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SUBMISSION 15 

 
Penjadwalan Penggantian Komponen Pada Mesin Rolling Dan 
Heading Di PT DRA Component Persada Dengan Metode Age 
Replacement  
 
Nur Yulianti H,  M. Zhona Adinata P 

Universitas Pancasila 

Abstrak. Perawatan mempunyai peran yang sangat menentukan dalam kegiatan produksi suatu perusahaan, 
karena aktivitas perawatan akan menentukan tingkat kelancaran dan efisiensi produksi. PT DRA Component 
Persada merupakan perusahaan manufaktur dengan produknya berbagai jenis baut. Dalam kegiatan produksi, 
PT DRA menggunakan beberapa mesin, diantaranya adalah mesin Heading dan Rolling. Selama bulan 
Desember 2016 hingga April 2017 terjadi downtime mesin yang cukup mengganggu kegiatan produksi yaitu 
downtime pada mesin Heading sebesar 61,75 jam dan Rolling sebesar 63,01 jam. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui komponen yang paling sering mengalami kerusakan pada mesin Heading dan mesin 
Rolling, mencari nilai keandalan dan MTTF (Mean Time to Failure) komponen, dan membuat jadwal 
penggantian komponen dengan menggunakan metode Age Replacement. Hasil dari penelitian ini diketahui 
interval waktu penggantian optimum untuk komponen Punch 140 jam, Pin Guide 150 jam, dan Rolling Dies 
220 jam. Jika PT DRA menggunakan waktu penggantian komponen tersebut yang merupakan bagian dari 
Preventive Maintenance, maka perusahaan dapat menghemat biaya perawatan untuk komponen punch, pin 
guide, dan rolling dies masing-masing sebesar 70%, 71,92%, dan 60,14%.  

Kata kunci—nilai keandalan; preventive maintenance; age replacement; biaya pemeliharaan 

1. PENDAHULUAN  

Perawatan (maintenance) adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu 
barang atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Di dalam praktek perawatan di masa 
lalu dan saat ini, perawatan dapat diartikan sebagai tindakan merawat mesin atau peralatan pabrik dengan 
memperbaharui usia pakai suatu mesin atau peralatan [1]. PT DRA Component Persada merupakan perusahaan 
yang bergerak di bidang manufaktur dengan produknya berbagai jenis screw (baut), salah satu diantaranya 
adalah TSAT M4.2 x 10 CR3. PT DRA memiliki mesin Rolling dan Heading yang masing-masing berfungsi 
sebagai berfungsi sebagai alat pembuat ulir pada screw dan sebagai alat pencetak kepala screw. Selama bulan 
Desember 2016 - April 2017, terjadi downtime pada mesin Rolling dan Heading masing-masing sebanyak 
19,33 jam dan 11,33 jam. Pada penelitian ini akan dianalisis komponen yang paling sering mengalami 
kerusakan pada mesin Rolling dan mesin Heading, menghitung nilai keandalan mesin, dan membuat jadwal 
penggantian komponen mesin Rolling dan mesin Heading dengan metode Age Replacement.  

2. TINJAUAN PUSTAKA 

a. Definisi dan Tujuan Perawatan 
Perawatan adalah suatu kegiatan untuk merawat atau menjaga fasilitas/peralatan pabrik dan mengadakan 

perbaikan atau penyesuaian dan penggantian yang diperlukan agar terdapat suatu keadaan produksi yang 
memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan [2]. Adapun tujuan utama yang hendak dicapai dari adanya 
kegiatan perawatan ini adalah sebagai berikut [3]: 

1. Untuk memperpanjang usia aset.  
2. Untuk menjamin ketersediaan secara optimum peralatan yang dipasang untuk memproduksi dan 

mendapatkan return on invesment semaksimal mungkin. 
3. Untuk menjamin kesiapan operasional seluruh peralatan dalam keadaan darurat setiap waktu. 
4. Untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. 
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b. Jenis-Jenis Perawatan 

• Preventive Maintenance 
Preventive maintenance adalah kegiatan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya 
kerusakan-kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan yang dapat 
menyebabkan fasilitas produksi mengalami kerusakan pada waktu digunakan dalam proses produksi [2].  

• Corrective atau Breakdown Maintenance  
Corrective Maintenance adalah kegiatan perawatan atau peralatan yang dilakukan setelah terjadi suatu 
kerusakan/kelainan pada fasilitas atau peralatan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. 

c. Model Distribusi Kerusakan 
Model distribusi yang sering digunakan dalam bidang perawatan adalah distribusi Weibull, Normal, 

Lognormal, dan Eksponensial [4].  

3. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini bertempat di Divisi Maintenance PT DRA Component Persada yang berlokasi di Jalan Raya 
Cileungsi Setu, Kampung Pasir Angin RT 001/04, Desa Pasir Angin, Kab Bogor, Jawa Barat. Data yang 
dikumpulkan sebagai berikut: 

1.  Downtime dan frekuensi kerusakan pada mesin Rolling dan Heading. 
2.  Komponen mesin Rolling dan Heading yang paling sering mengalami kerusakan. 
3.  Waktu antar kerusakan komponen. 
4.  Biaya tenaga kerja mekanik di PT DRA Component Persada. 

     5. Biaya suku cadang mesin Rolling dan Heading. 

Langkah-langkah pengolahan data dan analisis sebagai berikut: 
1.   Identifikasi komponen yang paling sering mengalami kerusakan.  
2. Melakukan uji distribusi data waktu antar kerusakan untuk komponen yang paling sering rusak. Uji      

distribusi data menggunakan software Minitab. 
3.  Menghitung nilai keandalan dan mean time to failure (MTTF) komponen. Perhitungan nilai keandalan 

dan MTTF berdasarkan pada pola distribusi data dari masing-masing komponen.    
4.   Membuat penjadwalan penggantian komponen dengan metode Age Replacement. 

Metode Age Replacement adalah suatu model penggantian dimana interval waktu penggantian 
komponen dilakukan dengan memperhatikan umur pemakaian dari komponen tersebut, sehingga dapat 
menghindari terjadi penggantian peralatan yang masih baru dipasang akan ganti dalam waktu yang 
relatif singkat[5]. Metode ini digunakan untuk menentukan interval l waktu yang optimal bagi 
penggantian pencegahan. Penentuan tindakan pencegahan yang optimum adalah dengan 
meminimumkan downtime yang akan dikemukakan berdasarkan interval waktu penggantian. Tujuannya 
adalah untuk menentukan penggantian komponen yang optimum berdasarkan interval waktu tp diantara 
penggantian pencegahan dengan menggunakan kriteria meminimumkan total downtime per unit waktu. 
Rumus Total Minimum Downtime sebagai berikut: 

                                            D(tp) = .                                               (1) 

dimana: 
   Tf  : waktu yang diperlukan untuk penggantian komponen karena kerusakan. 
     Tp  : waktu yang diperlukan untuk penggantian komponen. 

tp+Tp : panjang satu siklus.  

5.  Menghitung biaya perawatan preventive dan corrective.  
Rumus yang digunakan sebagai berikut[5]: 

Ekspektasi total ongkos penggantian komponen persatuan waktu (ECtP) = 

         

                                                                                                (2) 
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dimana : 
C(tP) : ekspektasi total biaya penggantian komponen persatuan waktu 
CP  : biaya penggantian pencegahan komponen  
Cf   : biaya pengantian kerusakan komponen 
TP  : waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penggantian pencegahan komponen 
Tf   : waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penggantian kerusakan komponen 
R(tP)  : fungsi keandalan komponen 
f(tP)    : fungsi padat peluang dari waktu kerusakan komponen 

4. PEMBAHASAN 

a.  Data Komponen dan Downtime Mesin  
Data rekapitulasi kerusakan digunakan untuk mengetahui frekuensi kerusakan pada tiap komponen mesin. 

Dari data tersebut akan ditentukan komponen yang paling sering mengalami kerusakan dari tiap-tiap mesin 
dan didapat interval waktu antar kerusakan pada tiap komponen mesin Heading dan Rolling. Komponen-
komponen tersebut yaitu heading dies, punch , pin dies, rolling dies, bearing, dan pin guide. Berikut gambaran 
interval waktu kerusakan komponen pada mesin Heading dan Rolling selama periode Desember 2016 – April 
2017 yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Frekuensi kerusakan dan downtime mesin bulan Desember 2016 – April 2017 

Mesin Komponen  Frekuensi  
Kerusakan 

Total Downtime  
(Jam) 

Heading 
Punch  8 6 
Heading Dies 2 2 
Pin Dies  2 1 

Rolling 
Rolling dies 5 5 
Bearing 2 8 
Pin Guide 6 4,5 

                                            Sumber : PT DRA Component Persada 

 Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui komponen-komponen yang paling sering mengalami kerusakan 
selama bulan Desember 2016 – April 2017 yaitu punch pada mesin Heading serta rolling dies dan pin guide 
pada mesin Rolling.   

b. Data Biaya 
Data yang dibutuhkan untuk menghitung biaya perawatan komponen terdiri dari:  

1. Biaya tenaga kerja  
Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk merawat mesin agar mesin tetap terjaga   
kondisinya. Biaya tenaga kerja dilihat dari gaji karyawan Divisi Maintenance PT DRA Component 
Persada yaitu sebesar Rp.29.875 per jam untuk dua orang karyawan. 

2. Biaya suku cadang 
Biaya suku cadang  merupakan biaya penggantian kerusakan komponen atau pembelian komponen baru. 
Harga komponen punch per unit Rp.93.000, pin guide Rp.76.000, dan rolling dies Rp.1.800.000.  

3. Biaya kehilangan penjualan 
Merupakan biaya opportunity loss akibat perusahaan tidak dapat memproduksi barang karena mesin 
mengalami downtime. Kecepatan produksi baut adalah 6600 pcs per jam dan produk dijual dengan harga 
Rp.76 per pcs  

c. Data Time to Repair (TTR) 
TTR merupakan lama waktu perbaikan komponen pada mesin Heading dan Rolling. Waktu perbaikan 

untuk komponen punch, pin guide, dan rolling dies masing-masing adalah 0,75 jam, 0,75 jam, dan 1 jam. 
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d. Data Time to Failure (TTF) 

TTF merupakan waktu antar kerusakan komponen, yang diperoleh dari waktu kerusakan yang satu ke 
waktu kerusakan berikutnya. Waktu antar kerusakan pada komponen punch, pin guide, dan rolling dies 
selama bulan Desember 2016-April 2017 dapat dilihat pada Tabel 2: 

 
Tabel 2. Time to failure komponen mesin selama bulan Desember 2016-April 2017 

Komponen No Tanggal Kerusakan TTF (jam) 

Punch 

1 04-Des  
2 16-Des 168,00 
3 08-Jan 345,80 
4 30-Jan 331,59 
5 08-Feb 116,25 
6 25-Mar 695,00 
7 04-Apr 138,00 
8 28-Apr 364,40 

Pin Guide 
 

1 15-Des  
2 10-Jan 392,00 
3 17-Jan 89,80 
4 15-Feb 443,59 
5 09-Mar 324,25 
6 25-Mar 199,00 

Rolling Dies 

1 14-Des  
2 15-Jan 502,75 
3 09-Feb 379,75 
4 15-Mar 516,00 
5 09-Apr 376,50 

                           Sumber : PT. DRA Component Persada 

e. Uji Distribusi Data, MTTF, Keandalan 
Uji distribusi data waktu antar kerusakan, perhitungan MTTF, dan perhitungan nilai keandalan komponen 

pada saat t mencapai MTTF menggunakan software Minitab dengan hasil sebagaimana tertulis pada Table 3:   

Tabel 3. Distribusi data, MTTF, dan nilai keandalan 

Komponen Distribusi Data Parameter MTTF Nilai Keandalan (R) 
Punch Lognormal  308,822 

= 200,447 
308,822 jam 0,002662 

Pin Guide Normal  289,728 
 = 129,250 

289,728 jam 0,002516 

Rolling Dies Normal  443,750 
= 65,802 

443,750 jam 0,00169 

 
Hasil uji distribusi menunjukan bahwa data waktu antar kerusakan punch berdistribusi Lognormal, 

sedangkan pin guide dan rolling dies berdistribusi Normal. Punch memiliki MTTF sebesar 308,822 jam yang 
artinya rata-rata waktu antar kerusakan adalah 308,822 jam dengan standar deviasi waktu antar kerusakan 
sebesar 200,447 jam. Dari hasil perhitungan nilai keandalan (probabilitas komponen mampu berfungsi sesuai 
yang diinginkan tanpa mengalami kerusakan) terlihat pada saat mencapai MTTF, nilai keandalan komponen 
sangat rendah sehingga perlu dilakukan penggantian komponen sebelum umur komponen mencapai MTTF 
(nilai kendalan berada pada rentang 0 < R < 1, dimana semakin besar nilai R menunjukan keandalan 
komponen semakin baik).  
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f. Penentuan Interval Waktu Penggantian Komponen Dengan Total Minimum Downtime 

Prinsip dasar pendekatan total minimum downtime adalah untuk menekan periode kerusakan sampai batas 
minimum dalam menentukan keputusan penggantian komponen (interval penggantian komponen). Waktu 
yang diperlukan untuk mengganti komponen karena terjadi kerusakan disimbolkan dengan Tf dan waktu 
yang diperlukan untuk mengganti komponen berdasarkan interval waktu tindakan pencegahan/preventif 
disimbolkan dengan Tp. 

Tabel 4. Waktu penggantian komponen 

Komponen Lama Penggantian (Menit) 
Tf Tp 

Punch 45 35 
Pin Guide 45 30 
Rolling Dies 60 30 

Penentuan nilai interval waktu penggantian merupakan salah satu cara untuk mengetahui nilai T = Age 
Replacement pada tiap komponen dengan menentukan total minimum downtime (TMD) sebagai berikut: 

1) Komponen punch 

Penentuan TMD untuk komponen punch dapat dilihat pada Tabel 5: 

Tabel 5. Penentuan nilai interval  waktu penggantian punch 

tp (Jam) F(tp) R(tp) M(tp) D(tp) 

100 0,323811 0,676189 956,9653 0,0019834 

110 0,356192 0,643808 869,9684 0,0019668 

120 0,388573 0,611427 797,4711 0,0019537 

130 0,420954 0,579046 736,1271 0,0019440 

140 0,453336 0,546664 683,5466 0,0019377 

150 0,485717 0,514283 637,9768 0,0019346 

160 0,518098 0,481902 598,1033 0,0019347 

170 0,550479 0,449521 562,9207 0,0019381 
 
Pada Tabel 5 nilai downtime terendah terjadi pada tp = 150 jam yaitu sebesar 0,0019346 sehingga Age 
Replacement komponen punch adalah pada saat T = 150 jam. 
 

2) Komponen pin guide 

Penentuan TMD untuk komponen pin guide dapat dilihat pada Tabel 6: 

Tabel 6. Penentuan nilai interval  waktu penggantian pin guide 

tp (Jam) F(tp) R(tp) M(tp) D(tp) 

100 0,34515 0,65485 839,4289344 0,00210695 

110 0,379665 0,620335 763,1172131 0,00209079 

120 0,41418 0,58582 699,524112 0,00207884 

130 0,448695 0,551305 645,7145649 0,00207097 

140 0,48321 0,51679 599,592096 0,00206709 

150 0,517725 0,482275 559,6192896 0,00206714 

160 0,55224 0,44776 524,643084 0,00207113 
 
Pada Tabel 6 nilai downtime terendah terjadi pada tp = 140 jam yaitu sebesar 0,00206709 sehingga Age 
Replacement komponen pin guide adalah pada saat T = 140 jam. 
  

3) Rolling dies 

Penentuan TMD untuk komponen rolling dies dapat dilihat pada Tabel 7: 
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Tabel 7. Penentuan nilai interval  waktu penggantian rolling dies 

tp (Jam) F(tp) R(tp) M(tp) D(tp) 

170 0,383099 0,616901 1158,318 0,00182045 

180 0,405634 0,594366 1093,967 0,00181344 

190 0,428169 0,571831 1036,39 0,00180795 

200 0,450704 0,549296 984,5703 0,00180396 

210 0,473239 0,526761 937,686 0,00180146 

220 0,495775 0,504225 895,0639 0,00180042 

230 0,51831 0,48169 856,1481 0,00180084 

240 0,540845 0,459155 820,4753 0,00180272 
 
Pada Tabel 7 nilai downtime terendah terjadi pada tp = 220 jam yaitu sebesar 0,00180042 sehingga Age 
Replacement komponen rolling dies adalah pada saat T = 220 jam. 

g.  Perhitungan Biaya Preventive Maintenance dan Corrective Maintenance  
Perhitungan biaya perawatan akan dihitung untuk tiap komponen yang meliputi perhitungan biaya 

perawatan korektif dan preventif. 
•  Biaya kehilangan produksi 

Kecepatan rata-rata mesin = 6600 pcs/jam 
Harga jual per pcs = Rp 76,- 
Penjualan per jam = (6600 pcs/jam x Rp76,-) = Rp.501.600,- 

•   Biaya tenaga kerja per Jam = Rp.29.875,- 
•   Biaya pembelian komponen punch per unit = Rp.93.000,- 
•   Biaya pembelian komponen pin dies per unit = Rp.76.000,- 
•   Biaya pembelian komponen rolling dies per unit = Rp.1.800.000,- 
 

1) Komponen punch 

• Biaya siklus failure (Cf) dan siklus preventive (Cp) 
Tf = 0,75 jam = 45 Menit 
Tp = 0,58 jam = 35 Menit 
Cf  = ((biaya teknisi per jam + biaya kehilangan produksi per jam) × Tf) + biaya pembelian komponen 
 = ((Rp.29.875,- + Rp.501.600) × 0,75) + Rp.93.000,- 
 = Rp.419.606,- 
Cp = (biaya teknisi per jam × tp) + biaya pembelian komponen 
 = (Rp.29.875,- x 0,58) + Rp.93.000,- 
 = Rp.110.327,- 

• Biaya preventive dan corrective maintenance 
Biaya corrective maintenance: 
K f         = jumlah frekuensi kerusakan : jumlah bulan = 8 : 5 =1,6 
Tc (tf)  = Cf  × Kf 
  = Rp.419.606 × 1,6 
  = Rp.671.370,-/bulan 

Biaya preventive maintenance: 
Age Replacement  = 150 jam 
Cp    = Rp.110.327,- 
R(150)   = 0,514283 
Tc(tp)   = ((Cp×R(tp)) + (Cf (1-R(tp))) / (R(tp) + M(tp)×(1-R(tp))) 
Tc(150)   = Rp.839- /jam 
    = Rp.839 × 150 × 1,6 
    = Rp.201.360,- /bulan 
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Dengan menggunakan preventive maintenance dengan waktu penggantian komponen pada t=150 jam maka 
akan terjadi penghematan biaya perawatan sebesar Rp.470.010 atau sebesar 70% bila dibandingkan dengan 
biaya corrective maintenance. 

2) Pin giude 

•  Biaya siklus failure (Cf) dan siklus preventive (Cp) 
Tf = 0,75 = 45 Menit 
Tp = 0,50 = 30 Menit 
Cf  = ((biaya teknisi + biaya kehilangan produksi) × Tf) + biaya pembelian komponen 
 = ((Rp.29.875,- + Rp.Rp501.600,-) × 0,75) + Rp.76.000,- 
 = Rp 474.606,- 
Cp = (biaya teknisi per jam × tp) + biaya pembelian komponen 
 = (Rp.29.875,- × 0.50) + Rp 76.000,- 
 = Rp.90.937,- 

 

• Biaya preventive dan corrective maintenance 
Biaya corrective maintenance: 
K f = jumlah frekuensi kerusakan : jumlah bulan = 6 : 5 = 1,2 
Tc (tp)  = Cf × Kf  
  = Rp.474,606 × 1,2 
  = Rp 569.527-/bulan 

Biaya preventive maintenance: 
Age Replacement  = 140 jam 
Cp    = Rp90.937,- 
R(140)   = 0,51679 
Tc (tp)   =((Cp×R(tp)) + (Cf(1-R(tp))) / (R(tp) + M(tp)×(1-R(tp))) 
Tc (140)   = Rp.952,- / jam 
     = Rp.52 x 140 x 1,2 
    = Rp.159.945,- /bulan 

Dengan menggunakan preventive maintenance dengan waktu penggantian komponen pada t=140 jam maka 
akan terjadi penghematan biaya perawatan sebesar Rp.409.582 atau sebesar 71,92% bila dibandingkan 
dengan biaya corrective maintenance. 

3) Rolling dies 

• Biaya siklus failure (Cf) dan siklus preventive (Cp) 
Tf = 1 jam  = 60 Menit 
Tp = 0,5 jam = 30 Menit 
Cf  = ((biaya teknisi per jam + biaya kehilangan produksi per jam) × tf) + biaya pembelian komponen 
 = ((Rp.29.875,- + Rp.501.600,-) × 1) + Rp.1.800.000,- 
 = Rp.2.331.475,- 
Cp = (biaya teknisi per jam × tp) + biaya pembelian komponen 
 = (Rp.29.875,- × 0,5) + Rp.1.800.000,- 
 = Rp.1.814.938,- 

• Biaya preventive dan corrective maintenance 
Biaya corrective maintenance: 
K f = jumlah frekuensi kerusakan : jumlah bulan = 5 : 5 = 1 
Tc (tp)  = Cf × Kf 
  = Rp.2.331.475,- × 1 
  = Rp.2.331.475,-/bulan 

Biaya preventive maintenance: 
Age Replacement  = 220 jam 
Cp    = Rp.1.814.938,- 
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R(220)   = 0,504225 
Tc (tp)   = ((Cp×R(tp)) + (Cf(1-R(tp))) / (R(tp) + M(tp)×(1-R(tp))) 
Tc (220)   = Rp.6.387,- / jam 
    = Rp.6.387 × 220 × 1 
    = Rp.926.342,- /bulan 

Dengan menggunakan preventive maintenance dengan waktu penggantian komponen pada t=220 jam maka 
akan terjadi penghematan biaya perawatan sebesar Rp.1.402.133 atau sebesar 60,14% bila dibandingkan 
dengan biaya corrective maintenance. 

5. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini, maka kesimpulan yang didapatkan adalah: 
1. Komponen yang paling sering rusak pada mesin Heading dan Rolling selama bulan Desember 2016 – 

April 2017 adalah punch pada mesin Heading, rolling dies dan pin guide pada mesin Rolling. 
2. Nilai keandalan komponen pada MTTF sangat rendah (punch 0,002662, pin guide 0,002516, dan rolling 

dies 0,00169) sehingga perlu dilakukan penggantian komponen sebelum mencapai MTTF. 
3. Jadwal penggantian komponen optimum yang akan memberikan waktu downtime minimum adalah setiap 

150 jam untuk punch, pin guide setiap 140 jam, dan rolling dies setiap 220 jam. 
4. Dengan menggunakan waktu penggantian komponen yang optimum, perusahaan dapat menghemat biaya 

perawatan komponen punch, pin guide, dan rolling dies masing-masing sebesar 70%, 71,92%, dan 
60,14%. 

6. REKOMENDASI  

Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, ada beberapa rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi 
PT. DRA. Rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah: 

1. Melakukan pencatatan secara berkala pada setiap kegiatan perawatan yang dilakukan untuk 
mengantisipasi terjadinya kegagalan yang potensial 

2. Perlu dilakukan cause effect analysis untuk mengetahui faktor penyebab kerusakan/kegagalan pada 
mesin maupun komponen agar dapat dilakukan tindakan pencegahan. 

3. Perlu diterapkan preventive maintenance dan membuat jadwal perawatan komponen.    
4. Diperlukan penyusunan standar operasi perawatan untuk masing-masing komponen mesin 

berdasarkan jenis kegiatan perawatan yang dibutuhkan.  
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