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ABSTRAK
PT. Putra Kediri merupakan salah satu perusahan yang bergerak di bidang kontruksi. Salah
satunya adalah pemborongan pembangunan jalan-jalan raya, jalan tol, jembatan, bangunan dan lain
sebagainya. Saat ini proyek yang sedang di jalankan PT. Kediri Putra kebanyakan merupakan
pembangunan jalan raya. Sehingga alat-alat operasional yang di terjurkan di lapangan adalah mesinmesin alat berat seperti, excavator, truk, vibratroly roller, dan lainnya. Lamanya penyelesaian proyek
maksimum 1 tahun memerlukan perawatan mesin yang tepat untuk menjaga keandalan mesin. Tujuan
dari system perawatan mesin ini adalah Untuk mengetahui komponen-komponen yang mengalami
downtime dan mengetahui tingkat keandalan sistem perawatan mesin alat berat vibratroly roller
dengan sistem preventive maintenance.Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan pendekatan
kuantitatif yang di lakukan di Bengkel PT. Kediri Putra. Prosedur dalam penelitian ini dengan
menggunakan metode studi literature dan observasi terhadap sistem perawatan preventive
maintenance. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa: 1) komponen-komponen yang
mengalami downtime adalah pompa hidrolik, pelumasan oil, selang hidrolik, dan filter oil hidrolik; 2)
Komponen Pompa hidrolik memiliki rata-rata waktu downtime (MTTR) 1.17 jam, rata-rata interval
waktu antar kerusakan (MTTF) dengan keandalan suku cadang 48.65%; 3) Komponen pelumasan oil
memiliki rata-rata waktu downtime (MTTR) 1.75 jam, rata-rata interval waktu antar kerusakan
(MTTF) dengan keandalan suku cadang 43.53%; 4) Komponen selang hidrolik memiliki rata-rata
waktu downtime (MTTR) 14.69 jam, rata-rata interval waktu antar kerusakan (MTTF) dengan
keandalan suku cadang 40%; 5) Komponen Pompa hidrolik memiliki rata-rata waktu downtime
(MTTR) 1.36 jam, rata-rata interval waktu antar kerusakan (MTTF) dengan keandalan suku cadang
46.15%.
Kata Kunci: Centered Maintenace, vibratroly roller
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I.

itu, tugas teknik mesin yang harus

LATAR BELAKANG
Perkembangan pembangunan di

merancang jadwal perawatan yang tepat

Indonesia khususnya di Provinsi Jawa

untuk menjaga kualitas semua alat-alat

Timur menjadi persaingan ketat di

operasional khususnya mesin alat-alat

dalam perusahaan jasa konstruksi antara

berat)..

perusahaan satu dengan perusahaan
lainnya.

Ketatnya

persaingan

ini

PT. Kediri Putra merupakan salah
satu perusahan yang bergerak di bidang

membuat perusahaan jasa konstruksi

kontruksi.

harus dapat memaksimalkan potensi

pemborongan pembangunan jalan-jalan

dan

masing-masing

raya, jalan tol, jembatan, bangunan dan

perusahaan terutama dalam pengelolaan

lain sebagainya. Perusahaan ini juga

sumber daya manusia dan sumber daya

sudah

operasional seperti mesin-mesin alat

pembangunan di mana-mana. Mulai

berat,

dari proyek bangunan

kemampuan

mesin

angkut

dan

lain

Salah

banyak

satunya

menerima

adalah

proyek

skala kecil

sebagainya. Hal yang paling utama

sampai skala besar hingga melibatkan

yang di perlukan untuk mengurangi dan

pekerja lebih dari 80 orang dengan dana

mengontrol

hingga puluhan juta. Sehingga sebagai

adalah

pengeluaran

dengan

perusahaan

menjaga

alat-alat

pimpinan

proyek

operasional tetap terawat dan terpelihara

memimpin

pekerjanya

supaya memiliki masa operasional yang

rencana proyek dengan baik dan tepat

panjang dan tidak selalu membeli yang

waktu sesuai dengan manajemen yang

baru. Menurut Helen Deresky (dalam

sudah di rencanakan

Manahan P. Tampubolon 2014:150)
salah

satu

menjalankan

Saat ini proyek yang sedang di
jalankan PT. Kediri Putra kebanyakan

pemeliharaan adalah “Untuk mencapai

merupakan pembangunan jalan raya.

tingkat biaya pemeliharaan serendah

Sehingga alat-alat operasional yang di

mungkin,

melaksanakan

terjurkan di lapangan adalah mesin-

kegiatan maintenance secara efektif dan

mesn alat berat seperti, excavator, truk,

efisien keseluruhannya”. Sehingga di

vibratroly roller, dan lainnya. Lamanya

perlukan perawatan yang harus di

penyelesaian

perhatikan

tahun. Sehingga mesin-mesin alat yang

dengan

oleh

utama

dapat

fungsi

kontruksi

tujuan

harus

setiap

untuk

perusahaan

meningkatkan

keuntungan perusahaan. Oleh karena
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terjaga dan bekerja dengan baik untuk
kelancaran

pelaksanaan

II. METODE

proyek.

Penelitian

ini

merupakan

suatu

Berbagai upaya harus di terapkan oleh

penelitian expost facto yang dilakukan

bagian teknisi mesin-mesin perusahaan

untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi

baik sesuai dengan prosedur servis alat-

dan kemudian meruntun ke belakang untuk

alat berat sesuai dengan ketentuan

mengetahui

pabrik atau dengan jadwal perawatan

menimbulkan kejadian tersebut (Sugiyono,

terencana sendiri.

2014:7).

Berdasarkan hasil penelitian yang
di

lakukan

literratur

Metode

yang

yang

digunakan

dapat

pada

terjadi

penelitian ini yaitu metode Reliability

peningkatan keandalan pada komponen-

Centered Maintenance (RCM), dengan

komponen kritis dengan meggunakan

teknik

metode perawatan reliability centered

centered maintenance yang digunakan

maintenance (RCM) sebagai kebijakan

dalam menganalisa data sistem perawatan

perawatan yang optimal di alat mesin

dengan preventive maintenance adalah 1)

produksi PLTD (Syahrudin, 2016).

Persiapan Alat dan instrument penelitian,

Sedangkan,

2) Proses penelitian perawatan mesin alat

(2016)

pada

faktor-faktor

menurut

menyatakan

menerapkan

Simanungkalit
bahwa

sistem

setelah

preventive

berat

pengumpulan

vibratroly

data

roller,

rentability

3)

Analisis

rentability centered maintenance.

maintenance selama bukan Mei-juni
2014 maka nilai forklift juga naik 58%
sehingga dapat meningkatkan produksi.
Dari

uraian

di

atas

perlu

III.

HASIL DAN KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data

dan pembahasan, maka dapat dibuat

dilakukan penelitian yang berhubungan

kesimpulan sebagai berikut:

dengan preventive maintenance dengan

1. Komponen

menggunakan
centered

metode

yang

mengalami

rentaibiliity

kerusakan pada alat berat vibratroly

tentang

roller : Pompa hidrolik 48.65%,

maintenance

““Analisa Sistem Perawatan Preventive

Pelumasan

Maintenance dalam Metode Rentability

hidrolik 40% , Filter oil hidrolik

Centered Maintenance Pada Mesin Alat

46,15%.

Berat Vibratroly Roller PT. Kediri

2. Dengan

Putra.

terjadwal

oil

43.53%,

Selang

melakukan

perawatan

preventive

maintenance

dengan waktu downtime 2 minggu
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sekali

untuk

menjaga

keandalan

mesin mendekati 90%.
IV.
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