
 
 

1 
 

PENINGKATAN RELIABILITY PADA MESIN GROOVING 8 MENGGUNAKAN 

METODE RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE (RCM) DI PT. PINDAD 

PERSERO 

(Reliability Increase of Grooving 8 Machine Using Reliability Centered Maintenance 

Method at PT Pindad Turen) 

 

Muhammad Abiyyu Arib Surya, Tjuk Oerbandono, Khairul Anam 

 

Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Brawijaya 

Jl. Mayjen. Haryono no 167 Malang 65145 – Telp (0341) 567886 

Email : abiyyuarib@yahoo.co.id 

 

ABSTRAK 
PT PINDAD Turen adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  yang bergerak dalam Industri pembuatan amunisi 

di Indonesia. Besarnya target produksi dan kapasitas mesin yang besar menyebabkan keandalan dari mesin 

mengalami penurunan. Metode Reliability Centered Maintenance (RCM) yang digunakan pada penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan reliability mesin yang menurun. Pada penelitian ini menitikberatkan pada interval 

pemeliharaan dan maintenance task pada mesin terpilih. Dipilih mesin grooving 8 karena mesin tersebut memiliki 

jumlah kegiatan preventive maintenance dan corrective maintenance terbanyak dalam rentang waktu 2013-2015. 

Pada mesin grooving 8 di lima komponen kritis yaitu chuck, pneumatik, pahat, driving shaft dan dry bearing. 

Pemilihan komponen kritis berdasarkan komponen yang paling sering mengalami kegagalan dan perhitungan Risk 

Priority Number (RPN). Reliability pada komponen chuck sebelum RCM sebesar 33,9%, dan sesudah RCM 

dengan interval pemeliharaan tiap 24 jam reliability meningkat menjadi 90,9%. Komponen pneumatik sebelum 

RCM sebesar 39,3% dan setelah RCM dengan interval pemeliharaan tiap 72 jam reliability meningkat menjadi 

92,4%. Komponen pahat sebelum RCM sebesar 38,5%, setelah RCM dengan interval pemeliharaan tiap 120 jam 

reliability meningkat menjadi 90,0%. Komponen driving shaft sebelum RCM sebesar 29,5%, setelah RCM dengan 

interval pemeliharaan tiap 24 jam reliability meningkat menjadi 89,2%. komponen chuck sebelum RCM sebesar 

29,5%, setelah RCM dengan interval pemeliharaan tiap 120 jam reliability meningkat jadi 91,0%. 

Kata kunci: Maintenance, Reliability, RCM, RCM decision worksheet. 

 

ABSTRACT 
PT Pindad Turen is a State-Owned Enterprises which is engaged in the manufacture of ammunition products 

industry in Indonesia. A large amount of production targets and a large capacity engine causing reliability of the 

engine has decreased. This thesis use Reliability Centered Maintenance ( RCM ) Method to improve the reliability 

of the machine decreases. This Thesis focuses on the maintenance intervals and maintenance tasks on the selected 

machine. Grooving 8 machine was selected because the machine had a number of preventive maintenance and 

corrective maintenance activities most in range 2013-2015. On grooving 8 machines obtained five critical 

components that chucks, pneumatic, cutting tool , driving shaft and dry bearing. Selection of critical components 

based on the calculation of Risk Priority Number (RPN). Chuck reliability before the RCM  by 33.9%, and after 

RCM with maintenance intervals every 24 hours, reliability increased to 90.9%. Pneumatic reliability  before the 

RCM by 39.3% and after RCM with maintenance intervals every 72 hours, reliability increased to 92.4%. Cutting 

tools reliability before RCM by 38.5%, after RCM with maintenance intervals every 120 hours , reliability 

increased to 90.0%. driving shaft reliability before RCM by 29.5%, after RCM with maintenance intervals every 

24 hours, reliability increased to 89.2%. dry bearing reliability before RCM by 29.5%, after RCM with 

maintenance intervals every 120 hours , reliability increased to 91.0%. 

Keyword : Maintenance, Reliability, RCM, RCM decision worksheet

PENDAHULUAN  

 PT. PINDAD menerapkan kegiatan 

maintenance yaitu preventive maintenance 

dan corrective maintenance  dengan dibantu 

aplikasi software untuk penjadwalan kegiatan 

maintenance tersebut. Penjadwalan kegiatan 

maintenance di PT.PINDAD  berdasarkan 

umur komponen ,  tanpa mengetahui nilai 

keandalan mesin sebelumnya. Pada 

penelitian ini kegiatan maintenance 

direncanakan menggunakan metode 

Reliabilty Centered Maintenance (RCM). 

Pada RCM kegiatan maintenance 

berdasarkan keandalan mesin itu sendiri. 
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 Menurut Moubray (1997) secara garis 

besar RCM di definisikan sebagai suatu 

proses yang digunakan untuk menentukan 

kebutuhan apa yang diperlukan dalam 

pemeliharaan aset fisik untuk melakukan 

kegiatan operasionalnya. Sedangkan arti 

khusus dari Reliability Centered 

Maintenance merupakan suatu proses 

sistematik yang digunakan untuk 

menentukan langkah–langkah apa saja yang 

harus dilakukan dan memastikan bahwa suatu 

mesin, fasilitas atau sistem dapat terus 

beroperasi sesuai dengan ketentuan dan 

sebagaimana fungsinya.  

 

Maintenance 
Menurut Dhillon (2002) maintenance 

adalah semua tindakan yang tepat untuk 

mempertahankan item, komponen, peralatan 

dalam kondisi tertentu atau 

mengembalikannya ke kondisi semula atau 

kondisi yang diinginkan . 

Jenis jenis maintenance dibagi 

menjadi dua garis besar yaitu Preventive 

maintenance merupakan kegiatan 

pemeliharaan dengan cara pemeriksaan dan 

pengamatan secara rutin atau berkala 

terhadap performansi sistem dan telah 

direncanakan terlebih dahulu dalam jangka 

waktu tertentu untuk memperpanjang 

kemampuan berfungsinya suatu peralatan. 

Corrective maintenance atau kegiatan 

perbaikan adalah kegiatan pemeliharaan yang 

dilakukan setelah terjadinya kerusakan pada 

mesin atau mesin tidak dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya . 

 

 
Gambar 1 Jenis Pemeliharaan  

 

Reliability Centered Maintenance (RCM) 

Reliability adalah suatu probabilitas 

dari mesin atau alat untuk bekerja dengan 

hasil yang dihasilkan dinyatakan memuaskan 

dalam periode waktu tertentu dan digunakan 

pada kondisi yang ditentukan pula .  

Tujuan dari penerapan Reliability 

Centered Maintenance antara lain : 

1. Mengembangkan prioritas desain 

terkait yang dapat memfasilitasi 

kegiatan preventive maintenace. 

2. Mengumpulkan informasi yang 

bermanfaat untuk meningkatkan 

desain atau produk yang dinilai belum 

memuaskan, yang berhubungan 

dengan keandalan.  

3. Mengembangkan proses yang 

berhubungan dengan Preventive 

Maintenance yang dapat 

mengembalikan keandalan dan 

keamanan ke level awalnya semula 

pada saat terjadinya penurunan 

kualitas kerja pada mesin atau sistem. 

4. Mencapai semua tujuan tersebut 

dengan total cost seminimal mungkin. 

 

Pada RCM memiliki sepuluh tahap 

metodologi. Metodologi ini menjamin 

dokumentasi yang mencatat bagaimana 

maintenance tasks dipilih untuk 

diaplikasikan dan kenapa dipilih menjadi 

kemungkinan terbaik dari beberapa alternatif 

maintenance tasks yang disediakan : 

1. Pemilihan dan Pengumpulan 

Informasi pada Sistem  

2. Mendefinisikan batasan sistem  

3. Functional Block Diagram 

4. Functional Failure and failures 

modes 

5. Failure Effect 

6. Failure Consequence 

7. Proactive Task and Initial Interval 

8. Default Action 

9. FMEA  

10. RCM Woksheet Decision    

 

Fungsi Distribusi 

Menurut Dhillon (2002) keandalan dari 

suatu alat atau sistem dapat diperoleh 

menggunakan persamaan berikut ini  

              (1) 
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Dimana :  

 𝑅(𝑡) = 𝑟𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦  
𝐹(𝑡) = fungsi distribusi kumulatif 
𝑓(𝑡) = fungsi failure 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 
 

Distribusi Keandalan  

Distribusi disini bertujuan untuk 

mendapatkan nilai keandalan komponen atau 

sistem dalam mengetahui tingkat kerusakan 

komponen tersebut. Macam-macam 

distribusi yang digunakan sebagai dasar 

perhitungan mengetahui nilai keandalan 

tersebut yaitu distribusi weibull, distribusi 

Lonormal, distribusi normal, dan distribusi 

eksponensial. 

Menurut Ebelling (1997) parameter 

distribusi keandalan antara lain [3] 

1. Distribusi weibull 

β = adalah parameter bentuk (shape 

parameter)   

θ  =  parameter skala (scale parameter)  

2. Distribusi Eksponensial 

Parameter σ2 = β2   

Parameter µ =β  

3. Distribusi Normal  

Parameter µ = Parameter Lokasi 

Parameter σ2 = Parameter skala 

4. Distribusi Lognormal 

Parameter µ = Parameter Lokasi 

Parameter σ2 = Parameter skala 

 

Setelah mengetahui parameter dari tiap-

tiap distribusi selanjutnya rumus untuk 

mengetahui reliability menurut distribusi 

tersebut adalah [4] 

- Distribusi Weibull 

𝑅(𝑡) = 𝑒−(
t

θ
)β

      (2) 

 

- Distribusi Lognormal  

𝑅(𝑡) = 1 − Φ (
ln 𝑡−𝜇

𝜎
)    (3) 

 

Dimana Φ(z) ∶ didapatkan dari tabel 

standarisasi distribusi normal dan 

lognormal 

 

- Distribusi Normal 

𝑅(𝑡) = 1 − Φ(
𝑡−𝜇

𝜎
)     (4) 

 

Dimana Φ(z) ∶ didapatkan dari tabel 

standarisasi distribusi normal dan 

lognormal 

- Distribusi Eksponential 

𝑅(𝑡) = 𝑒−𝜆       (5) 
 

Mean Time To Failure 

Mean time to failure adalah rata – rata 

interval waktu kerusakan dari suatu distribusi 

kerusakan dimana rata – rata waktu 

merupakan nilai yang diharapkan (expected 

value) dari unit – unit identik yang beroperasi 

pada kondisi normal [4]. 

 Distribusi Weibull  

MTTF = 𝜃Γ(1 +
1

𝛽
) (6) 

 Distribusi Normal 

MTTF = µ (7) 

 Distribusi Lognormal 

MTTF = exp(𝜇 +
1

2
𝜎2) (8) 

 Distribusi Eksponensial 

MTTF = 
1

𝜆
     (9) 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang datanya berupa angka dan 

dianalisis dengan analisis statistik 

 Data–data yang digunakan dalam 

penelitian ini akan dikumpulkan dari 

narasumber dengan persetujuan PT PINDAD 

(persero) Turen Kabupaten Malang . Data 

data yang diperlukan yaitu : 

a. Data primer 

Sumber data didapatkan langsung 

dari sumber asli (tidak melalui 

perantara). Data primer berupa opini 

subjek individual maupun kelompok, 

hasil observasi terhadap mesin, kegiatan 

pengujian dan hasil pengujian. Metode 

yang digunakan untuk mendapatkan data 

primer yaitu dengan observasi langsung 

ke lapangan dan mengamati objek yang 

diteliti. 

b.  Data sekunder 

  Sumber data didapatkan secara tidak 

langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh orang lain). 
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Data ini umumnya berbentuk catatan 

bukti, atau laporan historis dari objek 

yang telah tersusun sebagai arsip 

perusahaan. Data ini bersifat bisa 

dipublikasikan dan tidak dipublikasikan 

sesuai ketentuan perusahaan. Data – data 

sekunder yang di butuhkan adalah : 

1. Data mesin critical unit.  

2. Data historis kerusakan mesin 

Grooving 8 di lini A. 

3. Data komponen – komponen 

kritis di mesin Grooving 8 di lini 

A. 

4. Data kerusakan mesin Grooving 8 

di lini A. 

.   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini pemilihan 

menggunakan skema mesin dengan jumlah 

kegiatan corrective dan preventive 

maintenance terbanyak dalam beberapa 

tahun terakhir. Rentang tahun yang 

digunakan adalah dari tahun 2013 hingga 

2015. Pada Tabel 1 merupakan rangking 

mesin pada lini A berdasarkan jumlah 

kegiatan preventive maupun corrective 

terbanyak rentang tahun 2013-2015. 

Dari data rangking tersebut 

didapatkan jumlah breakdown terbanyak 

yaitu 408 kali pada mesin Grooving 8 dengan 

jumlah waktu waktu breakdown mencapai 

6553,86 jam, Sehinga dipilihlah mesin 

grooving 8 sebagai objek penelitian karena 

sesuai dengan kriteria pemilihan . 

Produk melalui proses Drilling 

sebelum akhirnya di kumpulkan dan 

dijadikan dalam satu dek. Kemudian setelah 

pengecekan, dek berisi produk di tuangkan ke 

piringan tempat produk input pada mesin 

grooving 8. Satu persattu produk akan diatur 

untuk melewati saluran produk dan kemudian 

ditahan oleh penahan . Setelah itu terjadilah 

proses pembubutan lalu pemotongan pada 

produk. Pemindahan produk dari penahan ke 

proses bubut dikerjakan oleh komponen 

pembawa barang dan selanjutnya 

dipindahkan oleh pembagi barang untuk 

proses pemotongan. Setelah itu produk 

output dikumpulkan dalam satu dek untuk 

pemeriksaan. Geram sisa pemakanan 

dikumpulkan dalam dek geram yang dibawa 

oleh conveyour. 

 

Tabel 1. Rangking Mesin Pada Lini A 
Description of Technical 

Object 

Total 

frekuensi 
breakdown 

Total Jam 

breakdown 

GROOVING 8 408 6553,86 

DRAWING 1 204 1447,79 

FORMING 5 194 1329,12 

BORING 2 76 2243,47 

MAL 9-1 68 410,88 

MAL 9-2 45 536,22 

FORMING-BORING 43 529,31 

GROOVING 5 18 108,18 

GROOVING 6 17 135 

BURNING  15 1,67 

MAL 12 15 37,97 

VARNISHING 1 unrecord 

VARNISHING 2 unrecord 

VARNISHING 3 unrecord 

 

Functional Block diagram (FBD) 

Pada Functional Block Diagram ini 

akan dijelaskan proses dan deskripsi mesin. 

Fungsi dari FBD sendiri diharapkan 

memudahkan  pada saat mengidentifikasi 

kegagalan yang terjadi. Pada gambar 2 

ditampilkan FBD dari mesin grooving 8 

 

RPN (Risk Priority Number) 

Kriteria penilaian pada RPN dibuat 

dengan parameter – parameter seperti lama 

terjadinya breakdown,dan lamanya waktu 

repair. Untuk mendapatkan nilai occurance 

diagram pareto pada gambar 3 akan 

membantu dengan menampilkan jumlah 

komponen yang paling sering terjadi 

kegagalan.  

 

 
Gambar 2. FBD Mesin Grooving 8 
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Gambar 3. Diagram Pareto Komponen Mesin 

Grooving 8 

 

Pada Tabel 2 ditampilkan penilaian 

RPN berdasarkan parameter yang ada. 

Setelah didapatkan nilai RPN masing – 

masing komponen diatas, maka dibuatlah 

diagram untuk merangking komponen dari 

nilai RPN tertinggi. Nilai RPN tertinggi 

adalah komponen chuck dengan kemudian 

driving shaft, pahat, pneumatik dan dry 

bearing secara berurutan. 

 

Tabel 2. Nilai RPN Komponen di Mesin 

Grooving 8 
 

Komponen S
everity 

O
ccu

ra
n
ce 

D
etectio

n
 

 

RPN 

Chuck 8 8 8 512 

Driving shaft 7 8 6 336 

Pahat 8 8 5 320 

Pneumatik 3 8 8 192 

Dry Bearing 3 7 4 84 

 

Failure Mode and Effects Analysis 

Setelah mendapatkan komponen kritis 

pada mesin grooving 8 melalui rangking dan 

penentuan nilai RPN, Selanjutnya mencari 

failure mode dan failure effect dari komponen 

– komponen tersebut. Fungsi dari mengetahui 

dan mencatat informasi pada komponen kritis 

yaitu untuk membantu dalam perancangan 

maintenance task pada komponen tersebut . 

Pada tabel 3 ditampilkan contoh tabel FMEA 

yang berisikan fungsi, kegagalan pada fungsi, 

mode kegagalan dan efek kegagalan pada 

mesin grooving 8. 

 

Nilai MTTF dan Reliability Komponen 

Kritis 

 Nilai MTTF komponen 

didapatkan melalui perhitungan persamaan 

rumus (6), (7), (8) atau (9) tergantung dari 

jenis distribusi yang sesuai. Menentukan 

distribusi yang sesuai menggunakan data 

TTF (time to failure) dari tiap komponen, lalu 

dilakukan uji kesesuain dan menentukan 

index of  fit menggunakan aplikasi minitab 

17.  

Setelah mendapatkan distribusi yang 

sesuai maka selanjutnya dilakukan 

perhitungan untuk mencari nilai MTTF 

menggunakan persamaan rumus yang sesuai 

dengan jenis distribusinya . Pada Tabel 4 

didapatkan nilai MTTF dari tiap tiap 

komponen . 

Setelah didapatkan nilai MTTF dari tiap 

komponen yang ada, langkah selanjutnya 

adalah mencari nilai keandalan (reliability) 

pada saat ini di tiap komponen kritis. Sama 

hal-nya dengan menghitung nilai mean time 

to failure, Untuk menghitung nilai reliability 

menggunakan persamaan rumus (2), (3), (4), 

atau (5) sesuai dengan distribusi yang sesuai 

di tiap komponen. Nilai Keandalan dari tiap 

komponen dapat dilihat pada Tabel 4.  

 

Peningkatan Reliability Berdasarkan 

Interval Pemeliharaan 

 Untuk meningkatkan Keandalan 

(reliability) dapat dilakukan dengan 

pengaturan interval pemeliharaan dan 

maintenance task yang sesuai.  

Untuk rekomendasi interval 

pemeliharaan dapat dilihat pada Tabel 5 . 

pada Tabel 5 diketahui peningkatan nilai  

reliability tiap komponen berdasarkan 

interval pemeliharaan yang dilakukan.   
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Tabel 3. FMEA Mesin Grooving 8 
System : Lini A  

Equipment : Mesin Grooving 8 

Function Functional Failure Failure Mode Failure Effect 

Pada Mesin grooving 
8  berfunsi untuk 

melakukan proses 

pembubutan pada 
pinggir produk dan 

pemotongan pada 

ujung produk  

1 Tidak dapat 
melakukan proses 

pembubutan pada 

produk dikarenakan 
terjadi kegagalan pada 

komponen yang  

1.a Terjadi kerusakan pada 
Chuck dikarenakan aus atau 

misalignment menyebabkan 

terjadi defect pada produk  

Dapat mengakibatkan kerusakan pada 
driving shaft dan poros penekan 

dikarenakan kesalahan posisi chuck   

  1.b Terjadi kebocoran pada 

pneumatik sehingga driving 
shaft tidak bekerja sesuai 

fungsinya 

Penimbunan pada komponen 

pembawa barang dan pembagi barang 
sehingga menyebabkan error pada 

proses permesinan 

  1.c Pahat pembubutan patah 
atau aus  

Hasil produk tidak terproses seperti 
desain yang semestinya, Sehingga 

harus mengulangi proses dan terjadi 

penimbunan material  

  1.d Terjadi misalignment pada 
driving shaft sehingga 

menyebabkan driving shaft 

patah. 

Menyebabkan kerusakan pada chuck 
dikarenakan driving shaft menekan 

produk tidak sesuai, dan terjadi defect 

pada produk 

   1.e Dry Bearing pada pembawa 

barang aus  

Menybabkan komponen pembawa 

barang bekerja tidak sebagaimana 

mestinya sehingga menyebabkan 
perpindahan produk dari pemegang 

barang ke chuck terhambat, dab dapat 

menyebabkan kerusakan pada driving 
shaft. 

 

 

Tabel 4. Nilai MTTF dan Reliability 

Komponen Distribusi 
MTTF 

(Jam) 
R(t) 

Chuck Weibull 434,669 33,9

% 

Pneumatik Weibull 579,502 39,3

% 

Pahat Weibull 862,26 38,5

% 

Driving 

Shaft 

Weibull 903,24 29,5

% 

Dry Bearing Lognormal 934,224 29,5

% 

  

Tabel 5. Peningkatan Reliability Berdasarkan 

Waktu Pemeliharaan 

Komponen 
Rekomendasi 

Interval 

Pemeliharaan 

(Jam) 

Peningkatan 

Reliability 

 (%) 

Chuck 24 90,9% 

Pneumatik 72 92,4% 

Pahat 120 90,0% 

Driving Shaft 24 89,2% 

Dry Bearing 120 91,0% 

 

Hasil dari perhitungan rekomendasi 

interval pemeliharaan tersebut lalu 

digambarkan dengan grafik perbandingan 

nilai reliability  terhadap waktu. Pada 

Gambar 4 diketahui bahwa semakin lama 

waktu pemeliharaan atau waktu pemakain 

komponen maka nilai keandalan (reliability) 

akan menurun dari nilai keandalan masing 

masing komponen. Reliability menurun 

dikaenakan umur dari komponen itu sendiri 

maupun karakteristik material komponen dan 

terjadiya aus pada komponen yang 

barbanding lurus dengan bertambahnya 

waktu. 

 

RCM Worksheet Decision  

Setelah mengetahui keseluruhan 

informasi dan tindakan pemeliharaan apa 

yang dilakukan, selanjutnya seluruh 

informasi tersebut dicatat dalam RCM 

worksheet decision . Interval pemeliharaan 

yang sebelumnya dihutung 

direkomendasikan menjadi initial interval 

pada RCM worksheet decision. Untuk 

menentukan kegiatan meintenance yang 

dilakukan dapat ditentukan menggunakan 

RCM decision diagram. Pada Tabel 6 akan 

ditampilakan rekomendasi RCM worksheet 

diagram. 
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Gambar 4. Grafik  Keandalan Terhadap 

Waktu 

 

Perbandingan Pemeliharaan Saat Ini 

dengan RCM  

 PT. PINDAD PERSERO 

melaksanakan kegiatan pemeliharaan mesin-

mesinnya dengan preventif dan corrective 

maintenance. Preventive maintenance yaitu 

kegiatan pemeliharaan atau inspeksi mesin 

secara berkala, dimana di PT.PINDAD 

menggunakan suatu aplikasi software untuk 

mencatat penjadwalan kegiatan 

pemeliharaannya. Penjadwalan kegiatan 

pemeliharaan ini berdasarkan umur pakai 

suatu komponen. Sedangkan kegiatan 

corrective maintenance yang dilakukan 

berdasarkan kerusakan mesin (breakdown) 

yang terjadi sebelum jadwal pemeliharaan 

yang ditentukan.   

Berdasarkan informasi mengenai 

kegiatan pemeliharaan di PT. PINDAD maka 

dapat diketahui perbedaan kegiatan 

pemeliharaan yang sudah diaplikasikan 

dengan kegiatan pemeliharaan sesuai 

rekomendasi. Pada Tabel 7 dijelaskan 

perbedaan pemeliharaan yang ada saat ini 

dengan yang direkomendasikan berdasarkan 

interval pemeliharaan dan reliability awal dan 

setelah RCM. 
 

Tabel 6. RCM worksheet Decision 
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Tabel 7 Perbandingan metode pemeliharaan saat ini dengan RCM 

KESIMPULAN  

 Dari analisis yang telah dilakukan dan 

dijelaskan lebih rinci di bab sebelumnya 

didapat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada lini A dipilih mesin dengan 

jumlah preventive maupun corrective 

maintenance terbanyak untuk dijadikan 

sebagai objek penelitian. Maka 

didapatkan Mesin Grooving 8 dengan 

total breakdown 408 kali, rentang tahun 

2013-2015; 

2. Dari grafik Keandalan terhadap waktu 

diketahui bahwa keandalan 

dipengaruhi oleh waktu. Semakin lama 

penggunaan komponen/mesin dan 

semakin lama interval pemeliharaan 

maka keandalan (reliability) suatu 

komponen akan semakin rendah. 

Berikut nilai keandalan komponen 

kritis setelah dilakukan perhitungan. 

a. Nilai reliability komponen Chuck 

awal sebesar 33,9% dengan MTTF 

434,669 jam. Dengan interval 

pemeliharaan 24 jam sekali maka 

nilai reliability meningkat sebesar 

90,9% dan tindakan pemeliharaan 

berupa schedule on condition; 

b. Nilai reliability komponen 

pneumatik awal sebesar 39,3 % 

dengan MTTF 579,502 jam. Dengan 

interval pemeliharaan 72 jam sekali 

maka nilai reliability meningkat 

sebesar 92,4 %. Tindakan 

pemeliharaan berupa schedule on 

condition; 

c. Nilai reliability komponen pahat 

awal sebesar 38,5% dengan MTTF 

862,26 jam. Dengan interval 

pemeliharaan 120 jam sekali maka 

nilai reliability meningkat sebesar 

90,0%. Tindakan pemeliharaan 

berupa Schedule Restoration yaitu 

penggantian komponen sesuai 

jadwal; 

d. Nilai reliability komponen driving 

shaft awal sebesar 29,5% dengan  

MTTF 903,24 jam. Dengan interval 

pemeliharaan 24 jam sekali maka 

nilai reliability meningkat sebesar 

89,2 %. Tindakan pemeliharaan 

berupa schedule on condition; 

e. Nilai reliability komponen dry 

bearing awal sebesar 29,5% dengan 

MTTF 934,224 jam. Dengan 

interval pemeliharaan 120 jam 

sekali maka nilai reliability 

meningkat sebesar 91,0% tindakan 

pemeliharaan berupa Schedule 

Restoration yaitu penggantian 

komponen sesuai jadwal; 
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, keandalan pahat 90,0% ,Keandalan driving 

shaft 89,2% , keandalan dry bearing 91,0% 

Interval 

Pemeliharaan 
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