228  $        0.19   $      43.32   $ 39,558.74  99.21% C 226 

58 WAUK-489666 Flowgrid Filter Kit 2  $      19.93   $      39.86   $ 39,598.60  99.31% C 6 

59 WAUK-153020D Gasket Tappet Housing 3  $      13.15   $      39.45   $ 39,638.05  99.41% C 3 

60 WAUK-155248F O-Ring, 5-3/4", Intercooler 2  $      19.00   $      38.00   $ 39,676.05  99.50% C 1 

61 WAUK-153121A O-ring oil pan Cover Viton 1  $      35.95   $      35.95   $ 39,712.00  99.59% C 5 

62 ARIE-A7094 Gasket Wire 3  $        9.71   $      29.13   $ 39,741.13  99.67% C 5 

63 ARIE-A0080 Blowout Discharge Assembly 3  $        8.43   $      25.29   $ 39,766.42  99.73% C 5 

64 WAUK-153896B Exhaust Gasket 2  $      12.37   $      24.74   $ 39,791.16  99.79% C 19 

65 ARIE-B3549 Round Gasket 1  $      21.50   $      21.50   $ 39,812.66  99.85% C 9 

66 ARIE-B1032 Retainer Gasket 3  $        5.98   $      17.94   $ 39,830.60  99.89% C 10 

67 ARIE-A2084 Steel Gasket 6  $        2.55   $      15.30   $ 39,845.90  99.93% C 88 

68 ARIE-A2087 GASKET STEEL ,7,375X7,750 2  $        7.13   $      14.26   $ 39,860.16  99.97% C 18 

69 ARIE-A0606 GASKET,STEEL,5.063 x 4.750 1  $        8.92   $        8.92   $ 39,869.08  99.99% C 29 

70 ARIE-A0124 Blow out discharge valve 2  $        1.03   $        2.06   $ 39,871.14  99.99% C 42 

71 WAUK-153022D Gasket Tappet Guide 2  $        0.99   $        1.98   $ 39,873.12  100.00% C 51 

72 WAUK-176883 Waukesha Ring 1  $        0.53   $        0.53   $ 39,873.65  100.00% C 15 

Total Konsumsi Total Persediaan Jumlah Jenis Suku Cadang 

A  $          31,403.88  $              89,458.34  19 jenis suku cadang 

B  $            6,361.51  $              27,856.40  20 jenis suku cadang 

C  $            2,108.26  $                8,139.18  33 jenis suku cadang 
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Lampiran 5. Penetapan Koefisien Kekritisan Berdasarkan Rekomendasi Awal (K1a) 

NO Part Number Deskripsi 

SUPPLIER 

K2 

Rekomendasi 

K1A K1B 
Ket. 

Maint 
K1 KR VED 

L SP TM SG AU HU 
Manual 

Book 
Buletin 

Compressor 

Specialist/ 

Internal Eng 

1 WAUK-211196 ORING - -     90   2 √ - - 3 3 - 3 3 V 

2 ARIE-A2030 Valves Spring - 7 5 30   120 1 √ - - 3 3 - 3 3 V 

3 WAUK-A153754U Push Rod Assembly -     30 90 120 2 √ √ - 3 3 - 3 3 V 

4 ARIE-KB4239DD Discharge Valves Kit (Stage 3) -     30 90 120 2 - √ - 3 3 - 3 3 V 

5 ARIE-KB1944P Discharge Valves  Kit (Stage 1) - - - 30 90 120 2 - √ - 3 3 - 3 3 V 

6 CHAM-RBC77CC Sparkplug 1 7 5 30   120 1 √   - 3 3 - 3 3 V 

7 ARIE-A3594 Wafer Spring - 7 5 30   120 1 - √ - 3 3 - 3 3 V 

8 BALD-7245 Oil Filter Cartrigde - 7 5 30   120 1 - √ - 3 3 - 3 3 V 

9 ARIE-A1344 Valve spring - 7 5 30   120 1 - √ - 3 3 - 3 3 V 

10 ARIE-A2165 Wafer Spring - 7 5 30   120 1 - √ - 3 3 - 3 3 V 

11 ARIE-A12007 Spring - 7 5 30   120 1 - √ - 3 3 - 3 3 V 

12 ARIE-A4434 Spring - 7 5 30   120 1 - √ - 3 3 - 3 3 V 

13 BALD-B76 Oil Filter - 7 5 30   120 1 - √ - 3 3 - 3 3 V 

14 ARIE-A0124 Blow out discharge valve - 7 5 30   120 1 √ - - 3 3 - 3 3 V 

15 WAUK-G932282 Cylinder Liner Rebuild Kit - - -     120 3 - - - 1 2 Incident 1 3 V 

16 WAUK-DA 2050026 Head Cylinder Assembly - - -     120 3 - - - 1 2 Incident 1 3 V 

17 WAUK-G9361044 S4 Head Kit - - -     120 3 - - - 1 2 Incident 1 3 V 

18 ARIE-B1589K Piston Rod Rebuild Kit -         120 3 - - - 1 2 Incident 1 3 V 

19 ARIE-B1944P Discharge Valve Cylinder Stage #1           120 3 - - - 1 2 Incident 1 3 V 

20 WAUK-69694G Ignition Coil       14 90 120 1 - - - 1 2 Incident 1 3 D 

21 ARIE-B1646S Suction Valves Stage #2           120 3 - - - 1 2 Incident 1 1 V 

22 ARIE-A15036 WearBand           120 3 - - - 1 2 Incident 1 3 V 

23 ARIE-A11295 Switch FF PROFLO -   -     120 3 - - - 1 2 Incident 1 3 V 

24 ARIE-B4238T Suction Valves Stage #3 -         120 3 - - - 1 2 Incident 1 3 V 

25 ARIE-B1943U Suction Valves Stage #1 -         120 3 - - - 1 2 Incident 1 3 V 

26 ARIE-B1249 Piston Rod Nut -     14   120 2 - - - 1 2 Incident 1 3 E 

27 WAUK-A740106E Sensor - -   14 90 120 2 - - - 1 2 Incident 1 2 E 

28 ARIE-A17256A Gauge 3000 psi 1/4"  - - - 14   120 2 - - - 1 2 Incident 1 2 E 

29 ARIE-A2130 Wear Band Ring - - - 14   120 2 - - - 1 2 Incident 1 2 E 

30 WAUK-A209617 Belt Set Water Pump - - - 14 90 120 2 - - - 1 2 Incident 1 2 E 

31 WAUK-A211820 Adjusting Screw - - - 14 90 120 2 - - - 1 2 Incident 1 2 E 

32 ARIE-A3592 Valve Plate - -   14   120 3 - - √ 2 2 Incident 2 2 V 

33 WAUK-207827 Gasket - - - 14 90 120 2 - - - 1 2 Incident 1 3 E 

34 WAUK-A199868 Belt Set Water Pump (V37) - - - 14 90 120 2 - - - 1 2 Incident 1 2 E 

35 WAUK-208426D Thermocoeple for bearing - - - 14 90 120 2 - - - 1 2 Incident 1 2 E 

36 WAUK-G9621600 Centrifuge elements kit - - - 14 90 120 2 - - - 1 2 Incident 1 2 E 

37 WAUK-489666 Flowgrid Filter Kit - - - 14 90 120 2 - - - 1 2 Incident 1 2 E 

38 WAUK-155248F O-Ring, 5-3/4" Intercooler - - - 14 90 120 2 - - - 1 2 Incident 1 2 E 

39 WAUK-153121A O-ring oil pan Cover Viton - - - 30 90 120 2 - - - 1 2 - 2 2 E 

40 ARIE-A7094 Gasket Wire - - - 30   120 2 - - - 1 2 Incident 1 2 E 
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41 ARIE-A0080 Blowout Discharge Assembly - - - 30   120 2 - - - 1 2 Incident 1 2 E 

42 WAUK-153896B Exhaust Gasket - - - - - 120 3 - - - 1 3 Incident 1 3 V 

43 ARIE-B3549 Round Gasket - - -     120 3 - - - 1 3 Incident 1 3 V 

44 ARIE-B1032 Retainer Gasket - - -     120 3 - - - 1 3 Incident 1 3 V 

45 ARIE-A2087 GASKET STEEL ,7,375X7,750 - - -     120 3 - - - 1 3 Incident 1 3 V 

46 ARIE-A0606 GASKET,STEEL,5.063 x 4.750 - - - 30   120 2 - - - 1 2 Incident 1 2 E 

47 WAUK-207806A Gasket Inlet Exhaust - - -   90 120 2 - - - 1 2 Incident 1 2 E 

48 WAUK-153020D Gasket Tappet Housing - - -   90 120 2 - - - 1 2 Incident 1 2 E 

49 WAUK-153022D Gasket Tappet Guide - - -   90 120 2 - - - 1 2 Incident 1 2 E 

50 WAUK-176883 Waukesha Ring - - -   90 120 2 - - - 1 2 Incident 1 2 E 

51 WAUK-489671 Flow Grid Regulator, Kit - - - 14   120 2 - - √ 2 2 - 2 2 E 

52 ARIE-A3213 Piston Ring,6-3/4" C:D,ARIEL - 7 - 14   120 1 - - - 1 2 Incident 1 1 D 

53 ARIE-B1647BB Discharge Valve Cylinder Stage #2 - - - 14   120 2 - - - 1 2 Incident 1 2 E 

54 WAUK-G97768 Head Gasket Kit - - - 14   120 2 - - √ 2 2 Incident 2 2 E 

55 ARIE-A13719 Piston Ring 4-3/8C:D:K:T HTM - - - 14   120 1 - - - 1 2 - 1 1 D 

56 ARIE-KB4238T Suction Valves Stage #3 - - - 30 90 120 2 √   √ 3 3 - 3 3 V 

57 ARIE-KB1943U Discharge Valves  Kit (Stage #2) - - - 30 90 120 2 - √ √ 3 3 - 3 3 V 

58 ARIE-KB1647BB Suction Valves Kit (Stage #1) - - - 30 90 120 2 - √ √ 3 3 - 3 3 V 

59 WAUK-161703A After cooler Hose - -     90 120 2   - - 1 3 Incident 1 2 E 

60 ARIE-A2090 Wearband - - - 30   120 2 √ - √ 3 3 - 3 3 V 

61 ARIE-A6120 Wafer Spring 77CT - - - 30   120 2 - - - 1 3 Incident 1 2 E 

62 ARIE-A8182 Vale Plate,77CT X - - - 30   120 2 - - - 1 3 Incident 1 2 E 

63 ARIE-A3654 Wafer Plate,Stage 1 - - - 30   120 2 - - - 1 3 Incident 1 2 E 

64 ARIE-A2088 Piston Ring 6-3/4 - - - 30   120 2 - - - 1 3 Incident 1 2 E 

65 ARIE-A4654 Valve Plate,102CFT X  - - - 30   120 2 - - √ 2 3 - 2 2 E 

66 WAUK-205100C Head Gasket VHP - - - 30 - 120 2 - - - 1 3 Incident 1 2 E 

67 ARIE-A2925 Guide Ring - - - -   120 3 - √ √ 3 3 - 3 3 V 

68 ARIE-A2128 Piston Ring 9-5/8" - - - 30   120 2 - - - 1 3 - 1 2 E 

69 ARIE-A5445 Valve Plate 77CT X  - - - 30   120 2 - - √ 2 3 - 2 2 E 

70 ARIE-B0832 Retainer Gasket - - - 30   120 2 √ - - 3 3 - 3 3 V 

71 ARIE-A2084 Steel Gasket - - - 30   120 2 √ - - 3 3 - 3 3 V 

72 ARIE-A2003 Guide Ring - - - 30   120 2 - √ - 3 3 - 3 3 V 
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Lampiran 6. Rekomendasi Jumlah Persediaan Berdasarkan Penetapan Kebijakan dan Hasil Reduksi Nilai 

NO Part Number Description FSN ABC VED Policy 
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ing 
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per mesin 

Jumlah 

mesin 

Rekomen. 
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1 WAUK-211196 ORING F  C V >1 87 

  

87 Tetap  $         1.36   $        118.32   $          118.32   $               -    

2 ARIE-A2030 Valves Spring F  C V >1 226 226 Tetap  $         0.19   $          42.94   $            42.94   $               -    

3 WAUK-A153754U Push Rod Assembly F  A V >1 2 2 Tetap  $     116.63   $        233.26   $          233.26   $               -    

4 ARIE-KB4239DD Discharge Valves Kit (Stage 3) F  A V >1 16 16 Tetap  $     123.15   $     1,970.40   $       1,970.40   $               -    

5 ARIE-KB1944P Discharge Valves  Kit (Stage 1) F  A V >1 4 4 Tetap  $       91.08   $        364.32   $          364.32   $               -    

6 CHAM-RBC77CC Sparkplug F  A V >1 62 62 Tetap  $       49.48   $     3,067.76   $       3,067.76   $               -    

7 ARIE-A3594 Wafer Spring F  A V >1 26 26 Tetap  $       25.84   $        671.84   $          671.84   $               -    

8 BALD-7245 Oil Filter Cartrigde F  B V >1 9 9 Tetap  $       20.26   $        182.34   $          182.34   $               -    

9 ARIE-A1344 Valve spring F  B V >1 750 750 Tetap  $         1.57   $     1,177.50   $       1,177.50   $               -    

10 ARIE-A2165 Wafer Spring F  A V >1 12 12 Tetap  $       43.26   $        519.12   $          519.12   $               -    

11 ARIE-A12007 Spring F  C V >1 170 170 Tetap  $         2.19   $        372.30   $          372.30   $               -    

12 ARIE-A4434 Spring F  C V >1 39 39 Tetap  $         5.30   $        206.70   $          206.70   $               -    

13 BALD-B76 Oil Filter F  C V >1 3 3 Tetap  $         6.18   $          18.54   $            18.54   $               -    

14 ARIE-A0124 Blow out discharge valve N C V 1 42 42 Tetap  $         1.03   $          43.26   $            43.26   $               -    

15 WAUK-G932282 Cylinder Liner Rebuild Kit N A V 1 6 2 2 4 Reverse  $  1,952.77   $   11,716.62   $       7,811.08   $     3,905.54  

16 WAUK-DA 

2050026 
Head Cylinder Assembly N A V 1 6 2 2 4 Reverse  $  3,880.24   $   23,281.44   $     15,520.96   $     7,760.48  

17 WAUK-G9361044 S4 Head Kit N A V 1 6 2 2 4 Reverse  $  1,135.69   $     6,814.14   $       4,542.76   $     2,271.38  

18 ARIE-B1589K Piston Rod Rebuild Kit N A V 1 13 2 2 4 Reverse  $     470.34   $     6,114.42   $       1,881.36   $     4,233.06  

19 ARIE-B1944P Discharge Valve Cylinder Stage #1 N A V 1 15 8 2 16 Order  $     470.60   $     7,059.00   $       7,529.60   $      (470.60) 

20 WAUK-69694G Ignition Coil N A D 0 20   0 Reverse  $     240.52   $     4,810.40   $                 -     $     4,810.40  

21 ARIE-B1646S Suction Valves Stage #2 N A V 1 24 4 2 8 Reverse  $     352.19   $     8,452.56   $       2,817.52   $     5,635.04  

22 ARIE-A15036 WearBand N A V 1 3 1 2 2 Reverse  $     612.07   $     1,836.21   $       1,224.14   $        612.07  

23 ARIE-A11295 Switch FF PROFLO N B V 1 8 1 2 2 Reverse  $     531.98   $     4,255.84   $       1,063.96   $     3,191.88  

24 ARIE-B4238T Suction Valves Stage #3 N B V 1 6 2 2 4 Reverse  $     495.60   $     2,973.60   $       1,982.40   $        991.20  

25 ARIE-B1943U Suction Valves Stage #1 N B V 1 26 8 2 16 Reverse  $     447.60   $   11,637.60   $       7,161.60   $     4,476.00  

26 ARIE-B1249 Piston Rod Nut N B E 0 5 

  

0 Reverse  $     184.52   $        922.60   $                 -     $        922.60  

27 WAUK-A740106E Sensor N B E 0 14 0 Reverse  $     119.25   $     1,669.50   $                 -     $     1,669.50  

28 ARIE-A17256A Gauge 3000 psi 1/4" npt cbm back 

mount 
N B E 0 11 0 Reverse  $       84.43   $        928.73   $                 -     $        928.73  

29 ARIE-A2130 Wear Band Ring N C E 1 4 2 2 4 Tetap  $     144.56   $        578.24   $          578.24   $               -    

30 WAUK-A209617 Belt Set Water Pump N C E 1 2 4 2 8 Order  $       50.45   $        100.90   $          403.60   $      (302.70) 

31 WAUK-A211820 Adjusting Screw N C E 1 36 2 2 4 Reverse  $       50.45   $     1,816.20   $          201.80   $     1,614.40  

32 ARIE-A3592 Valve Plate N C V 1 24 1 2 2 Reverse  $       30.33   $        727.92   $            60.66   $        667.26  

33 WAUK-207827 Gasket N C E 1 5 2 2 4 Reverse  $       50.39   $        251.95   $          201.56   $          50.39  

34 WAUK-A199868 Belt Set Water Pump (V37) N C E 1 7 2 2 4 Reverse  $       31.70   $        221.90   $          126.80   $          95.10  

35 WAUK-208426D Thermocoeple for bearing N B E 0 2   0 Reverse  $     298.94   $        597.88   $                 -     $        597.88  

36 WAUK-G9621600 Centrifuge elements kit N C E 1 11 2 2 4 Reverse  $       49.46   $        544.06   $          197.84   $        346.22  

37 WAUK-489666 Flowgrid Filter Kit N C E 1 6 2 2 4 Reverse  $       19.93   $        119.58   $            79.72   $          39.86  

38 WAUK-155248F O-Ring, 5-3/4" ID X 1/4" 

WideNITRILE, Intercooler 
N C E 1 1 2 2 4 Order  $       19.00   $          19.00   $            76.00   $        (57.00) 

39 WAUK-153121A O-ring oil pan Cover Viton N C E 1 5 2 2 4 Reverse  $       35.95   $        179.75   $          143.80   $          35.95  

40 ARIE-A7094 Gasket Wire N C E 1 5 2 2 4 Reverse  $         9.71   $          48.55   $            38.84   $            9.71  
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41 ARIE-A0080 Blowout Discharge Assembly N C E 1 5 1 2 2 Reverse   $         8.43   $          42.15   $            16.86   $          25.29  

42 WAUK-153896B Exhaust Gasket N C V 1 19 2 2 4 Reverse  $       12.37   $        235.03   $            49.48   $        185.55  

43 ARIE-B3549 Round Gasket N C V 1 9 3 2 6 Reverse  $       21.50   $        193.50   $          129.00   $          64.50  

44 ARIE-B1032 Retainer Gasket N C V 1 10 1 2 2 Reverse  $         5.98   $          59.80   $            11.96   $          47.84  

45 ARIE-A2087 GASKET STEEL ,7,375X7,750 N C V 1 18 4 2 8 Reverse  $         7.13   $        128.34   $            57.04   $          71.30  

46 ARIE-A0606 GASKET,STEEL,5.063 x 4.750 N C E 1 29 4 2 8 Reverse  $         8.92   $        258.68   $            71.36   $        187.32  

47 WAUK-207806A Gasket Inlet Exhaust N C E 1 5 2 2 4 Reverse  $       55.48   $        277.40   $          221.92   $          55.48  

48 WAUK-153020D Gasket Tappet Housing N C E 1 3 2 2 4 Order  $       13.15   $          39.45   $            52.60   $        (13.15) 

49 WAUK-153022D Gasket Tappet Guide N C E 1 51 2 2 4 Reverse  $         0.99   $          50.49   $              3.96   $          46.53  

50 WAUK-176883 Waukesha Ring N C E 1 15 4 2 8 Reverse  $         0.53   $            7.95   $              4.24   $            3.71  

51 WAUK-489671 Flow Grid Regulator, Kit S A E 1 2 4 2 8 Order  $     367.50   $        735.00   $       2,940.00   $   (2,205.00) 

52 ARIE-A3213 Piston Ring,6-3/4" C:D,ARIEL S A D 0 10   0 Reverse  $     601.39   $     6,013.90   $                 -     $     6,013.90  

53 ARIE-B1647BB Discharge Valve Cylinder Stage #2 N C E 1 8 4 2 8 Tetap  $       18.62   $        148.96   $          148.96   $               -    

54 WAUK-G97768 Head Gasket Kit S A E 1 20 2 2 4 Reverse  $     149.20   $     2,984.00   $          596.80   $     2,387.20  

55 ARIE-A13719 Piston Ring 4-3/8C:D:K:T HTM S A D 0 8   0 Reverse  $     125.15   $     1,001.20   $                 -     $     1,001.20  

56 ARIE-KB4238T Suction Valves Stage #3 S A V 1 25 2 2 4 Reverse  $       72.51   $     1,812.75   $          290.04   $     1,522.71  

57 ARIE-KB1943U Discharge Valves Repair Kit (Stage 

#2) 
S B V 1 8 1 2 2 Reverse  $       50.24   $        401.92   $          100.48   $        301.44  

58 ARIE-KB1647BB Suction Valves Repair Kit (Stage #1) S B V 1 8 1 2 2 Reverse  $       48.41   $        387.28   $            96.82   $        290.46  

59 WAUK-161703A After cooler Hose S B E 1 6 2 2 4 Reverse  $       90.08   $        540.48   $          360.32   $        180.16  

60 ARIE-A2090 Wearband S B V 1 5 1 2 2 Reverse  $       76.27   $        381.35   $          152.54   $        228.81  

61 ARIE-A6120 Wafer Spring 77CT S B E 1 10 4 2 8 Reverse  $       37.47   $        374.70   $          299.76   $          74.94  

62 ARIE-A8182 Vale Plate,77CT X S B E 1 13 4 2 8 Reverse  $       21.15   $        274.95   $          169.20   $        105.75  

63 ARIE-A3654 Wafer Plate,Stage 1 S B E 1 9 2 2 4 Reverse  $       32.89   $        296.01   $          131.56   $        164.45  

64 ARIE-A2088 Piston Ring 6-3/4 S B E 1 8 1 2 2 Reverse  $       24.61   $        196.88   $            49.22   $        147.66  

65 ARIE-A4654 Valve Plate,102CFT X  S B E 1 3 2 2 4 Order  $       19.00   $          57.00   $            76.00   $        (19.00) 

66 WAUK-205100C Head Gasket VHP S B E 1 8 2 2 4 Reverse  $       45.49   $        363.92   $          181.96   $        181.96  

67 ARIE-A2925 Guide Ring S B V 1 14 10 2 20 Order  $       16.88   $        236.32   $          337.60   $      (101.28) 

68 ARIE-A2128 Piston Ring 9-5/8" S C E >1 10 

  

10 Tetap  $       34.78   $        347.80   $          347.80   $               -    

69 ARIE-A5445 Valve Plate 77CT X  S C E >1 26 26 Tetap  $       14.87   $        386.62   $          386.62   $               -    

70 ARIE-B0832 Retainer Gasket S C V >1 9 9 Tetap  $       13.26   $        119.34   $          119.34   $               -    

71 ARIE-A2084 Steel Gasket S C V >1 88 88 Tetap  $         2.55   $        224.40   $          224.40   $               -    

72 ARIE-A2003 Guide Ring S C V >1 12 12 Tetap  $       17.43   $        209.16   $          209.16   $               -    

 

 


