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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini tidak dapat di pungkiri bahwa teknologi memiliki peranan sangat penting 

pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih 

meninggalkan cara-cara konvensional/manual dan beralih menggunkan teknologi 

dikarenakan keefisienan waktu dan kepresisian untuk mengerjakan sesuatu lebih baik. 

Begitu halnya pada bidang industri skala besar,  mereka dituntut untuk memiliki mesin-

mesin berteknologi tinggi dengan life time mesin yang panjang untuk beroperasi. Perusahaan 

membutuhkan kinerja mesin yang baik dan handal agar target produksi tercapai. Untuk 

mendapatkan hal tersebut dibutuhkan sistem dan strategi yang baik. 

 Untuk mendapatkan kinerja mesin yang baik dan proses produksi yang stabil, maka 

dibutuhkan pemeliharaan alat atau pada umumnya dikenal dengan maintenance. Secara garis 

besar kegiatan maintenance dibagi menjadi dua yaitu maintenance secara preventif dan 

korektif. Pemeliharaan pada mesin mesin produksi ini dapat meningkatkan keandalan 

alat/mesin (reliability) sehingga mesin dapat bekerja sesuai dengan standarnya. Sehingga 

dapat meminimalkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh kerusakan pada mesin yang 

mengakibatkan mesin mati (breakdown) dan terjadi hambatan pada proses produksi.  

Proses maintenance sangat penting di dalam sebuah industri dikarenakan keandalan 

mesin sangat penting bagi kelancaran dan hasil produksi. Pada tiap part-part mesin saling 

berkaitan dan berpengaruh pada kinerja mesin itu sendiri. Sehingga apabila ada satu 

part/komponen mesin yang rusak maka akan berpengaruh pada keandalan mesin tersebut. 

Ketika keandalan mesin tidak maksimal maka akan berpengaruh juga pada hasil produksi. 

Oleh karena itu perencanaan maintenance pada tiap-tiap mesin produksi sangatlah perlu 

untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan juga memaksimalkan pemanfaatan sumber 

daya yang ada di perusahaan.  

PT PINDAD (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  yang bergerak 

dalam Industri/Manufaktur pembuatan produk militer di Indonesia. PT PINDAD yang 

berlokasi di Kecamatan Turen Kabupaten Malang, Jawa Timur merupakan industri senjata 

khususnya Divisi Amunisi. Berbagai macam bentuk, ukuran dan tipe amunisi di produksi di 

PT PINDAD yang berlokasi di Turen. Hasil dari produk munisi ini telah dijual dan

https://id.wikipedia.org/wiki/Militer
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia


2 
 

dipasarkan ke seluruh dunia dan diakui kualitasnya yang baik dan bisa bersaing dengan 

produk – produk dari negara lain. Hal ini tentu saja berkaitan dengan proses produksi yang 

dilalui dan tentu saja kegiatan pemeliharaan yang direncanakan. Saat ini PT PINDAD 

menggunakan sistem preventive maintenance dalam kegiatan pemeliharaannya . Tetapi 

dalam pelaksanaannya masih belum terprogram dengan baik, dikarenkan juga sistem 

preventive yang baru dijalankan kurang lebih dari 3 tahun yang lalu . Sistem pemeliharaan 

yang dilakukan juga kurang memperhatikan faktor keandalan (Reliability) dari mesin – 

mesin tersebut. 

Setiap mesin atau part – part dalam mesin pasti memiliki umur mesin (lifetime) . Tidak 

terkecuali mesin – mesin di PT PINDAD . Bertambahnya umur pada mesin tentu saja akan 

berpengaruh pada kualitas operasionalnya . Pada mesin grooving 8 di lini integrasi 

merupakan salah satu mesin kritis dan sering mengalami kerusakan dikarenakan mesin 

tersebut bekerja melebihi kapasitas dari kerja mesin tersebut . karena itu perlunya 

pemeliharaan yang teratur untuk meminimalisir biaya operasional dan memperpanjang 

lifetime dari mesin tersebut. 

Salah satu motode yang digunakan untuk mengatasi permasalahan aktivitas 

pemeliharaan yang belum terprogram dengan baik dan keandalan mesin yang menurun 

akibat usia mesin (lifetime) yang sudah tua perlu dilakukan penggambaran sistem 

pemeliharaan aktual menggunakan Condition Monitoring Maintenance dan ditunjang 

dengan Reliability Centered Maintenance (RCM). RCM sendiri di definisikan sebagai suatu 

proses yang digunakan untuk menentukan tindakan yang semestinya dilakukan untuk 

menjamin setiap item fisik atau suatu sistem agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

fungsi kegunaan yang diinginkan oleh penggunanya  

Penilitian ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui apakah keandalan dari mesin yang 

diteliti sudah baik atau belum , dengan membandingan sistem perencanaan pemeliharaan 

yang diadopsi pada mesin di PT PINDAD dengan metode perencanaan Reliability Centered 

Maintenance (RCM) yang akan dilakukan. Sehingga nantinya mungkin dapat membantu 

untuk proses pemeliharaan mesin kedepannya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini antara lain : 

1. Apa komponen – komponen terkritis pada mesin grooving 8 di lini integrasi ? 

2. Kapan Interval waktu pemeliharaan dan perbaikan yang tepat pada komponen 

komponen kritis mesin grooving di lini integrasi ? 
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3. Bagaimana tindakan pemeliharaan yang diaplikasikan pada tiap komponen - 

komponen kritis yang diteliti ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian yang dilakukan ini berada di lingkungan PT PINDAD Turen kabupaten 

Malang dan juga mengikuti aturan – aturan yang diberlakukan oleh PT PINDAD . penelitian 

ini mengkhususkan pembahasan pada perencanaan interval pemeliharaan pada mesin 

grooving 8, dengan komponen - komponen terkritis mesin tersebut yaitu: .  

dan batasan batasan masalah yang penulis teliti pada laporan ini antara lain 

1. Penelitian dilakukan di PT PINDAD (Persero) Turen  Kabupaten Malang 

2. Mesin yang dijadikan objek penelitian dikhususkan pada mesin grooving 8 di lini 

integrasi 

3. Komponen – Komponen krits pada mesin yang dibahas dibatasi menjadi 5 

komponen kritis tertinggi  

4. Data – data historis yang di ambil meliputi data mesin grooving 8 rentang tahun 

2013 -2015 

5. Data – data yang diakses terbatas sesuai dengan wewenang PT PINDAD  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakuakan adalah sebagai berikut : 

1. Identifikasi komponen kritis pada mesin grooving 8 di lini integrasi 

2. Menentukan interval waktu perbaikan komponen kritis yang memiliki jumlah 

breakdown paling besar. 

3. Menentukan rekomendasi jenis tindakan maintenace task yang dilakukan pada 

setiap unit yang diteliti. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Memberikan informasi dari komponen – komponen kritis pada mesin grooving 8 di 

lini integrasi 

2. Memberikan masukan perihal interval/jangka waktu maintenance pada mesin 

3. Memberikan masukan dan saran mengenai jenis tindakan maintenance yang tepat 

untuk di aplikasikan pada setiap komponen kritis 


