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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 PT.Karya Teknik Sentosa yang bergerak dalam bidang jasa 

manufacturing,yaitu pembuatan speart part dan komponen alat berat,yang 

menggunakan mesin perkakas sebagai alat utama produksi di perusahaan 

tersebut.. perawatan yang dilakukan oleh PT.Karya Teknik Saat ini masih relative 

menggunakan biaya yang besar untuk ongkos biaya perawatan pada setiap mesin 

bubut manual nya, maka dari itu perlu melakukan  perencanaa  efesiensi biaya 

perawatan menggunakan metode Marcov Chain merupakan proses stokastik yang 

berarti bahwa semua transisi adalah probabilitas  (ditentukan oleh kebetulan acak 

dan dengan demikian tidak dapat diprediksi secara detail,meskipum mungkin 

diprediksi dalam sifat statistic). Amplikasi dari proses marcov yaitu melalui rantai 

Marcov. Menurut siagian (2006) rantai marcov adalah suatu metode yang 

mempelajari sifat-sifat suatu variabel pada masa sekarang yang didasar kan pada 

sifat-sifat masalalu dalam usaha menaksir kan sifat-sifat variabel tersebut dimasa 

yang akan dating. Sedang kan menurut Subagiyo, Asri dan Handoko rantai 

Markov (Markov chain)suatu teknik matematika yang biasa digunakan untuk 

dilakukan pembuatan model  bermacam-macam system dan proses bisnis

1 
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Menurut Ngadiyono (2010)  tujuan pemeliharaan menjaga  mesin dan peralatan terhadap 

kerusakan dan kegagalan mesin dalam berproduksi. Secara umum kata pemeliharaan tidak akan 

terlepas dengan pekerjaan memperbaiki, membongkar, atau memeriksa mesin secara saksama 

dan menyeluruh (Maintenance, Repair, andOverhaul - MRO). Sistem pemeliharaan sendiri 

mencakup pengertian memperbaiki perangkat mekanik dan atau kelistrikan yang menjadi rusak. 

Pemeliharaan juga bermakna melakukan tindakan rutin guna menjaga perangkat (dikenal sebagai 

pemeliharaan terjadwal) atau mencegah timbulnya gangguan (pemeliharaan pencegahan). Jadi 

MRO dapat didefinisikan sebagai, "semua tindakan yang bertujuan untuk mempertahankan atau 

memulihkan komponen atau mesin kekeadaan ideal agar dapat menjalankan fungsinya sesuai 

kebutuhan  yang di ingin kan oleh perusahaan. Dan dapat berjalan sesuai dengan standar 

operasional perusahaan. 

1.2 TUJUAN PENELITIAN 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari laporan kerja praktek ini adalah: 

 Mendapat kan efesiensi biaya perawatan mesin bubut manual di PT.Karya Teknik 

Sentosa  

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek 

Waktu  : Tanggal 1 September 2016- 1 November  2016 

Tempat  : PT. KARYA TEHNIK SENTOSA 

Alamat : PT. KARYA TEHNIK SENTOSA terlelak di Taman Palem Lestari, 

Ruko Galaxy Blok  N No 21 Cengkareng–Jakarta Barat 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Laporan kerja praktek ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I Membahas tentang Latar Belakang, Tujuan Penulisan, Waktu dan Tempat 

Pelaksanaan Kerja Praktek, Sistematika Penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Bab II Membahas tentang Sejarah Perusahaan, Visi dan Misi Perusahaan, Logo Perusahaan. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Bab III Membahas tentang teori -teori 

BAB IV HASIL DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab IV Berisi pembahasan tentang pengumpulan dan pengolahan data 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V Berisi simpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar acuan berisi sumber literatur yang berasal dari buku-buku referensi maupun situs-

situs di Internet. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Sejarah Perusahaan 

PT. KaryaTeknik Sentosa didirikan pada tahun 2002 oleh bpk. Nikholas Rudi 

sebagai pendiri utama perusahaan ini,bermula perusahaan ini bernama 

CV.Karya Teknik.Hingga kini berkembang menjadi PT.Karya Teknik 

Sentosa. Perusahaan yang bergerak dibidang jasa manufacturing ini telah 

banyak mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga sanggup 

merubah CV menjadi PT, dalam waktu 5 tahun.Bermula dengan jumlah 

karyawan sebanyak 6 orang,dan seiring berjalannya waktu dan banyaknya 

dukungan dari rekan kerja kami, hingga saat ini PT.Karya Teknik Sentosa 

mempunyai 67 karyawan yang handal dalam bidang nya masing-masing. 

PT. Karya Teknik Sentosa didukung oleh operator bubut dan milling yang 

handal dan telah berpengalaman lebih dari 5 tahun dibidangnya masing-

masing  oleh karna itu PT.Karya Teknik sanggup bertahan dan berkompetisi 

dengan perusahaan lain yang lebih besar dan lebih berkembang untuk 

memberikan kualitas dan hasil yang maksimal di setiap proses pengerjaan 
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Barang nya. Karna PT. Karya Teknik Sentosa di dukung oleh beberapa mesin 

perkakas  yaitu  terdiri dari 3 unit mesin bubut CNC, 16 unit Mesin Bubut 

Manual, 5 unit Mesin Milling,1 unit Mesin Grinding,1 unit stick molding, 1 

Slotting Stick,6 unit CO Las,2 unit Argon Las, Las Listrik dan lain-lain. Berkat 

kerja keras dan adanya kerjasama yang solid bengkel ini pun berkembang menjadi 

sebuah PT. yang di beri nama  PT.Karya Teknik Sentosa  dan perusahaan ini  pun 

telah mempunyai satu cabang yang berlokasi di Jakarta Barat. 

Pada era kompetisi sekarang ini, PT. KaryaTeknik Sentosa siap 

berkompetisi dengan kompetitor lain baik dalam masalah kualitas maupun yang 

lainnya dengan karyawan kami yang handal. Yang kami inginkan adalah kami 

yang terbaik diantara yang baik dan kami juga menginginkan customer menjadi 

mitra kami, dimana kami menempatkan pelayanan diatas segalanya.  

2.2. Alamat Perusahaan 

 PT. KARYA TEHNIK SENTOSA terlelak di Taman Palem Lestari, Ruko 

Galaxy Blok N No 21 Cengkareng – Jakarta Barat. 

2.3. Divisi Perusahaan 

Divisi – divisi yang ada pada PT. KARYA TEHNIK SENTOSA adalah 

Engineering 

 CNC 

 Bubut 

 Miling 

 BW 
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2.4. Visi dan Misi Perusahaan 

PT. KARYA TEHNIK SENTOSA mempunyai visi dan misi: 

Visi 

 Sebagai standar presisi untuk Indonesia di bidang Teknik. 

 Memiliki / menggunakan karyawan dan teknologi tinggi untuk mencapai 

pasar terkemuka. 

 Mengutamakan kualitas. 

 Memberdayakan karyawan dan pintar dari karyawan. 

Misi 

 Kualitas adalah kami, kami adalah kualitas. 

 Dikenal sebagai presisidan kualitas. 

 Sangat baik dan berhasil melalui kepuasan pelanggan. 

 Menghormati karyawan sebagai perusahaan harta. 

 Besar dan berkembang dengan inovasi kreatif. 
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2.5. Struktur Organisasi  Perusahaan 

Berikut ini merupakan struktur organisasi PT. KARYA TEHNIK SENTOSA.

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Karya Tehnik Sentosa 

2.6. Logo Perusahaan 

 

Gambar 2.2 Logo perusahaan

Director 

manager 

Staff 

supevisor 

engineering 

CNC 

Helper 

Bubut 
Manual 

Helper 

Milling 
Manual 

Helper 

HRD 
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2.7. Produk yang dipasarkan Perusahaan 

Adapun produk yang dipasarkan oleh PT. KARYA TEHNIK SENTOSA adalah 

Spare Part alat-alat berat &Spare Part mesin industri. 

2.8. Jam Kerja Perusahaan 

Jam kerja telah diatur sesuai dengansurat keputusan direksi dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Hari kerja 6 hari seminggu dengan hari kerja senin – sabtu Jam kerja mulai 

pukul 08.00 – 17.00 WIB. 

2. Jam istirahat dimulai pukul 12.00 – 13.00 WIB kecuali hari Jum’at yaitu 

pukul 11.30 – 13.00 WIB. 

3. Jam lembur diatur sesuai dengan peraturan perusahaan dan kebijakan tiap 

divisi.  

4. Hari libur resmi (libur nasional) mengikuti hari libur yang ditentukan oleh 

pemerintah, kecuali untuk cuti bersama. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1. Difinisi Bubut 

 Difinisi Mesin Bubut adalah suatu Mesin perkakas yang digunakan untuk 

memotong benda yang diputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan 

benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja 

kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan 

sumbu putar dari benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak 

potong relatif dan gerakkan translasi dari pahat disebut gerak umpan.  

 Dengan mengatur perbandingan kecepatan rotasi benda kerja dan 

kecepatan translasi pahat maka akan diperoleh berbagai macam ulir dengan 

ukuran kisar yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan menukar roda 

gigi translasi yang menghubungkan poros spindel dengan poros ulir. 

Roda gigi penukar disediakan secara khusus untuk memenuhi keperluan 

pembuatan ulir. Jumlah gigi pada masing-masing roda gigi penukar bervariasi 

besarnya mulai dari jumlah 15 sampai dengan jumlah gigi maksimum 127. Roda 

gigi penukar dengan jumlah 127 mempunyai kekhususan karena digunakan untuk 

konversi dari ulir metrik ke ulir inci.  

9 
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Gambar 3.1 contoh mesin bubut manual di PT.Karya Teknik Sentosa 

 

3.2. Sejarah Mesin Bubut 

Mesin perkakas modern dimulai pada tahun 1775, ketika penemu asal 

inggris bernama John Wilkinson memnbuat mesin bor horizontal untuk 

mengerjakan permukaan silinder dalam.Sekitar tahun 1794, Henry Maudslay 

membuat mesin bubut yang pertama.Sesudah itu Joseph Withworth mempercepat 

penggunaan mesin perkakas Wilkinson dan Maudslay tersebut dengan membuat 

alat ukur yang memiliki kecermatan sepersejuta inchi pada tahun 1830.Penemuan 

tersebut amat berharga, karena pada saat itu metode pengukuran yang cermat 

dibutuhkan untuk produksi komponen-komponen mesin yang mampu tukar 

(interchangeable parts) secara massal. 

Tujuan untuk membuat komponen yang mampu tukar pada awalnya muncul di 

Eropa dan USA pada waktu bersamaan.System produksi missal sebenarnya baru 

diterapkan tahun 1798 yang dirancang oleh Whitney. 
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Pada waktu itu ia menerima kontrak kerja dengan pemerintah Amerika Serikat 

untuk memproduksi senapan perang sebanyak 10.000 buah, dengan semua 

komponennya mampu tukar. Selama abad ke-19, mesin oerkakas standar seperti 

mesin bubut, sekrap, planer, gerinda, gergaji, frais, bor, gurditelah memiliki 

ketelitian cukup tinggi, dan digunakan pada saat industrialisasi di Amerika serikat 

dan Eropa dimulai.Selama abad ke-20, mesin perkakas berkembang dan menjadi 

makin akurat kemamouan produksinya.Sesudah tahun 1920 mesin perkakas 

makin khusus penggunaannya. Dari tahun 1930 sampai dengan 1950 mesin 

perkakas yag lebih besar tenaganya dengan rigid dibuat untuk mengefektifkan 

penggunaannya bersamaan dengan ketersediaan material alat potong. Selama tiga 

dasawarsa terakhir para ahli teknik telah membuat mesin perkakas yang memiliki 

kemampuan dan kepresisian sangat tinggi dengan digunakannya kontrol 

komputer. Dengan demikian memungkinkan proses produksi menjadisangat 

ekonomis. 

 

3.3. Jenis –jenis mesin bubut bedasar kan dimensi 

3.3.1. Mesin bubut ringan 

Mesin bubut ringan diperuntukkan untuk pekerjaan membubut objek yang 

berukuran kecil dan ringan. Bentuk mesin ini relatif kecil dan sederhana dengan 

panjang mesin umumnya tidak lebih dari 1200 mm sehingga sangat cocok untuk 

latihan dan industri rumah tangga. 

Mesin bubut ringan ini bisa diletakkan di meja atau di tempat mana saja sesuka 

anda dengan sangat mudah, karena ukurannya yang mini dari jenis mesin bubut 

lainnya. 
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Karena memilki berat yang ringan dan ukuran yang mini, mesin bubut ini bisa 

dibawa atau di angkat oleh satu orang. Mesini ini biasa kita jumpai di beberapa 

sekolah mesin yang di gunakan untuk latihan dan pembelajaran

 

3.3.2. Mesin bubut sedang (medium lathe) 

Dibanding dengan mesin mesin bubut ringan, mesin bubut sedang 

memiliki konstruksi yang lebih detail dan dilengkapi dengan peralatan khusus. 

Mesin bubut sedang digunakan untuk pekerjaan yang memiliki banyak variasi dan 

membutuhkan ketelitian. 

Mesin bubut jenis ini dapat membubut material dengan diameter sampai dengan 

200mm dan panjang 100mm. Tidak hanya untuk menghasilkan perkakas, mesin 

bubut sedang juga dapat digunakan untuk memperbaiki perkakas dan cocok 

digunakan sebagai peralatan pelatihan di sekolah. 

3.3.3. Mesin bubut standar (standard lathe) 

Mesin bubut standar memiliki ukuran yang besar dan lebih berat. Jenis 

mesin bubut ini merupakan standar dalam pembuatan mesin bubut pada 

umumnya. 

Dengan komponen seperti pada mesin bubut ringan dan sedang serta dilengkapi 

dengan keran pendingin, lampu kerja, bak penampung beram, dan rem. Mesin 

bubut standar paling banyak digunakan di home industry. 

3.3.4. Mesin bubut meja panjang (long bed lathe) 

Mesin bubut ini digunakan untuk  mengerjakan benda yang besar dan 

panjang, dan banyak digunakan untuk pabrik-pabrik besar. 
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3.4. Jenis mesin bubut berdasar kan prinsip kerja 

3.4.1. Mesin bubut centre lathe 

 Mesin bubut centre lathe paling banyak digunakan pada industri karena 

dirancang untuk berbagai macam bentuk. Mesin bubut ini menggunakan poros 

spindle yang memiliki chuck berahang pada satu sisinya sebagai alat cengkram 

material. Rahang ini menjadi pusat sumbu dan sisinya yang lain menjadi pemutar. 

Mesin ini banyak digunakan diberbagai industri besar ataupun kecil dan juga 

dibeberapa perusahaan manufactur dengan cara kerja yang sangat efektif dan 

mudah. Mesin ini dirancang dengan berbagai bentuk dan tipe sehingga. 

3.4.2. Mesin bubut sabuk 

Jenis mesin bubut sabuk menggunakan sabuk untuk memutar roda gigi. 

Sabuk melingkari roda gigi dan berputar dengan putaran poros dari spindle yang 

terkait dengan sabuk. Roda gigi yang dilingkari sabuk inilah menjadi kunci 

pembuatan ulir dan pemotongan material karena diujung rangkaian roda gigi 

tersebut terdapat eretan pahat yang bergerak memutar konstan untuk membentuk 

ulir. 

3.4.3. Mesin bubut vertical turning & boring milling 

 Mesin bubut ini bekerja secara otomatis. Sebelum bekerja, mesin bubut ini 

hanya perlu menentukan bentuk akhir dari setiap potongan yang diberikan oleh 

operator dan selanjutnya mesin bubut ini akan membubut sesuai setingan.  Poros 

mesin akan mengeset sendiri cengkramannya pada material bahan kerja. 
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Dengan cara kerja yang sangat otomatis, anda dengan mudah dapat mengawasi 

beberapa mesin lainnya dengan sangat mudah dan cepat. Dengan cara kerja 

otomatis ini, memudahkan para pengguna menggunakan mesin jenis ini. 

3.4.4. Mesin bubut facing lathe 

Untuk material berbentuk piringan, mesin bubut facing lathe-lah 

pilihannya. Mesin bubut ini memiliki cakram atas piringan berupa plat besar yang 

berada pada sisi dasar, kemudian proses pembubutan bekerja pada kedua sisi 

piringan 

3.4.5. Mesin bubut turret 

Mesin bubut turret memiliki kemampuan untuk mengerjakan material 

secara identic. Maksud identic disini adalah mesin bekerja sesuai dengan urutan 

kerja yang telah diatur oleh operator mesin sehingga sangat cocok untuk produksi 

material secara massal di industri-insdustri. 

3.4.6. Mesin bubut turret jenis sadel 

Hampir mirip dengan mesin bubut turrent biasa, mesin bubut turret jenis 

sadel menggunakan sadel untuk melakukan pengaturan dan pengoperasian untuk 

menghasilkan material yang identik. 

3.4.7. Mesin bubut turret vertikal 

Mesin bubut turret  jenis ini juga dapat menghasilkan material dengan 

identik. Mesin bubut turret vertikal memiliki meja putar bercengkram dan turret 

yang terpasang di atas rel yang menyilang pada meja putar. Pada turret terdapat 

kepala samping yang menjadi pengontrol pahat dengan sistem yang sudah diset 

sehingga terjadi pengulangan proses secara identik pada saat dioperasikan. 
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Jika kecepatan translasi dari pahat diatur dengan perbandingan tertentu, maka 

akan menghasilkan ulir dengan ukuran tertentu di benda putar. Bentuk ulir yang 

bermacam-macam serta ukuran yang berbeda-beda dihasilkan dari komponen 

mesin roda gigi translasi. 

Untuk mendapatkan ukuran ulir dengan ukuran yang berbeda-beda, roda gigi 

translasi yang berfungsi sebagai penghubung antara poros spindle dan poros ulir 

hanya perlu diputar. Jumlah gigi pada roda gigi penukar berkisar dari 15 gigi 

sampai 127 gigi. 

3.5. Bagian-Bagian Umum  Mesin bubut 

3.5.1. Kepala Tetap 

 Kepala tetap adalah bagian dari mesin bubut yang letaknya disebelah kiri 

mesin, dan bagian inilah yang memutar benda kerja yang di dalamnya terdapat 

transmisi roda gigi. Pada Kepala tetap ini ditempatkan berbagai bagian mesin 

yang memudahkan kita melakukan pekerjaan. beberapa bagian yang ada di kepala 

tetap adalah Plat mesin; engkol pengatur pasangan roda gigi;cakra bertingkat; 

motor penggerak mesin.Pada kepala tetap ini pula kita memasang alat pemegang 

benda kerja sehingga aman pada saat dikerjakan. Alat pemegang atau penjepit ini 

disebut Cekam. Cekam ini dibedakan menjadi dua, yaitu Cekam rahang tiga dan 

cekam rahang empat. Cekam rahang tiga pergerakan rahang penjepitnya adalah 

serentak sehingga pada saat kita menggerakkan satu kunci penggeraknya, maka 

ketiga rahang bergerak serentak. Cekam rahang empat, pada saat kita 

menggerakkan kunci penggeraknya, maka rahang yang bergerak adalah satu 

persatu.  
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3.5.2. KepalaLepas 

Bagian dari mesin bubut yang letaknya disebelah kanan dari mesin bubut, 

yang berfungsi untuk menopang benda kerja yang panjang. Pada saat mengerjakan 

benda berukuran panjang, kemungkinan bengkok sangat besar sehingga harus 

ditopang pada kedua ujung, yaitu di kepala tetap dan kepala lepas ini. Beberapa 

bagian yang ada di kepala tetap adalah; Center Putar, untuk memompang benda 

kerja agar tidak terjadi gesekan. Handwill; Pengunci poros; Pengunci alas. 

3.5.3. Alas Mesin 

Alas mesin berfungsi untuk tempat kedudukan kepal lepas, tempat 

kedudukan eretan dan tempat kedudukan penyangga diam. 

3.5.4. Eretan 

Eretan adalah alat yang digunakan untuk melakukan proses pemakanan 

pada benda kerja dengan cara menggerakkan ke kiri dan ke kanan sepanjang meja. 

Eretan utama akan bergerak sepanjang meja sambil membawa eretan lintang dan 

eretan atas dan dudukan pahat 

3.6. Definisi Kerusakan 

 Suatu barang atau produk dikatakan rusak ketika produk tersebut tidak 

dapat menjalankan fungsinya dengan baik lagi  (Stephens,  2004).  Hal  yang sama 

juga terjadi pada mesin-mesin atau peralatan di  dalam  sistem produksi pada 

industri manufaktur. Ketika suatu mesin tidak  dapat  menjalankan fungsinya 

dengan baik atau sebagaimana mestinya, maka mesin atau peralatan tersebut 

dikatakan telah mengalami kerusakan. 
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Secara umum ada dua macam pola fungsional dari piranti berdasarkan pada 

kerusakannya, yaitu: 

a. Piranti tereparasi, yaitu suatu piranti apabila mengalami kerusakan, piranti 

tersebut masih dapat direparasi sehingga menjalankan fungsinya kembali. 

b. Piranti tak tereparasi, yaitu  suatu  piranti  apabila  mengalami kerusakan, 

maka piranti tersebut tidak dapat diperbaiki yang mengakibatkan  piranti  

tersebut tidak dapat digunakan kembali. 

 

3.6.1. Kerusakan Mesin 

Banyak dan sedikitnya kerusakan mesin sangat tergantung pada spesifikasi 

mesin itu semakin fleksibel fungsi mesin dan semakin rumit perencanaan mesin, 

maka jenis kerusakannya  semakin banyak, sebagai contoh suatu mesin bubut 

kecil dengan system pergerakan belt, maka frekuensi kerusakan akan lebih kecil 

dibandingkan dengan mesin bubut besar dengan system pergerakannya dengan 

roda gigi atau hidrolik maupun elektrik 

Kerusakan di dalam mesin dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1) Kerusakan elemen-elemen mekanik yang dirakit sehingga menjadi satu 

kesatuan komponen mesin. 

2) Kerusakan rangka tuangan baik bersifat tetap dan yang bergerak. 

3.6.2. Kerusakan Berdasar Elemen 

Kerusakan pada elemen-elemen mesin pada umumnya menyangkut pada 

kualitas dan fungsinya elemen-elemen mesin itu tidak dapat bekerja sempurna 

dalam kelompoknya, penyebab kerusakannya juga bermacam-macam misalnya: 

a) Kerusakan karena aus permukaan/bidang geseknya 
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b) Kerusakan karena korosi/karat 

c) Kerusakan karena pukulan 

d)  Kerusakan karena pengendoran baut-baut pengikat sehingga spilingnya besar, 

hal ini biasanya kesalahan diwaktu penyetelan dan adanya getaran yang dapat 

menyebabkan baut-baut ikat mengendor. 

Kerusakan bagian rangka tuangan, dimana rangka tuangan mesin merupakan 

elemen utama, rangka mesin. Pada rangka tuangan ini elemen-elemen mesin 

dirakitkan sehingga menjadi mesin lengkap atau menjadi komponen mesin yang 

lengkap. Gaya tahan, gaya geser, getaran dan lain-lain ditahan oleh rangka 

tuangan, maka lama kelamaan rangka tuangpun mengalami kelelahan atau daya 

tahannya berkurang. 

Disamping itu masih banyak lagi kerusakan yang terjadi pada rangka tuang 

diantaranya: 

a) Kerusakan rangka tuang karena keausan  

b) Kerusakan rangka tuang karena cacat terkena  goresan, pukulan dan alat-alat 

potong 

c) Kerusakan rangka tuang karena getaran/pukulan yang menyebabkan pecah, 

retak,  cacat. 

d) Kerusakan rangka tuang karena pengaruh panas dan tekanan 

Jika elemen mesin semakin tua umurnya maka daya tahan dalam bekerja menurun 

sehingga frekuensi kerusakan bertambah banyak, kondisi mesin semacam ini 

menunjukkan mesin harus di overhaul (turun mesin). 
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Suatu contoh mesin yang sering mengalami kerusakan misalnya meja ingsut meja 

mesin bubut, mesin frais, mesin sekrap kerusakan-kerusakan yang terjadi antara 

lain adalah: 

a) Kerusakan pada handle penggerak dan pena 

b) Kerusakan pada poros ingsut dan mur 

c) Kerusakan pada penyisip (spie) 

d) Kerusakan pada lintasan luncur 

e) Kerusakan pada peluncur 

f) Kerusakan pada roda gigi penggerak otomatis dan seterusnya. 

Alat-alat komponen mesin yang masih tergolong rusak ringan apabila perbaikan 

yang dilakukan tidak membutuhkan biaya besar dan waktu penyelesaianya 

singkat, disamping itu tidak mengalami adanya pembongkaran secara besar-

besaran. Alat-alat komponen mesin yang termasuk berat ialah jika perbaikan yang 

harus dilakukan menyangkut pada perbaikan elemen-elemen rangka tuang dan 

presisi penyetelan komponen terhadap mesin secara keseluruhan.  

 Yang termasuk kerusakan sangat berat adalah jika perbaikan yang 

dilakukan harus menyangkut perbaikan elemen-elemen, rangka tuang dan presisi 

penyetelan komponen terhadap mesin secara keseluruhan. Masalah kerusakan 

berat cara dan proses perbaikan yang harus dilakukan untuk macam elemen mesin 

perkakas, dimana perbaikannya bersifat total dan mengembalikan kepada kualitas 

standar
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3.7. Difinisi Pemeliharaan 

Pemeliharaan adalah kombinasi dari berbagai kegiatan yangdilakukanuntuk 

memelihara fasilitas produksi termasuk mesin dan alat-alatproduksi lainnya atau 

untuk memperbaikinya sampai pada suatu kondisi yangdapat diterima (Stephens, 

2004, p. 23). Tujuan dari pemeliharaan mesin dalah memperpanjang  usia  mesin  

dan  alat  produksi,  menjamin  ketersediaaandanmenjaga kesiapan operasional 

dari seluruh peralatan yang digunakanuntuk produksi, serta menjamin 

keselamatan orang yang menggunakansaranatersebut.Pemeliharaan dapat 

didefinisikan sebagai suatu  aktifitas untuk menjaga suatu fasilitas berada dalam 

kondisi pengoperasian yangterbaik. 

3.8. Metode manajeman pemeliharaan 

3.8.1. Run to failure manajeman (corrective  maintenance) 

Run to failure manajeman (corrective  maintenance) adalah kegiatan 

pemeliharaan yang dilakukan  pada saat suatu fasilitas atau system mengalami 

kerusakan atau gangguan pada saat fase tersebut tidak dapat dijalan kan fungsi 

nya sebagaimana mesti nya (Corder, 1996,p 39).  Beroperasinya mesin adalah 

kapasitas yang sudah di rencana kan dan mendukung kegiatan produksi,dan saat 

mesin berhenti karna gagal itu adalah kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan. 

Perushaan yang menggunakan metode ini tidak perlu mengeluarkan uang untuk 

keperluan pemeliharaan mesin. Namun pada dasar nya kegiatan ini tergolong 

manajeman pemeliharaan yang berisko, karna saat mesin berhenti beroperasi 

maka kegiatan produksi akan terganggu saat kegiatan produksi berhenti maka 

resiko kerugian perusahaan akibat tidak beroperasi nya mesin relative tinggi
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3.8.2. Preventive maintenance 

Preventive maintenance adalah semua aktivitas pemeliharaan dan 

pencegahan yang terjadwal kan sebelum terjadi nya  kerusakan dengan tujuan 

untuk mengurangi kerusakan mesin, meningkatan kan keandalan peralatan dan 

peningkatan produktivitas . preventive maintenance  menuntut personel 

pemeliharaan untuk lebih proaktif terhadap masalah yang timbul pada peralatan 

atau komponen sejak dini. Pelaksanaan pemeliharaan berpedoman pada periode 

waktu. Pelaksanaa yang dilakukan secara terjadwal  dan secara periodic dengan  

penggantian komponen utama maupun pendukung mesin tersebut 

beroprasi.preventive maintenance dilaksanakan agar periode waktu antara 

kegagalan  system bisa diminimalisasi. 

Preventive maintenance ada dua macam yaitu time based maintenance dan 

condition –based maintenance (Corder,1996,p.40) . 

Kegiatan preventive maintenance dibagi menjadi dua berdasar kan kategori 

berdasar kan variabel yaitu time based maintenance dan condition –based 

maintenance .selain  preventive maintenance. juga dibagi menjadi duaberdasar 

kan besar nya kerusakan  yaitu routime preventive dan major preventive 

maintenance. Dibawah ini akan dijelas kan lebih lanjut mengenai ke empat 

kategori tersebut.  

 Time base maintenance 

Kebijakan perawatan ini dilakukan  berdasar kan variabel waktu 

pemeliharaan ini dilakukan oleh perusahaan mesin dengan biaya penggantian 



22 
 

 

 

komponen yang tidak terlalu besar, kebijakan perawatan yang sesuai untuk di 

terap kan pada time based maintenance 

Adalah periodic maintenance dan on-condition. Periodic maintenance (hard time 

maintenance)adalah preventive maintenance yang dilakukan secara terjadwal dan 

bertujuan untuk mengganti suatu komponen atau sisitem berdasar kan rentang 

waktu tertentu. Sedangkan on-condition maintenance merupakan  preventive 

maintenance yang dilakukan berdasar kan kebijakan dari operator nya,yang 

meliputi kegiatan cleaning, inspection, lubrication ( Corder, 1996,p.52). 

 Condition-based maintenance 

Condition-based maintenance yaitu keputusan penggantian komponen atas studi 

yang dilakukan  terhadap kerusakan mesin atau komponen (Corder, 1996, p .54). 

pemeliharaan ini dilakukan oleh perusahaan yang menggunakan mesin dengan 

penggantian komponen yang besar.Condition-based maintenance dilakukan 

berdasar kan kondisi tertentu dri suatu komponen atau system, yang bertujuan 

untuk mengantisipasi  komponen atau system tersebut agar tidak mengalami 

kerukan. kegiatan perawatan ini dilakukan  apabila waktu tidak diketahui  secara 

pasti. Oleh karna itu , kebijakan yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah 

predictivemaintenance.

Keuntungan yang didapat kan yang didapat kan saat melakukan preventive 

maintenance adalah meningkat kan ultilitas dan umur peralatan, menurun kan 

kemungkinan mesin berhenti karna rusak atau mesin berjalan lambat, 

meminumkan keterlambatan produksi  dan pengiriman terhadap konsumen,serta 

meningkat kan moral kerja karyawan. 
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 Routing preventive maintenance 

Routing preventive maintenance adalah semua aktivitas yang berkaitan 

dengan pembersihan dan aktivitas rutin yang dilakukan oleh operator mesin 

(Corder , 1996, p. 60). Dengan adanya keterlibatan operator mesin terhadap 

kegiatan ini dapat mengurasngi keterlibatan personil pemeliharaan dalam 

mengejar tugas harian ini. preventive maintenance ini harus dibuat  secara 

sistematik berdasar kan  jadwal yang ada berdasarkan sistematik pembersihan, 

pemeriksaan ,pelumasan ,serta penyetelan minor lain nya. 

 

 Major preventive maintenance 

Aktivitas Major preventive maintenance dilakukan sepenuh nya oleh personil  

pemeiliharaan karena aktivitas yang dilakukan lebih membutuh kan banyak waktu 

dan kemampuan membetul kan mesin dibandingkan dengan aktivitas rutin, atau 

aktivitas mesin yang dimatikan sesuai dengan jadwal pemeliharaan (Corder, 

1996,p. 60). Tintakan major preventive maintenance termasuk overhaul mesin , 

meng-upgred mesin, mengagnti komponen mesin dan memodifikasi mesin. 

3.8.3. Predictive maintenace 

Pelaksaan Predictive maintenance adalah metoda pemeliharaan  dengan 

memprediksikan kerusakan diawal sebelum terjadi nya kerusakan komponen yang 

sebenar nya. Prediksi kerusakan yang dimaksud adalah melihat dan menganalisa 

kondisi mesin / komponen secara seksama dengan menganalisa parameter 

komponen tersebut. Hasil analisa tersebut akan menyimpulkan kepada prediksi 

keruskan yang mungkin terjadi sehingga proses pemeliharaan bisa dilaksanakan 

lebih awal tanpa menunggu terjadi nya keruskan dan gagal produksi, predictive 
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maintenance menggunakan efesiensi proses ,heat loss, atau teknik-teknik yang 

tidak merusak mesin secara langsung tiknik ini digunakan bersama-sama dengan 

menganalisa getaran yang digunakan oleh manajeman pemeliharaan untuk 

mencapai tingkat realibilas dan ketersedian (availability

 

3.9 Hubungan Kegiatan Pemeliharaan Dengan Biaya 

 

 Tujuan utama manajemen produksi adalah mengelola penggunaan sumber 

daya berupa faktor-faktor produksi yang tersedia baik berupa bahan baku, tenaga 

kerja, mesin dan fasilitas produksi agar proses produksi berjalan dengan efektif 

dan efisien. Pada saat ini perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan 

pemeliharaan harus mengeluarkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit. 

Menurut Mulyadi (1999) dalam bukunya akuntansi biaya, biaya dari barang yang 

diproduksi terdiri dari: 

a. Direct Material Used (biaya bahan baku langsung yang digunakan), 

b. Direct manufacturing Labor (biaya tenaga kerja langsung), 

c. Manufacturing Overhead (biaya overhead pabrik). 

 Permasalahan yang sering dihadapi seorang manajer produksi adalah 

bagaimana menentukan untuk melakukan kebijakan pemeliharaan baik untuk 

pencegahan maupun setelah terjadinya kerusakan, dari kebijakan itulah nantinya 

akan mempengaruhi terhadap pembiayaan. Oleh karena itu, seorang manajer 

produksi harus mengetahui hubungan kebijakan pemeliharaan dengan biaya yang 

ditimbulkan sehingga tidak salah. dalam mengambil kebijakan tentang 
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pemeliharaan. Dibawah ini diperlihatkan hubungan biaya pemeliharaan 

pencegahan dan breakdown dengan total biaya. 

 

 

Gambar 3.2Hubungan Preventive Maintenance dan Breakdown Maintenance 

dengan biaya. (a) Traditional View Maintenance, (b) Full Cost View of 

Maintenance 

(Sumber: Jay Heizer and Barry Render (2001), Operation Management, Prentice 

Hall, sixt Edition) 

Dengan demikian metode yang digunakan untuk memelihara mesin dalam 

perusahaan adalah metode probabilitas untuk menganalisa biaya. Metode 

probabilitas dapat di jelaskan dengan penerapan Rantai Marcov. 
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3.10 Penerapan Rantai Markov 

 Teori Rantai Markov ini memiliki beberapa penerapan aplikasi.Namun 

bisa dikatakan penerapan teori ini sangatlah terbatas. Hal inidikarenakan sulitnya 

menemukan masalah- masalah yang memenuhi semuasyarat yang diperlukan 

untuk menerapkan teori Rantai Markov ini. RantaiMarkov ini adalah probabilitas 

transisi yang menyebabkan probabilitaspergerakan perpindahan kondisi dalam 

sistem. Sedangkan kebanyakanmasalah-masalah yang ada probabilitasnya bersifat 

konstan.Walaupun begitu ada beberapa bidang di kehidupan sehari-hari 

yangmasih dapat menerapkan Rantai Markov. Di antaranya adalah dalam 

bidangekonomi (perpindahan pelanggan), ilmu pengetahuan (teknologi 

internetyang terdapat banyak link), dan juga permainan (ular tangga) dan 

kesehatan(perkembangan suatu penyakit). 

3.10.1 Rantai Markov 

 Markov Chain merupakan proses acak di mana semua informasitentang 

masa depan terkandung di dalam keadaan sekarang (yaitu orangtidak perlu 

memeriksa masa lalu untuk menentukan masa depan). Untuklebih tepatnya, proses 

memiliki properti Markov, yang berarti bahwa bentukke depan hanya tergantung 

pada keadaan sekarang, dan tidak bergantungpada bentuk sebelumnya. Dengan 

kata lain, gambaran tentang keadaansepenuhnya menangkap semua informasi 

yang dapat mempengaruhi masadepan dari proses evolusi. Suatu Markov Chain 

merupakan proses stokastikberarti bahwa semua transisi adalah probabilitas 

(ditentukan oleh kebetulanacak dan dengan demikian tidak dapat diprediksi secara 

detail, meskipunmungkin diprediksi dalam sifat statistik). 
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3.10.2Pengertian Rantai Markov 

 Menurut Siagian (2006), rantai markov adalah suatu metode 

yangmempelajari sifat-sifat suatu variabel pada masa sekarang yangdidasarkan 

pada sifat-sifat masa lalu dalam usaha menaksir sifat-sifatvariabel tersebut dimasa 

yang akan datang.Menurut Tjutju (1992), rantai markov adalah suatu teknik 

matematikauntuk peramalan perubahan pada variabel-variabel tertentu 

berdasarkanpengetahuan dari perubahan sebelumnya.Menurut Subagyo, Asri dan 

Handoko rantai Markov (Markov Chains)adalah suatu teknik matematika yang 

biasa digunakan untuk melakukanpembuatan model (modeling) bermacam-

macam sistem dan proses bisnis. 

3.10.3. Syarat-syarat rantai markov 

 Terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatusistem atau 

permasalahan dapat diselesaikan dengan menggunakan rantaimarkov. Berikut 

merupakan syarat-syarat tersebut: 

a. Jumlah probabilitas transisi untuk suatu keadaan awal dari system sama dengan 

satu . 

b. Probabilitas-probabilitas tersebut berlaku untuk semua partisipandalam sistem.                       

c.Probabilitas transisi konstan sepanjang waktu. 

d. Kondisi merupakan kondisi yang independen sepanjang waktu. 

3.10.4 Konsep Dasar Rantai Markov 

Apabila suatu kejadian tertentu dari suatu rangkaian eksperimen tergantung dari 

beberapa kemungkinan kejadian, maka rangkaianeksperimen tersebut disebut 

Proses Stokastik. 



28 
 

 

 

 

Gambar 3.3 Statistic Process 

 Sebuah rantai Markov adalah suatu urutan dari  variabel-variabel acak X1, 

X2,X3,………dengan sifat Markov yaitu, mengingat keadaan masa depandan masa 

lalu keadaan yang independen, dengan kata lain: 

Pr(Xn+1 = x  | X1= x 1, X2= x 1,X2= x 2….., Xn= x n) = Pr (Xn+1= x  | Xn= x n 

Nilai yang mungkin untuk membentuk XiS disebut dengan ruang keadaan rantai 

 Marcov chain adalah sebuah proses Marcov dengan populasi yang diskrit 

(dapat dihitung)yang berada pada suatu discrete state (position). Dan di izin kan 

untuk merubah state pada time discrete. Berikut ini adalah variasi dan bentuk 

rantai marcov: 

 a. Continuous Marcovmemiliki indeks kontinyu 

 b. Sisa rantai Marcov homogen (rantai Marcov stasioner) adalah proses dimana  

 Pr (Xn+1= x |Xn=y)= Pr(Xn= x | Xn-1 

untuk semua  n. probabilitas transisi tidak tergantung dari n. Probabilitas transisi 

tidak tergantung dari n.
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c. Sebuah rantai Markov order m dimana madalah terbatas,  

Pr(Xn= x
n | Xn-1= x

n-1,Xn-2= x
n-2…….,X1= x

1) 

=Pr(Xn= x
n | Xn-1= x

n-1,Xn-2= x
n-2…….,Xn-m = x

n-m) for n>m. Dengan kata lain , keadaan 

selanjut nya . sebuah rantai (y n) dari  (X n) yang memiliki ‘klasik’ Marcov properti sebagai 

berikut : biarkanyn= (X n, x n-1. . . , X n = m 1) ,  yang memerintah m-tupel dari nilai-nilai X, Maka Y 

nadalah  sebuah rantai Markov dengan ruang keadaan  S 
m
 dan memiliki klasik property Markov. 

d. Sebuah aditif rantai Markov order m di mana m adalah terbatas adalah 

Pr(Xn= x
n | Xn-1= x

n-1,Xn-2= x
n-2…….,X1= x

1) = ∑   
   

( x
n , x

n-r, r)  

Untuk semua n>m . 

 Dalam penyelesaian masalah menggunakan rantai Markov , terdapat beberapa status. Status- 

status yang digunakan dalam rantai Markov adalah sebagai berikut : 

a. Reachable state 

Status j Reachabledari statusi apabila dalam rantai dapat terjadi transisi dari status i ke status  

lain nya, rantai tersebut adalah irreduceable. 

c. Periodic state 

Suatu status i disebut periodic dengan peroda d > 1, jika  p
m 

ii  >0 , hanya untuk n = d, 2d, 3d, . . . 

; sebaliknya jika p
n

ii > 0,hanya untuk n = 1,2,3,…., maka status tersebut disebut aperiodic. 

d. Probability of first return 

Probabilitas kembali pertama kali nya ke status i terjadi dalam n transisi setelah meninggalkan i. 

Fi
(n)

= P[ Xn= i, Xk≠ i  untuk k= 1, 2, . . . . ., n – 1 | X0= I ] 

(note : Fi
(0)

didefinisikan = 1 untuk semua i.) 

e.Probability of ever return 

Probabilitas akan kembali nya ke status I setelah sebelumnya meninggalkan i. 
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 Fi  =∑   
   

   
 

 

f. Transient State 

Suatu status disebut transient jika probabilitas Fi > 1 ; yaitu bahwa setelah dari   i  melalui 

sejumlah transisi terdapat kemungkinan tidak dapat kembali ke i. 

g. Recurrent state 

Suatu status disebut recurrent jika probabilitas Fi = 1 ; yaitu bahwa setelah dari i  melalui 

sejumlah transisi slalu ada kemungkinan untuik kembali ke i . 

h. Mean recurrent time of state 

Untuk suatu status recurrent , jumlah step rata-rata untuk kembali ke status i  

mi= ∑    
   

   
 

 

 

i. Null recurrent state 

 suatu recurrent state disebut positive recurrent atau recurrent nonnull jika  mi= ∞ 

j. Positive recurrent state 

suatu recurrent state disebut positive recurrent atau recurrent nonnull jika mi < ∞ 

k. Communicate state 

dua status , I dan j , dikatakan berkomunikasi jika i reachable dari j dan juga reachable dari i ; 

ditulis dengan notasi i↔ j.  

i. Ergodic 

Rantai Marcov disebut ergodic jika ,ireeduceable ,aperiodic, dan seluruh status positive 

recurrent. 

 Contoh probabilitas transisi Markov chain. 
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 Contoh kasus : 

Sebuah perusahaan transportasi mempunyai 220 unit mobil. Namun tidak semua 

mobil dapat beroprasi dikarnakan mesin rusak. Data mobil yang sedang beroprasi 

(narik) dan rusak (mogok) adalah sebagai berikut . 

Tabel 3.1 data mobil narik dan mogok 

Status saat 

ini 

Banyak mobil 

Hari 1 hari 2 

Narik 120 144 

Mogok 100 76 

jumlah 220 220 

 

 Dalam waktu dua hari  ini terdapat perubahan , mobil yang beroprasi ternyata mengalami 

kerusakan , dan sebalik nya. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi dapat di lihat pada tabel 

3.2  di bawah ini. 

Tabel 3.2 perubahan data narik dan mogok hari ke 2 

Hari 1 Hari 2 Jumlah 

  Narik mogok   

Narik 70 50 120 

Mogok 74 26 100 

Jumlah 144 76 220 

 Dari data tersebut hitung lah probabilitas transisi. 

Pi= 
            

     
 

Tabel probabilitas transisi 3.3 

Hari 1 Hari 2 

  Narik Mogok 

Narik 70/120=0,5833 50/120=0,4167 

Mogok 74/100=0,74 26/100=0,26 

 

3.11  Langkah-langkah perhitungan biaya 
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 Menurut Hani Handoko T, (1997) Langkah-langkah perhitungan biaya pemeliharaan 

adalah: 

a. Menghitung rata-rata umur mesin sebelum rusak atau rata-rata mesin hidup dengan cara: 

Rata-rata mesin hidup = Σ (bulan sampai terjadinya kerusakan setelah perbaikan X probabilitas 

terjadinya kerusakan) 

b.Menghitung biaya yang dikeluarkan jika melaksanakan kebijakan pemeliharaan breakdown: 

    
   

∑     
   

 ……………………………………………………….. (1) 

Keterangan : 

TCr  = biaya bulanan kebijakan breakdown 

N  = Jumlah mesin 

C2  = biaya perbaikan mesin. 

∑     
    = Jumlah bulan yang diperkirakan antara kerusakan. 

Menghitung biaya yang dikeluarkan jika melaksanakan kebijakan pemeliharaan preventive: 

Untuk menentukan biaya pemeliharaan preventive meliputi pemeliharaan setiap satu bulan, dua 

bulan, tiga bulan dan seterusnya, harus dihitung perkiraan jumlah kerusakan mesin dalam suatu 

periode. 

Rumusnya adalah:  Bn = N ∑    
  + B(n-1)P1 + B(n-2)P2 + B(n-3)P3 + B1P(n1)………………..(2) 

Keterangan: 

Bn  = perkiraan jumlah kerusakan mesin dalam n bulan 

N  = jumlah Mesin, 

Pn = Probabilitas mesin rusak dalam periode n. 

Jumlah keruskan yang diperkirakan  bila preventive maintenance  dilakukan setiap  bulan maka, 

B1 = NP1……………………………….…………… ……………… (3) 

Bila kebijakan pemeliharaan dilakukan setiap dua bulan maka, 

B2 =  N (P1+P2) + B1P1………………………………………………..(4)Bila kkebijakan adalah 

memelihara setiap 3 bulan maka, 
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B3= N (P1 + P2 + P3) + B2P1 + 

B1P2………………………………………………………………...…(5) 

Setiap angka-angka tersebut diperoleh. Peneliti dapat memperoleh biaya pemeliharaan total 

bulanan untuk setiap  sub kebijakan . untuk mempermudah perhitungan maka dibuat tabel 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4 Perhitungan biaya-biaya Maintenace 

(a) 

Preventive 

maintenance 

setiap n 

bulan 

(b) 

Jumlah 

kerusakan 

dalam n 

bulan 

(c) 

Jumlah 

rata-rata 

kerusakan 

n bulan 

(d) 

Biaya 

keruskan 

yang 

diperkiran 

n bulan 

 

(e) 

Biaya 

preventive 

maintenance  

yang 

diperkirakan 

perbulan 

(f) 

Biaya sub 

kebijakan 

maintenance 

bulanan total 

yang 

diperlukan 

N Bn (b/a) (c x Cr) (1 / n X CmN (d+e) 

Sumber  : Dasar Manajeman Produksi dan Operasi  Handoko (2011) 

Untuk menetukan kebijakan mana yang akan digunakan, kita harus mengetahui biaya 

pemeliharaan preventive (Cm), biaya reparasi keruskan (Cr) dan probabilitas terjadinya kerusakan 

setelah penyetelan atau reparasi (mesin atau perangkat yang rusak setiap periodenya dibagi 

jumlah seluruh mesin atau perangkat ) sebagai fungsi waktu sejak reparasi.  Setelah dilakukan 

perhitungan pada tabel diatas  dapat disimpul kan dengan  melihat kolom (f).  Pada baris titik 

biaya yang paling rendah yaitu dapat dipilih sub kebijakan  pelaksanaa pemeliharaan yang baik 
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setiap n bulan sehingga diperoleh efesiensi biaya pemeliharaan dengan diperoleh frekuensi 

pemeliharaan yang paling optimal  dimana jumlah pemeliharaan setiap n bulan  dengan rumus 

dimana:TCpreventive<TCcorrective
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGELOLAHAN DATA 

 Dalam proses pelayanan nya PT.Karya Teknik Sentosa melakukan proses 

pemesanan barang yang di lakukan oleh customer sebagai berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Customer 

Gudang Bahan 

baku 
Supervisor 

Direktur 

Sekertaris 

SPK (surat perintah kerja) 

Nota terima 

barang Milling Bubut 

Pengecekan 

Gudang 

Customer 

Gambar 4.1 FLOW CHART PEMESAN BARANG PT.KARYA TEKNIK SENTOSA 
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Pada Tabel 4.1. Merupakan jadwal kerja bagi karyawan PT.Karya Teknik jadwal 

kerja hanya dari jam 08.00- 17.00. seperti terlihat pada tabel di bawah ini 

Tabel 4.1 Jadwal Jam kerja PT.Karya Teknik Sentosa 

Hari  Mulai-Selesai  

Senin 08.00-17.00 

Selasa 08.00-17.00 

Rabu 08.00-17.00 

Kamis 08.00-17.00 

Jumat 08.00-17.00 

Sabtu 08.00-12.00 

 

4.1 Kegiatan Perawatan dan Pemeliharaan mesin Bubut Manual 

 Dalam  pengolahan data perbandingan minimasi ongkos antara kerusakan 

mesin  dilakukan dengan dua metode  yang kita hitung. 

4.1.1 Metode Perawatan Terencana atau Preventive Maintenance. 

 Secara ekonomis dapat kita lihat  bahwa kegiatan perawatan terencana 

merupakan  kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadi nya 

kerusakan pada mesin-mesin produksi.  Preventive yang direncanakan  untuk 

menjaga mesin-mesin tetap terawat dan berproduksi dengan baik. 

4.1.2Perawatan Rutin 

 Ini merupakan angenda secara rutin atau yang biasa dilakukan setiap hari 

untuk merawat mesin serta komponen mesin dalam perusahaan.Seperti pelumasan, 

pembersihan debu, setel mesin, setel gramasi, pengantian oli.Perawatan rutinan ini 

harus dilakukan setiap hari oleh operator yang bertanggung jawab saat menjalankan 

dan mengoperasikan mesin.
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4.1.3 Perawatan Perkiraan 

 Perawatan ini dilakukan berdasarkan kondisi alat saat mengalami 

kerusakan.Manajemen data perkiraan dilakukan setiap periodik atau pada saat alat 

mengalami gejala kerusakan, biasa menggunakan alat vibrasi, deteksi suara dan lain-

lain.Pengambilan data dan analisis sendiri biasanya dilakukan oleh bagian inspeksi 

peralatan produksi.Perawatan prediksi atau perkiraan ini merupakan upaya 

penanggulangan mesin atau alat produksi agar tidak terjadi breakdown. 

4.1.4 Semi Overhaul 

 Merupakan upaya pemeliharaan pengantian komponen internal, biasa 

dilakukan pengantian terhadap komponen yang khusus agar mesin bisa berfungsi 

dalam posisi semula. 

4.1.5 Perawatan Tahunan 

 Perawatan tahunan adalah sebuah upaya peusahaan dalam memeriksa seluruh 

komponen mesin.Biasanya dalam hitungan minggu maupun bulanan perawatan ini 

dilakukan. Perawatan ini untuk memeriksa secara total keadaan mesin sehingga pada 

proses produksi untuk jangka waktu kedepan dapat berfungsi dengan baik. Proses 

perawatan ini bertujuan untuk mengantisipasi serta mengurangi seminimum mugkin 

breakdown saat proses produksi berlangsung. 

4.2Metode Perawatan Corrective 

 Perawatan corrective biasannya dilakukan saat mesin atau alat menggalami 

kerusakan atau mati total, baik terjadi secara mendadak maupun termonitor. 



38 
 

Biasannya ongkos yang dikeluarkan saat proses perawatan corrective relatif lebih 

tinggi. 

4.3 Data Kerusakan Mesin selama 6 periode dari bulan Mei 2016- oktober 2017 

yang terdapat pada PT.Karya Teknik Sentosa 

Tabel 4.2 Daftar kerusakan mesin bubut manual selama 6 periode 

No Bulan 

Jumlah 

Kerusakan Jenis Keruskan 

    Mesin Bubut   

1 Mei 8 

2 baut,1 bearing ,2 gear,1 V-belt,1.pully,1. 

Dinamo  

2 Juni 6 

1.Kontaktor,1.Kepala tetap,1 Baut,1 

bearing,1.kepala tetap,1 kontaktor 

3 Juli 6 2.pully, 2.kontaktor,2.v-belt 

4 Agustus 3 1.Gear,1.Dinamo, 1.Kontaktor 

5 September 2 1.bearing,1.Kontaktor 

6 Oktober 5 

1.Dinamo, 2.Baut,1 V-belt,1. Kontaktor,1 

Gear 

Total   30   

 

4.3.1 Biaya Komponen 

 Data biaya komponen dapat kita lihat pada tabel  dibawah ini.Biaya 

komponen perawatan preventive dalam jangka waktu bulanan. 

Tabel 4.3 Biaya komponen perawatanpreventive / bulan 

 

Komponen  Biaya 

Oli Gear Box Rp150,000.00 

Baut Rp25,000.00 

Bearing Rp200,000.00 

Gear Rp250,000.00 

V-belt Rp100,000.00 

Kontaktor Rp250,000.00 

Total Rp725.000,00 

Sumber : PT.Karya Teknik Sentosa 
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Data biaya perawatan corrective dalam jangka waktu bulanan seperti pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4.4 Biaya perawatancorrektivemesin bubut manual. 

 

Komponen Biaya 

Ganti Pully Mesin Rp350,000.00 

Ganti Gear Rp1.500,000.00 

Kepala Tetap Rp2.500,000.00 

Dinamo Mesin Rp5.000,000.00 

Total Rp9.350.000,00 

Sumber : PT.Karya Teknik Sentosa 

4.4 Pengolahan Data  

4.4.1Perhitungan Ongkos Perawatan corrective dan Preventive 

Untuk menghitung ongkos perawatan preventive, pertama-tama menghitung 

probabilitas kerusakan mesin Bubut Manual selama periode waktu yang telah 

ditetapkan untuk dihitung.Pi = 
                       

               
 

Keterangan 

Pi    = probabilitas terjadinya kerusakan 

Total Kerusakan   = jumlah kerusakan dalam sebulan yaitu terjadi 30 kerusakan 

Tabel 4.5 Perhitungan Probabilitas mesin dalam n bulan 

P1 = 
8 

0.266666667 
30 

P2 = 
6 

0.2 
30 

P3 = 
6 

0.2 
30 

P4= 
3 

0.1 
30 

P5= 
2 

0.066666667 
30 
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P6= 
5 

0.166666667 
30 

 Pada tabel dibawa ini merupakan hasil perhitungan probabilitas kerusakan 
mesin bubut manual. 

 

Tabel 4.6 Hail perhitungan Probabilitas Kerusakan Mesin 

Bulan 

Terjadinya 

Kerusakan 

Probabilitas 

Kerusakan Mesin 

1 0.266666667 

2 0.2 

3 0.2 

4 0.1 

5 0.066666667 

6 0.166666667 

Total 1 

 

 Pada tabel dibawa ini untuk mencari jumlah bulan yang diperkirakan antar 

kerusakan-kerusakan pada mesin bubut manual. Dengan cara perhitungan sebagai 

berikut:Jumlah bulan yan diperkirakan antara kerusakan-kerusakan = ∑ (bulan 

terjadinya kerusakan setelah pemeliharaan (i) x Probabilitas terjadinnya kerusakan 

(pi) 

Tabel 4.7 Jumlah Bulan yang diperkirakan antar kerusakan-kerusakan. 

Bulan 

Terjadinya 

Kerusakan (i) 

Probabilitas 

Terjadinya 

Kerusakan (Pi) IPi 

1 0.266666667 0.266666667 

2 0.2 0.4 

3 0.2 0.6 

4 0.1 0.4 

5 0.066666667 0.333333333 

6 0.166666667 1 

Total 1 3 
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Evaluasi perbandingan besarnya biaya dengan kebijakan perawatan terencana dan 

tidak terencana 

1. Kebijakan Pemeliharaan Korektif Biaya Bulanan Total Kebijaksanaan 

Pemeliharaan Tidak Terencana atau Korektif maintenance.Menghitung biaya yang 

dikeluarkan jika melaksanakan kebijakan pemeliharaan breakdown: 

    
   

∑     
   

 

 

Keterangan : 

TCr  = biaya bulanan kebijakan breakdown 

N  = Jumlah mesin 

C2  = biaya perbaikan mesincorrective 

∑     
    = Jumlah bulan yang diperkirakan antara kerusakan 

TCr = 
16 x Rp.9.350.000 

= Rp.49.866.666 
3 

 

2. Kebijakan Pemeliharaan terencana (pereventive maintenance) 

 Menghitung biaya yang dikeluarkan jika melaksanakan kebijakan 

pemeliharaan preventive. Untuk menentukan biaya pemeliharaan preventive meliputi 

pemeliharaan setiap satu bulan, dua bulan, tiga bulan dan seterusnya, harus dihitung 

perkiraanjumlah kerusakan mesin dalam suatu periode. 

Rumusnya adalah 

 

Bn = N    
  + B(n-1)P1 + B(n-2)P2 + B(n-3)P3 + B1P(n-1) 
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(Sumber : Dasar Manajeman  Produksi dan Operasi Handoko (2011) 

Keterangan: 

Bn  = perkiraan jumlah kerusakan mesin dalam n bulan 

N  = jumlah Mesin, 

Pn = Probabilitas mesin rusak dalam periode n. 

 

 

Menghitung perkiraan jumlah kerusakan mesin dalam n bulan 

1. Bila kebijakan pemeliharaan terencana (preventive) dilakukan setiap jangka waktu 

satu bulan. 

 

B1 = N.P1 

 =16 (jumlah mesin) x 0,0266666667 (probabilitas terjadinya kerusakan bulan 

1 ) 

 =4,26666672 

2.Bila kebijakan pemeliharaan terencana (preventive) dilakukan setiap jangka waktu 

dua bulan. 

 

B2 = N (P1+P2)+B1P1 

 

 =11,7333334 



43 
 

3.Bila kebijakan pemeliharaan terencana (preventive) dilakukan setiap jangka waktu 

tiga bulan. 

 

B3 = N (P1+P2+P3)+B2P1+B1P2 

  =13,79555558 

4.Bila kebijakan pemeliharaan terencana (preventive) dilakukan setiap jangka waktu 

empat bulan. 

B4 = N(P1+P2+P3+P4)+B3P1+B2P2+B1P3 

  =19,14548152 

5.Bila kebijakan pemeliharaan terencana (preventive) dilakukan setiap jangka waktu 

lima bulan. 

B5 =N(P1+P2+P3+P4+P5)+B4P1+B3P2+B2P3+B1P4 

  =23,97123956 

6. Bila kebijakan pemeliharaan terencana (preventive) dilakukan setiap jangka waktu 

enam bulan. 

B6  = N (P1+P2+P3+P4+P5+P6)+B5P1+B4P2+B3P3 +B2P4+B1P5 

  =30,43831578 

 Menghitung nilai keseluruhan ekspektasi kerusakan mesin n-bulan, rata-rata 

kerusakan mesin perbulan, Biaya perawatan preventive setiap bulan, biaya perbaikan 

kerusakan perbulan serta menhitung total biaya setiap bulannya. 

a = Pemeliharaan n preventif tiap n-bulan 
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b = Jumlah kerusakan yang diperkirakan dalam n-bulan 

c = Jumlah rata-rata kerusakan perbulan 

C = 
(b) 

  (a) 

d = Biaya kerusakan yang diperkirakan perbulan (d)= (c)xRp 

e = Biaya pemeliharaan yang diperkirakan  

(e) = 

1 

x Rp 

A 

 f  = Biaya pemeliharaan yang diperkirakan (f)=(d)+(e) 

 

 

Tabel 4.8 Menghitung nilai keseluruhanekspektasi kerusakan mesin periode Mei 2016-

Oktober 2016 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

Pemel

iharaa

n 

preve

ntiveti

ap n- 

bulan 

Jumlah 

kerusakan 

yang 

diperkirakan 

dalam n- 

bulan 

Jumlah 

kerusakan 

rata-rata 

perbulan 

Biaya kerusakan 

yang 

diperkirakan 

perbulan 

Biaya 

pemeliharaan 

yang diperkirakan 

perbulan 

Biaya 

subkebijakan 

pemeliharaan 

preventiveyang 

diperkirakan 

    C=(b)/(a) (d)=(c)* 

Rp9.350.000 

(e)=(1/a)* 

Rp725.000 

(f)=(d)+(e) 

1 4.26666672 4.26666672 Rp39,893,333 Rp725,000.00 Rp40,618,333 

2 11.73333340 5.86666670 Rp54,853,333 Rp362,500.00 Rp55,215,833 

3 13.79555558 4.59851853 Rp42,996,148 Rp241,666.67 Rp43,237,814 

4 19.14548152 4.78637038 Rp44,752,563 Rp181,250.00 Rp44,933,813 

5 23.97123956 4.79424791 Rp44,826,217 Rp145,000.00 Rp44,971,217 

6 30.43831578 5.07305263 Rp47,433,042 Rp120,833.33 Rp47,553,875 

Sumber : Dasar Manajeman  Produksi dan Operasi Handoko (2011) 
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Berdasarkan atas perhitungan biaya mesin bubut manual  didapat kan biaya sub 

kebijakan  preventive mesin bubut ,terendah sebesar 40,618,333 pada bulan ke 1 

(satu). Maka dari itu  disaran kan agar sebaik nya pemeliharaan menggunakan metode 

perawatan preventive dan sebaiknya di lakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 

sekali. 

Tabel 4.9 Perbandingan Preventive Maintenance dan Corrective Maintenance 

PM 

(Preventive Maintenance) 

CM 

(Corrective Maintenance) Selisih 

Rp40,618,333 Rp.49.866.666 Rp.9.248.333 

Rp55,215,833 Rp.49.866.666 Rp.5.349.167 

Rp43,237,814 Rp.49.866.666 Rp.6.628.852 

Rp44,933,813 Rp.49.866.666 Rp.4.932.853 

Rp44,971,217 Rp.49.866.666 Rp.4.895.449 

Rp47,553,875 Rp.49.866.666 Rp.2.312.791 

Dari tabel perbandingan antara PM (Preventive maintenance) dan CM 

(Coreective Maintenance)  terdapat selisih bulanan yang dimana bisa menjadi biaya 

penghematan bagi perusahaan .oleh karna itu sebaik nya perusahaan menerap kan 

preventive maintenance. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil kerjapraktek yang dilaksanakan di PT. KARYA TEHNIK 

SENTOSA, maka dapat disimpulkan bahwa perawatan yang dilakukan oleh 

perusahaan selama ini masih meliputi perawatan korektif saja yaitu perawatan 

yang dilakukan setelah mesin mengalami breakdown , tanpa perusahaan 

sadari bahwa perusahaan mengeluar kan uang lebih untuk biaya perawatan 

yang terjadi,maka dari itu dilakukan perbandingan antara perawatan yang 

dilakukan oleh perusahaan dengan perawatan preventive maintenance agar 

dapat mengetahui mana yang lebih baik untuk dilakukan oleh perusahaan. 

Setelah di lakukan perbandingan ternyata perawatan preventive lebih biasa 

menekan pengeluaran dana yang berlebih oleh perusahaan dengan selisih 

biaya Rp. 9.248,333 

46 
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5.2 Saran 

Sebagai saran yang dapat dikatakan dalam penulisan laporan kerja praktek ini 

adalah sebaik nya perusahaan menerap kan preventive maintenance di karna kan 

usia mesin bubut manual di PT.Karya Teknik Sentosa , sudah memasuki   fase 

overold maka dari itu penting untuk melakukan pencegahan sebelum terjadi nya 

kerusakan yang parah sehingga perusahaan perlu mengeluar kan dana yang cukup 

besar untuk setiap kerusakan yang terjadi pada mesin bubut manual
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