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ANALISA KEANDALAN PADA PERALATAN 
UNIT PENGGILINGAN AKHIR SEMEN UNTUK 
MENENTUKAN JADWAL PERAWATAN MESIN 

(STUDI KASUS PT. SEMEN INDONESIA 
PERSERO TBK.) 

Abstract—Perawatan terhadap mesin merupakan 
salah satu tindakan penting untuk mendukung proses 
produksi agar berjalan dengan lancar. Sistem 
perawatan yang tidak teratur dapat berdampak 
kurang baik terhadap mesin salah satunya adalah nilai 
keandalan mesin yang semakin menurun dan sering 
terjadi downtime. Kendala utama dalam aktivitas 
perawatan adalah menentukan waktu perawatan 
mesin secara teratur. PT. Semen Indonesia (Persero) 
Tbk. merupakan perusahaan pembuat semen dengan 
proses produksi secara kontinu yang mengharuskan 
mesin-mesinnya harus selalu keadaan prima, namun 
peralatan pada area penggilingan akhir semen masih 
sering mengalami downtime sehingga perlu dilakukan 
penjadwalan perawatan. Pada penelitian ini akan 
dilakukan analisa keandalan untuk menentukan 
jadwal perawatan mesin dengan tujuan 
meminimalkan downtime dengan menggunakan 
estimasi parameter Maksimum Likelihood untuk 
menghitung nilai keandalan dan Mean To Repair 
(MTTR) untuk penentuan penjadwalan perawatan 
terhadap mesin. Berdasarkan pengolahan data yang 
dilakukan, ditemukan empat peralatan kritis pada 
area penggilingan akhir semen. Adapun empat 
peralatan kritis beserta jadwal perawatannya yaitu 
alat 541 FN 7 setiap 36 hari, alat 541 BE 2 setiap 192 
hari, alat 561 BE 1 setiap 25 hari dan alat 541 AS 5 
setiap 60 hari. 

Kata Kunci: Keandalan, Mesin Penggilingan Akhir 
Semen, Perawatan, Jadwal Perawatan Mesin 

I. PENDAHULUAN 

etiap industri khususnya industri manufaktur 
sangat memperhatikan sistem perawatan yang 

ada pada saat ini. Sistem perawatan merupakan 
suatu tindakan yang penting dengan tujuan untuk 
menghasilkan produk yang baik atau untuk 
mengembalikan kedalam keadaan yang memuaskan 
(dhillon,1997). Perawatan pada mesin produksi 
sebagai salah satu alat yang sangat penting bagi 
perusahaan harus dilakukan untuk mencapai 
kualitas produk yang baik. Perawatan yang biasanya 
digunakan oleh kebanyakan perusahaan yaitu 
corrective maintenance yang mana perawatan 

dilakukan hanya pada saat peralatan mengalami 
kerusakan saja , padahal perawatan mesin yang 
terjadwal dengan baik dapat meningkatkan 
keandalan, performansi mesin dan dapat menekan 
biaya pemeliharaan (Kiyak,2012). Kendala utama 
dalam aktivitas perawatan mesin adalah 
menentukan waktu penjadwalan perawatan mesin 
secara teratur. 

PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. merupakan 
perusahaan pembuat semen yang berproduksi 
dengan proses kontinu. Setiap industri yang 
beroperasi secara kontinu harus memelihara 
peralatan-peralatan produksinya secara efektif agar 
waktu beroperasi pabrik dapat mendekati bahkan 
mencapai kapasitas rancangannya 
(Febrianti,dkk,2016). Salah satu area yang 
mempunyai peran penting dalam menentukan 
kualitas produksi semen yaitu area penggilingan 
akhir. Peran berbagai mesin dalam area 
penggilingan akhir disini cukup penting karena 
menentukan baik tidaknya kualitas semen yang 
dihasilkan. Melihat pentingnya peran mesin 
penggilingan akhir di PT. Semen Indonesia 
(Persero) Tbk. mengharuskan mesin ini selalu 
dalam kondisi prima dalam melakukan proses 
produksi. Kenyataannya, mesin dalam area 
penggilingan akhir sering mengalami downtime 
yang disebabkan kurangnya perawatan pada mesin 
sehingga proses produksi terhenti dan menyebabkan 
perusahaan mengalami kerugian.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mendapatkan nilai keandalan dari peralatan kritis 
yang ada di area penggilingan akhir sehingga bisa di 
jadwalkan perawatan untuk alat tersebut sehingga 
bisa mengurangi downtime pada saat proses 
produksi berlangsung. 

II.TEORI DASAR  

I.  Uji Keandalan 

Uji Keandalan dapat didefinisikan sebagai 
probabilitas bahwa sebuah item akan menampilkan 
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atau melaksanakan tugas yang telah ditetapkan 
dengan memuaskan untuk periode waktu yang 
ditentukan, yang digunakan berdasarkan kondisi 
tertentu (Ebeling, 1997). Tingkat keandalan sebuah 
sistem mempunyai arti bahwa probabilitas sebuah 
sistem untuk dapat menjalankan fungsinya, artinya 
karena nilai keandalan ini dalam bentuk probabilitas 
maka nilainya berkisar antara 0 hingga 1 (Ebeling, 
1997). 

Jika �(�) menyatakan fungsi keandalan dari 
komponen atau suatu sistem sebagai fungsi waktu 
maka hubungan antara fungsi keandalan �(�) dan 
distribusi kerusakan kumulatif atau �(�) 
dihubungkan oleh sebuah formula dibawah ini [1]:  

�(�) = 1 − �(�) = Pr (� ≥ �) untuk � > 0 

�(�) = 1 − � �(�)��
�

�

 

dengan: 
�(�) : Fungsi kumulatif dari � 

Pr (� ≥ �) : Probabilitas suatu sistem berfungsi 
di atas    periode   waktu � 

�(�) : Fungsi peluang densitas dari � 

A. Distribusi Kerusakan 

Distribusi kerusakan adalah informasi dasar 
mengenai umur pakai suatu peralatan dalam suatu 
populasi. Distribusi kerusakan suatu peralatan 
memiliki bentuk yang berbeda-beda. Distribusi 
kerusakan yang umum digunakan adalah distribusi 
Eksponensial, Weibull, Normal dan Lognormal, 
dimana distribusi kerusakan ini dapat memenuhi 
berbagai fase kerusakan (Ebeling, 1997). 

Dalam perhitungan nilai fungsi distribusi 
kumulatif (�(��)) digunakan metode pendekatan 
median rank karena metode ini memberikan hasil 
yang lebih baik untuk distribusi kerusakan yang 
mempunyai penyimpangan distribusi (sweked 
distribution). Adapun nilai �(��) tersebut didekati 
dengan persamaan (Benard, et al,1953):  

�(��) =
���.�

���.�
 

dimana: 

�� : Waktu kerusakan ke-i 

�  : Urutan sejumlah data waktu antar 
kerusakan sitem yang disusun menurut 
urutan terkecil 

� : Banyaknya data 
  

1. Distribusi Weibull 
Distribusi Weibull banyak sekali digunakan 

dalam perhitungan keandalan dan menetukan 
tingkat kegagalan. Adanya parameter-parameter 
dalam distribusi Weibull membuat bentuk-bentuk 
perilaku kerusakan dapat lebih mudah dimodelkan. 
Distribusi Weibull dapat digunakan untuk laju 
kerusakan yang meningkat maupun menurun 
(Ebeling, 1997). Adapun fungsi peluang densitas 

distribusi Weibull adalah sebagai berikut (Dhillon, 
1997) 

�(�) =
�

�
(�)������

�

�
�

�

,����� � ≥ 0; �,� > 0  

dan fungsi keandalan dari distribusi Weibull adalah 
sebagai berikut: 

�(�) = ���
�

�
�

�

   
dengan: 

� : Waktu kerusakan 

� : Parameter skala dari distribusi Weibull 

� : Parameter bentuk dari distribusi Weibull 
  

2. Distribusi Lognormal 
Seperti distribusi Weibull, distribusi lognormal 

memiliki bentuk yang bervariasi. Biasanya data 
yang dapat didekati dengan distribusi Weibull juga 
bisa didekati dengan distribusi Lognormal (Ebeling, 
1997). Fungsi peluang densitas dari distribusi 
lognormal didefiniskan oleh (Dhillon, 1997):  

�(�) =
�

��√��
��

�

�
 �

��(�)�  �

�
�

�

 , untuk 0,� ≥ 0  

Adapaun fungsi keandalan (�(�))  dari distribusi 
Lognormal adalah sebagai berikut : 

�(�) =  ϕ �
� � �� �

�
� 

 
dengan:  

� : Rata-rata dari  � 

�� : Varian dari � 

� : Simpangan baku 

ϕ �
�� ���

�
� : Probabilitas nilai z  

�    : Konstanta matematika dengan nilai 
3,14. 

 

B. Identifikasi Distribusi dan Parameter 
Distribusi 

Identifikasi distribusi dapat dilakukan dalam dua 
tahap yaitu identifikasi awal dan estimasi parameter. 
Identifikasi awal dapat dilakukan dengan metode 
least square. Ukuran korelasi linear antara dua 
peubah yang paling banyak digunakan adalah 
koefisien korelasi. Index Of Fit atau koefisien 
korelasi (r) menunjukkan hubungan linear yang kuat 
antara dua peubah acak �� dan ��. Semakin besar 
nilai � menandakan bahwa hubungan linear antara 
�� dan �� semakin baik. Nilai � = 0  berarti antara 
�� dan �� tidak ada hubungan linear namun bukan 
berarti tidak ada hubungan sama sekali [6]. Salah 
satu kriteria untuk mengidentifikasi distribusi 
adalah memilih Index Of Fit terbaik yaitu yang 
nilainya paling besar ntuk menentukan jenis 
distribusi suatu data. Adapun rumus Index Of Fit 
adalah (Ebeling, 1997): 
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� =
� ∑ ������∑ ��

�
��� ��∑ ��

�
��� ��

���

� �� ∑ ��
��

��� ��∑ ��
��� �

�
�

��� ∑ ��
��

��� ��∑ ��
��� �

�
�

�

                     

(1) 

Rumus Index Of Fit diatas digunakan untuk 
masing-masing distribusi dengan kententuan nilai �� 
dan �� menggunakan metode Least Square sebagai 
berikut: 

1. Metode Kuadrat Terkecil (Least Square) 

a. Distribusi Eksponensial 

Distribusi Eksponensial dilakukan dengan 
metode kuadrat terkecil (least square method) yaitu 
(Ebeling, 1997).:  

�� = �� 

�� = ���
�

��(�(��) )
�  

dengan:   

�� : data kerusakan ke -i 

� : 1,2,3…n 

� :  jumlah data kerusakan 
 
b. Distribusi Weibull 

Distribusi Weibull  dilakukan dengan metode 
kuadrat terkecil (least square method) yaitu 
(Ebeling, 1997):   

�� = ln�� 

�� = lnln�
�

���(��)
�  

dengan: 

�� : data kerusakan ke -i 

� : 1,2,3…n 
 
d. Ditribusi Lognormal 

Distribusi Lognormal dilakukan dengan 
menggunakan metode kuadrat terkecil (least square 
method) yaitu (Ebeling, 1997): 

�� = ln�� 

�� = �� = ɸ  ��[�(��)] 
dengan:  

�� : data kerusakan ke -i 

� : 1,2,3…n  

�� : nilai dari tabel distribusi Normal 
 

2. Estimasi Parameter Maksimum Likelihood 
Pada umumnya, untuk menemukan maksimum 

likelihood pada peluang distribusi apapun dengan 
data yang lengkap, fungsi dari maksimum 
likelihood dengan parameter yang tidak diketahui 
��,��, ...,��  adalah sebagai berikut (Ebeling, 
1997): 

�(��,...,��) = � �(��|��,...,��)

�

���

 

Tujuannya adalah untuk menemukan nilai-nilai 
estimator  ��, ...,��   yang memberikan nilai 
maksimum fungsi likelihood  berdasarkan data 
��,...,��. Karena bentuk perkalian dari fungsi 

likelihood, nilai maksimum logaritma dari fungsi 
likelihood biasanya lebih mudah untuk 
menyelesaikan permasalahan. 

Berikut ini merupakan nilai MLE berdasarkan 
distribusi peluangnya: 
a. MLE untuk distribusi Weibull 

Parameter � diperoleh dari (Ebeling, 1997): 

� = �
∑ ��

��
���

�
�

�

�
          

 (2) 
Untuk data lengkap dan sensor tunggal, 

parameter � diperoleh dengan menyelesaikan 
persamaan berikut [10]: 

�(�) =
∑ ��

� ln��
�
���

∑ ��
��

���

−
1

�
=

∑ ln��
�
���

�
= 0 

Dengan menggunakan metode Newton Raphson 
diperoleh suatu persamaan untuk mendapatkan 
parameter � yaitu: 

���� = �� −

∑ ��
� ����

�
���

∑ ��
��

���

�
�

�
�

∑ ����
�
���

�
 

∑ ��
��

��� ∑ ��
� ������

�
� (∑ ��

� ����)��
���

�
���

∑ ��
��

���

�  
�

� �

   

(3)         
  

Jadi parameter � bisa dicari menggunakan 
persamaan (2.5) dengan mencari nilai yang 
konvergen. 
 
b. MLE untuk distribusi Lognormal 

Untuk ditribusi Lognormal parameter � ��� � 
yang digunakan adalah [4]:  

� =
∑ �� ��

�
���

�
     

  (4) 

� = �∑ (�� ����)�
���

�

���
   

  (5) 
 
 
 
 

C. Uji Kecocokan Distribusi 

Pengujian kecocokan distribusi dimaksudkan 
untuk mengetahui bahwa distribusi yang telah 
digunakan telah dipilih benar-benar mewakili data. 
Pengujian kecocokan distribusi yang digunakan 
adalah uji spesifik Goodness of Fit, karena uji ini 
memiliki probabilitas yang lebih besar dalam 
menolak suatu distribusi yang tidak sesuai. Uji 
Goodness Of Fit akan dilakukan untuk masing-
masing distribusi sebagai berikut: 

a. Uji Mann untuk Distribusi Weibull 

Uji ini digunakan untuk mengetahui data 
kerusakan pada pengamatan sesuai dengan 
distribusi Weibull. Uji kecocokan distribusi Weibull 
dikembangkan oleh Mann, Schafer dan 
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Singpurwalla (1974) dengan hipotesis berikut 
(Ebeling, 1997): 

��: Data kerusakan terdistribusi Weibull 

��: Data kerusakan tidak terdistribusi Weibull 
Sedangkan statistik uji sebagai berikut: 

� =
�� ∑ �

������ �� �����

� �
��� �

����� �

�� ∑ �
������ �� �����

� �
�

��
���

 (2.8) 

�� = ���� − �� 

�� = ln�− ln�1 −
���,�

���,��
��   

�� = �
�

2
�   ;  �� = �

� − 1

2
�    

������ =  ��,��,��
  

dimana, 

�� : Waktu kerusakan ke � 

� : Sebuah taksiran 

� : Banyaknya data 

������ : Nilai presentase distribusi F 

� : Batas kesalahan maksimal, dalam 
penelitian ini peneliti   menggunakan 
� = 0,05. 

Kriteria uji kecocokan Weibull adalah jika 
� < ������ maka �� diterima, artinya data 
kerusakan terdistribusi Weibull. 

 
b. Uji Kolmogorov-Smirnov untuk distribusi 

Lognormal 
Sebuah data dikatakan terdistribusi Lognormal 

jika telah teruji Kolmogorov-Smirnov yang telah 
dikembangkan oleh H.W Lilliefors (1967) dengan 
hipotesis berikut (Benard, et al., 1953): 
��: Data kerusakan terdistribusi Lognormal 
��: Data kerusakan tidak terdistribusi Lognormal 

Sedangkan statistik uji sebagai berikut: 

�� =  max����� �� �
�� ����̅

�
� −

���

�
�  

�� =  max
�����

�
�

�
− � �

ln�� − �̅

�
�� 

� = �
∑ (�� ����̅)��

���

���
  

�� = max{��,��}  (2.9) 

����� = ��,�                                             

dimana, 

�̅ = �
ln��

�

�

���

 

 
dengan, 

�� : Waktu kerusakan ke � 

�� : Sebuah taksiran 

ϕ �
����̅̅

�
� : Probabilitas nilai z  

� : Banyaknya data 

� : Standar deviasi 

� : Batas kesalahan maksimal, dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan 
� = 0,05 

Kriteria uji kecocokan distribusi Lognormal 
adalah jika �� < ����� maka �� diterima, artinya 
data kerusakan terdistribusi Lognormal. 

 

D. Mean Time To Repair (MTTR) 

Mean Time To Repair (MTTR) adalah waktu 
rata-rata untuk waktu pengecekan atau perbaikan 
saat komponen atau unit tersebut diperiksa sampai 
komponen atau unit tersebut digunakan atau 
dihidupkan kembali (Ebeling, 1997). Perhitungan 
MTTR didefinisikan sebagai berikut (Ebeling, 
1997): 
a. MTTR distribusi Weibull 

MTTR=�ℾ �
�

�
+ 1�                                                  

(6) 
b. MTTR distribusi Lognormal 

MTTR= ���
�

�
(�)�

                 
 (7) 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk melihat alur pengerjaan dan pembahasan 
akan disajikan dalam flowchart berikut:  

 

 

Mulai 

Identifikasi Masalah 

Studi Literatur 

a. Menentukan peralatan kritis dan waktu antar 

kerusakannya 

b. Menentukan distribusi yang sesuai dengan mencari 

nilai Index Of Fit terbesar 

c. Uji kecocokan distribusi 

d. Mencari nilai parameter dengan metode Maksimum 

Likelihood dan parameter � pada distribusi 

Weibull menggunakan metode Newton Raphson 

dengan perhitungan menggunakan bantuan 

software Matlab R2010a 

e. Mencari nilai keandalan dari setiap peralatan 

f. Mencari jadwal perawatan dari setiap peralatan 

Selesai  

Kesimpulan dan Saran 
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A. Penentuan Komponen Kritis 

Berdasarkan analisa yang dilakukan pada area 
penggilingan akhir semen didapatkan empat alat 
kritis yang didapatkan dari jumlah downtime 
terbesar yang di tabelkan sebagai berikut: 

 
Tabel 1 Komponen kritis dan downtime 

 

Dari 33 peralatan yang ada di area penggilingan 
akhir terdapat empat alat yang kritis dengan melihat 
jumlah downtime selama kurun waktu empat tahun 
yaitu dari bulan januari 2012-desember 2015. 

B. Penentuan Distribusi dan Parameter 
Distribusi 

Penentuan distribusi dilakukan dengan 
menggunakan persamaan Indeks Of Fit (1). Disini 
distribusi yang terpilih adalah yang memiliki nilai 
Indeks Of Fit paling besar. Setelah itu dilakukan uji 
kecocokan distribusi. Untuk distribusi Weibull 
dilakukan uji Mann yaitu dengan statistik uji pada 
persamaan (4) yang artinya jika � < ������ maka 
�� diterima, artinya data kerusakan terdistribusi 
Weibull. Sedangkan untuk distribusi Lognormal 
dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov dengan statistik 
uji pada persamaan (2.9). Kriteria uji kecocokan 
distribusi Lognormal adalah jika �� < ����� maka 
�� diterima, artinya data kerusakan terdistribusi 
Lognormal. 
 
Tabel 2 Hasil Perhitungan Indeks Of Fit dan Parameter 

 
Penentuan parameter pada penelitian ini 

menggunakan metode Maksimum Likelihood yaitu 
untuk distribusi Weibull menggunakan persamaan 

(2) untuk parameter � dan persamaan (3) dengan 
bantuan program Matlab R2010a untuk parameter 

�. Sedangkan untuk distribusi Lognormal 

menggunakan persamaan (4) untuk parameter � dan 

(7) untuk parameter �. Hasil dari perhitungan 
Indeks Of Fit dan parameter distribusi akan di 
tabelkan pada table 2. 

C. Penentuan Nilai Keandalan dan Jadwal 
Perawatan Mesin 
 
 Setelah diketahui nilai parameter dari masing-

masing alat, maka selanjutnya dapat dicari nilai 
keandalan. Nilai keandalan sendiri dicari 
berdasarkan distribusi yang sesuai dengan 
memasukkan nilai parameter yang sudah diketahui 
kedalam rumus keandalan. Untuk distribusi Weibull 
nilai keandalannya dicari menggunakan persamaan 
(1), sedangkan untuk distribusi Lognormal dicari 
menggunakan persamaan (2). Ketika nilai 
keandalan sudah ditemukan maka penentuan jadwal 
perawatan mesin bisa dicari berdasarkan nilai (Mean 
To Repair) MTTR. Untuk distribusi Weibull 
perhitungan MTTR menggunakan persamaan (6), 
sedangkan distribusi Lognormal menggunakan 
persamaan (7). Setelah dilakukan perhitungan maka 
didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Keandalan dan Interval 
Perawatan 

Alat 
Nilai 

Keandalan 
Interval Waktu 

Perawatan 
541 FN 7 0,4010 36 hari 
541 BE 2 0,0717 192 hari 
561 BE 1 0,3678 25 hari 
541 AS 5 0,4121 60 hari 

Adapun hubungan dari Tabel 3 adalah untuk 
setiap peralatan dapat dilihat interval waktu 
perawatan yang telah ditentukan kita dapat melihat 
keandalan pada hari tersebut. Ketika pada interval 
waktu perawatan nilai keandalan dibawah 70%, 
maka peralatan sudah bisa mendapatkan perawatan 
karena standar perawatan mesin dari perusahaan 
adalah ketika keandalannya dibawah 70%. Hal ini 
berarti interval perawatan yang diusulkan sudah 
sesuai syarat yang diajukan.  

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan Tabel 3 dapat disimpulkan 
bahwa nilai keandalan dan jadwal perawatan pada 
peralatan di area penggilingan akhir semen adalah 
sebagai berikut: untuk alat 541 FN 7 memiliki nilai 
keandalan sebesar 0,4010 dengan interval waktu 
perawatan setiap 36 hari, alat 541 BE 2 memiliki 
nilai keandalan 0,0717 dengan interval waktu 
perawatan setiap 192 hari, alat 561 BE 1 memiliki 
nilai keandalan 0,3678 dengan interval waktu 
perawatan setiap 25 hari dan alat 541 AS 5 memiliki 

Nama Alat Downtime (dalam 
jam) 

541 FN 7 135,99 
541 BE 2 157,77 
561 BE 1 195,13 
541 AS 5 61,21 

Alat Distribusi 
Index Of 

Fit 
Nilai parameter 

541 FN 7 Weibull 0,9766 
� = 0,5800 

� =545,9116 

541 BE 2 Lognormal 0,9508 
� =4,1546 

� =2,9262 

561 BE 1 Weibull 0,9773 
� =0,4997 

� =304,7701 

541 AS 5 Weibull 0,9715 
� =0,6637 

� =1094,4905 
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nilai keandalan 0,4121 dengan interval waktu 
perawatan setiap 60 hari. 
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