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Abstrak. Maintenance merupakan kegiatan yang penting dilakukan untuk mempertahankan atau 

memperbaiki fungsi suatu equipment agar dapat bekerja secara optimal. Salah satu faktor yang menunjang 

kegiatan maintenance adalah ketersediaan suku cadang. Suku cadang yang selalu tersedia akan mengurangi 

downtime saat sistem mengalami shut down dikarenakan komponen rusak, dan juga akan menghindari 

kerugian akibat stock out.  Proses perhitungan manual untuk analisis RCM, RCS, dan model inventori 

probabilistik memiliki tahapan yang sangat panjang, sehingga akan membutuhkan waktu yang lama jika 

equipment yang diteliti berjumlah banyak. Maintenance analyst perlu menggunakan lebih dari satu jenis 

aplikasi yang sudah ada sebagai alat bantu pengerjaan. Oleh karena itu, dirancang sebuah aplikasi berbasis 

web dengan fitur lebih lengkap yang dapat digunakan untuk menganalisis RCM, RCS, dan model inventori 

probabilistik. Aplikasi ini akan mempermudah proses perhitungan, analisis, dan pengelolaan hasil, sehingga 

akan membantu maintenance analyst dalam mengerjakan tugasnya. Aplikasi ini akan dapat menentukan 

kebijakan maintenance, kebutuhan dan kebijakan inventori spare part secara akurat jika lolos uji verifikasi 

dengan tingkat akurasi di atas 95%. 

Kata kunci—aplikasi berbasis web; maintenance; RCM; RCS; model inventori probabilistik 

1. PENDAHULUAN 

Maintenance adalah suatu kegiatan yang secara kontinyu dilakukan untuk menjaga kondisi 

aset/equipment agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya secara optimal dan efisien. Maintenance juga 

didefinisikan sebagai konsep dari semua aktivitas yang diperlukan untuk menjaga atau mempertahankan 

kualitas fasilitas atau mesin agar dapat berfungsi dengan baik seperti kondisi awal [1]. Metode yang 

digunakan dalam pengambilan kebijakan preventive maintenance adalah Reliability Centered Maintenance 

(RCM). Penelitian tentang penentuan preventive maintenance pernah dilakukan oleh Donny [2], Fransiskus 

[3] dan Destina [4]. Tujuan penelitian-penelitian tersebut adalah berupa usulan kebijakan perawatan berupa 

maintenance task dan interval waktunya. 

Ada salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan maintenance, yaitu 

ketersediaan spare part. Jika suatu mesin mengalami shutdown karena kerusakan komponen, maka nilai 

downtime dapat dikurangi jika pengganti spare part yang rusak tersebut tersedia. Penentuan kebutuhan 

persediaan spare part yang digunakan selama ini didasarkan pada permintaan operator di lapangan, bukan 

berdasarkan analisis kuantitas tertentu. Akibatnya, jika spare part yang dibutuhkan tidak tersedia (stockout), 

akan menyebabkan biaya kerugian produksi yang tinggi. Sebaliknya, jika spare part menumpuk terlalu lama 

di gudang, akan biaya penyimpanan spare part yang tinggi pula. Metode yang digunakan dalam penentuan 

kebijakan persediaan spare part adalah Reliability Centered Spares (RCS). Pengelolaan dan persediaan 

spare part yang baik diharapkan dapat mengurangi stock out selama proses produksi maupun selama 

kegiatan maintenance berlangsung. Sebelumnya, pernah dilakukan penelitian oleh Fatwa [5], Idhawati [6], 

dan Judi [7] dengan output berupa aplikasi yang dapat menentukan kebijakan perawatan dan persediaan 

spare part.  

Oleh karena itu, pada penelitian ini dirancang sebuah aplikasi khusus dengan fitur lebih lengkap yang 

dapat menentukan kebijakan maintenance, kebijakan persediaan spare part, jumlah lot pemesanan, safety 
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stock, reorder point, dan total inventory cost untuk setiap spare part yang dibutuhkan. Aplikasi ini akan 

memudahkan proses perhitungan, analisis, dan penyimpanan output dari RCM, RCS, dan model inventori 

probabilistik. 

2. STUDI LITERATUR 

a. Reliability Centered Maintenance 

RCM adalah suatu proses untuk menentukan apa yang harus dilakukan agar setiap aset fisik dapat terus melakukan 

fungsinya [8]. 

b. Reliability Centered Spares 

RCS adalah suatu pendekatan untuk menentukan level inventori spare part berdasarkan through-life costing dan 

kebutuhan peralatan dan operasi maintenance dalam mendukung inventori [9]. 

c. Model Inventori Probabilistik 

1. Jumlah lot pemesanan (Q’) 

Persamaan untuk menghitung jumlah pemesanan optimal untuk setiap spare part yang dibutuhkan adalah sebagai 

berikut. 

           (1) 

Di mana : 

Q’ = jumlah lot pemesanan, S = ordering cost, D = demand, C = harga komponen per unit, I = persentase 

holding cost 

2. Safety Stock (SS) 

Persamaan untuk menghitung safety stock untuk setiap spare part yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. 
           (2) 

Di mana : 

SS = safety stock, d = jumlah kebutuhan per hari, L = lead time 

 

3. Reorder Point (ROP) 

Persamaan untuk menghitung reorder point untuk setiap spare part yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. 

          (3) 

Di mana : 

ROP = reorder point, d = jumlah kebutuhan per hari, L = lead time, SS = safety stock 

4. Total Biaya Inventori (OT) 

Persamaan untuk menghitung total biaya inventori untuk setiap spare part yang dibutuhkan adalah sebagai 

berikut. 

 

OT = Ob + Op + Os          (4) 

Di mana : 

OT = total biaya inventori, Ob = biaya pembelian, Op = biaya pemesanan, Os = biaya simpan 
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3. DESAIN SISTEM 

a. Use Case Diagram 
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Gambar 1 Use Case Diagram Aplikasi 

 

Use case berfungsi untuk mengidentifikasi user dan fungsi dari sebuah sistem. Use case diagram 

menjelaskan dua hal, aktor atau siapa saja yang terlibat pada sistem yang akan dibangun, dan case adalah 

fitur yang terdapat dalam sistem. Gambar di atas menunjukkan use case diagram dari aplikasi yang 

mempunyai satu aktor (user) sebagai maintenance analyst dan 16 fitur use case. 

b. Interface 

Interface aplikasi ini dibagi menjadi beberapa halaman, yaitu halaman input data aset dan halaman input data 

spare part. Berikut merupakan interface yang terdapat pada aplikasi. 

  
(a) (b) 

Gambar 2 : (a) Interface untuk Input Aset; (b) Interface untuk Input Subsistem 
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Pada halaman input aset, user memasukkan data berupa nomor, tipe, pabrikan, lokasi, tanggal operasional, dan 

deskripsi dari suatu aset. Selanjutnya, user memasukkan daftar subsistem yang terdapat pada suatu aset. User dapat 

meminta sistem untuk menampilkan RCM Summary Sheet untuk setiap subsistem dan RCS Summary Sheet untuk 

setiap spare part dari suatu subsistem. Pada halaman input subsistem, user memasukkan data berupa nama dan fungsi 

dari subsistem pada suatu aset. Selanjutnya, user memasukkan data failure history dari setiap subsistem secara manual 

maupun import dari Microsoft Excel. Setelah data tersebut terdefinisi, maka MTTF dan/ MTTR dapat dihitung. Pada 

halaman ini terdapat list of failure function dan spare part dari setiap subsistem pada suatu aset. 

 

 
 

(a) (b) 

Gambar 3 : (a) Interface untuk Input Failure Function; (b) Interface untuk Input Failure Mode 

 

Pada halaman input failure function, terdapat subsystem information berupa nomor dan nama aset, serta nama 

subsistem yang terdapat pada aset tersebut. User memasukkan data berupa failure function dari setiap subsistem pada 

suatu aset. Pada halaman ini, terdapat list of failure mode untuk setiap failure function tersebut. Pada halaman input 

failure mode, terdapat subsystem information berupa nomor dan nama aset, nama subsistem yang terdapat pada aset, 

dan failure function dari aset tersebut. User memasukkan data berupa failure mode untuk setiap failure function dari 

setiap subsistem. Pada halaman ini, terdapat list of failure cause untuk setiap failure mode dari suatu subsistem. 

 

  
(a) (b) 

Gambar 4 (a) Interface untuk Input Failure Cause; (b) Interface untuk Input Spare Part 

 

 

 
 
 
 

e-ISSN : 2621-5934 
p-ISSN : 2621-7112 

544  
 
 
 



proposed task. Selanjutnya, user memasukkan data preventive maintenance cost dan failure cost berupa revenue 

lost/hours, crew/hours, material, dan tools. Setelah seluruh data terdefinisi, sistem dapat menghitung interval waktu 

maintenance dan maintenance cost untuk setiap proposed task. Pada halaman input spare part, user memasukkan data 

berupa nama dan tipe spare part. User memasukkan angka confidence level dan scrap rate untuk repairable spare part. 

Lalu, user meminta sistem untuk melakukan analisis RCS dengan output berupa stock level untuk setiap spare part. 

Selanjutnya, user memasukkan data inventory & procurement cost berupa ordering cost, spare part price, inventory 

cost, dan lead time. Setelah data terdefinisi, sistem dapat menghitung spare part & inventory cost untuk setiap spare 

part dengan output berupa lot pemesanan, safety stock, reorder point, dan total inventory cost untuk setiap spare part 

yang dibutuhkan. 

 

c. Desain Logo 

 
Gambar 5 Desain Logo Aplikasi 

 

Gambar di atas  merupakan desain logo dari aplikasi yang telah dirancang. ‘Relia’ diambil dari kata reliability, 

karena aplikasi ini dibuat berdasarkan Metode Reliability Centered Maintenance (RCM) dan Reliability Centered 

Spares (RCS). ‘Spare’ diambil dari kata spare part dan ‘house’ diambil dari kata warehouse, karena output dari aplikasi 

ini adalah kebijakan persediaan spare part. 

 

d. Desain Database 

 
Gambar 6 Desain Database Aplikasi 

 

Gambar di atas  merupakan desain database dari aplikasi yang telah dirancang. Salah satu fungsi database adalah 

untuk menyimpan output dari aplikasi. 
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4. HASIL 

a. Tampilan Aplikasi 

 
Gambar 7 Tampilan Halaman Login 

 

Gambar di atas merupakan tampilan halaman login pada aplikasi. Pada halaman ini, user memasukkan e-mail dan 

password akun agar dapat login. 

 
Gambar 8 Tampilan Halaman Dashboard 

 

Gambar di atas merupakan tampilan halaman dashboard pada aplikasi. Pada halaman ini, terdapat tampilan 

berupa aset, subsistem, spare part, dan user yang seluruh datanya telah tersimpan pada database. 
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Gambar 9 Tampilan Halaman TTF dan TTR 

 

Gambar di atas merupakan tampilan halaman TTF dan TTR pada aplikasi. Pada halaman ini, terdapat grafik data 

TTF dan TTR setiap subsistem. User juga dapat melihat hasil perhitungan MTTF dan MTTR dengan menekan tombol 

‘TTF/TTR Calculation Results’. 

 

b. Analisis Input dan Output Aplikasi 

Tabel 1 Analisis Input dan Output Aplikasi 

Input Proses Output 

Data TTF 
Perhitungan 

Parameter TTF 
Nilai Parameter TTF 

Data TTR 
Perhitungan 

Parameter TTR 
Nilai Parameter TTR 

Nilai Parameter TTF Uji Distribusi TTF Distribusi Data TTF 

Nilai Parameter TTR Uji Distribusi TTR Distribusi Data TTR 

Data TTF, Distribusi 

Data TTF 
Perhitungan MTTF  Nilai MTTF 

Data TTR, Distribusi 

Data TTR 
Perhitungan MTTR Nilai MTTR 

Nilai MTTF dan MTTR Penentuan Kebijakan 

dan Interval Waktu 

Maintenance 

Proposed Task 

Analisis RCM (FMEA) 
Interval Waktu 

Maintenance (TM) 

TM, CF, CM 
Perhitungan 

Maintenance Cost 

Total Maintenance Cost 

(TC) 
Frekuensi Maintenance 

(fm) 

Analisis Diagram Spare 

Holding 

Penentuan Strategi 

Spare Holding 
Keputusan Spare Holding 

Jumlah Komponen (A), 

Jumlah Mesin (N) 

Perhitungan Stock 

Level untuk Spare 

Part 

Nilai stock level untuk 

setiap spare part 

Utilitas (M), Initial 

Period (T) 

Nilai MTTF dan MTTR 

Jenis Komponen 

Confidence Level (P) 

Nilai stock level = 

Demand (D) 
Perhitungan 

Persediaan Spare 

Part 

Jumlat lot pemesanan 

(Q’), Safety Stock (SS), 

Reorder Point (ROP), 

Total Inventory Cost (OT) 

Ordering Cost (S), Lead 

time (L) 

Harga komponen (C), 

Holding Cost (I) 
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5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang telah 

dirancang dapat menentukan kebijakan maintenance berupa maintenance task, interval waktu dan maintenance cost, 

kebijakan persediaan spare part berupa stock level dan stocking policy, jumlah lot pemesanan, safety stock, reorder 

point, dan total inventory cost dari spare part yang dibutuhkan. Selanjutnya, aplikasi ini akan melewati tahap uji 

verifikasi, yaitu uji coba aplikasi dengan memasukkan data riil. Output dari aplikasi tersebut selanjutnya dibandingkan 

dengan hasil perhitungan manual untuk melihat seberapa akurat aplikasi tersebut. 
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