
Pendahuluan: 

Perawatan dan Sistem 

Produksi 
Sistem Perawatan 

TIP – FTP – UB 

Mas’ud Effendi 



Bahasan 

 Latar Belakang Perlunya Perawatan 

 Pengertian Perawatan dan Sistem Perawatan 

 Pengertian Sistem Produksi 

 Hubungan Perawatan dan Sistem Produksi 



Latar Belakang (1) 

 Daya tahan dan umur pakai peralatan, mesin 

atau fasilitas yang terlibat dalam proses 

produksi  keausan  kerusakan 

 Frekuensi dan interval kerusakan  

gangguan proses produksi  inefisiensi 

proses produksi 

 Pengaruh sistem perawatan terhadap 

kelancaran proses produksi  sistem 

produksi 

 



Latar Belakang (2) 

Tantangan perawatan 

 Ukuran 

 Biaya 

 Kompleksitas 

 Kompetisi 

Perawatan cenderung 

dikendalikan pasar  

dampak : 

 Lingkungan 

 Kinerja 

 Keselamatan 



Latar Belakang (3) 

 Perawatan dibutuhkan untuk manajemen 
aset dan pelaksanaan perawatan yang 
berpengaruh pada: 

 Keselamatan 

 Kualitas produk 

 Kecepatan inovasi 

 Harga 

 Kemampuan menghasilkan keuntungan 

 Kehandalan pengiriman 



Perawatan (Maintenance) 

 Semua tindakan yang ditujukan untuk 

menjaga sebuah item/bagian/perlengkapan 

tetap handal atau mengembalikannya ke 

kondisi yang dikehendaki 

 Tujuan 

 Menjaga proses produksi agar berjalan dalam 

kondisi operasi yang optimum  

 Memenuhi permintaan dengan biaya minimum 



Reliability and Maintainability 

 Kehandalan (Reliability)  

 Peluang suatu fasilitas atau proses produksi 
memiliki kinerja sesuai dengan yang ditetapkan 
dalam kurun waktu yang dikehendaki jika 
digunakan dalam kondisi operasi tertentu 

 Maintainability 

 Peluang suatu item yang gagal akan dikembalikan 
ke kondisi kinerja yang dikehendaki 



Sistem Perawatan 

Pengambilan 

Keputusan 

Perawatan

Variabel Keputusan 

(What, How, Who, Where)

Jadwal:

- Perawatan Preventive

- Repair

- Inspeksi

Laporan:

- Status

- Persediaan Perawatan

- Kapasitas Perawatan
Kriteria Kinerja

Minimasi Biaya Perawatan Total

- Biaya Prawatan Preventive

- Biaya Repair

- Biaya Perawatan Downtime

Data Perawatan:

- Repair

- Perawatan

Data Peralatan:

- Distribusi Breakdown

- Biaya

- Status

Batasan:

- Ukuran Kelompok

- Fasilitas Perawatan

- Perencanaan Agregat

- Anggaran



Interaksi dalam Sistem Perawatan 

 Jangka pendek 

 Penjadwalan 

 Persediaan 

 Jangka panjang 

 Kontrol kualitas 

 Perancangan sistem 



Sistem Produksi 

 Kumpulan dari subsistem-subsistem yang saling 
berinteraksi dengan tujuan mentransformasi 
input produksi menjadi output produksi 
 Input produksi  Bahan baku, mesin, tenaga kerja, 

modal, data-informasi 

 Output produksi  Produk dan hasil samping (limbah, 
informasi, dsb) 
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Hubungan Perawatan dan Sistem Produksi 

 Subsistem sistem produksi 

 Perencanaan dan pengendalian produksi 

 Pengendalian kualitas 

 Perawatan fasilitas produksi 

 Penentuan standar-standar operasi 

 Penentuan fasilitas produksi 

 Penentuan harga pokok produksi 

 Subsistem membentuk konfigurasi sistem 



Toyota Production System 

(www.toyota-global.com) 



Terima kasih 

 


