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Mesin dan Peralatan

Peralatan proses mencakup 
semua mesin perkakas, 
perangkat dan peralatan 
pembantu, dan perangkat 
manufaktur lain yang langsung 
bersangkutan dalam 
pengerjaan, pengolahan, 
pemeriksaan, atau 
pengepakan dari produk

Mesin adalah suatu
bangun komplek
tersusun dari bagian-
bagian yang saling
menopang
menghasilkan suatu
fungsi kerja tertentu.

MESIN PERALATAN



1. Manual. Mesin dan peralatan yang dipergunakan untuk 
melaksanakan proses produksi dengan tangan, SDM sbg 
pelaksana utama

2. Mekanis. Mesin dan peralatan yang dipergunakan untuk 
keperluan tertentu yg semi otomatis (msh membutuhkan 
tenaga manusia)

3. Otomatis. Merupakan mesin dan peralatan yang 
digunakan secara full automatic (semua dijalankan dgn 
mesin, manusia hanya mengontrol saja

DARI SEGI OPERASI YANG DILAKSANAKAN, MESIN 
DAN PERALATAN DAPAT DIBAGI MENJADI TIGA :



Persyaratan dalam memilih 
mesin

1. Kapasitas Produksi

2. Bahan yang akan diproduksi

3. Kondisi Pabrik

4. Tingkat Teknologi 

5. Sistem produksi



1. Kapasitas Produksi

 Kapasitas produksi adalah jumlah produk yang 
seharusnya diproduksi untuk mencapai keuntungan 
yang optimal .

 Pada perusahaan yang menghasilkan berbagai 
macam produk dan berproduksi untuk pasar, 
penentuan kapasitas produksi sangat penting 



 Sedangkan untuk perusahaan yang jenis produknya 
telah terbakukan karena mesin dan peralatan yang 
dimiliki, serta berproduksi berdasarkan pesanan, 
penentuan kapasitas produksi kurang begitu 
penting.



Mesin Colloid Mill
 Mesin Penggiling Basah (Mesin

Colloid Mill) Mesin penggiling
basah sampai tingkat kehalusan
20 - 40 micron (menjadi pasta). 

 Tingkat kehalusan produk bisa
diatur, semakin halus produknya, 
semakin berkurang kapasitas
gilingnya. 

 Aplikasi : Buah/sayur untuk juice 
Pemasta cabe, guava sampai
lumat bijinya Pemasta kacang
tanah (butter peanut) Pemasta
tulang dari mesin bone grinder 
untuk pakan ikan/ ternak, untuk
pembuatan bubuk tulang/ikan



2. Bahan yang akan diproduksi

 Karakteristik bahan yang akan diproduksi akan 
mempengaruhi spesifikasi alsin yang dibutuhkan. 
Spesifikasi alat dan mesin menyangkut karakteristik 
bahan umpan dan produk yang akan dihasilkan 
seperti bentuk, ukuran, viskositas, fase, serta suhu 
dan karakteristik lainnya.



3. Kondisi Pabrik

 Pabrik memiliki berbagai kondisi baik dari segi 
ukuran, lokasi, serta lingkungan yang akan 
mempengaruhi tata letak, penanganan, dan 
penyimpanan bahan serta dampak yang dihasilkan 
dari kinerja unit produksi (khususnya alat dan 
mesin). Ukuran, tingkat kebisingan dan limbah yang 
dihasilkan mesin perlu menjadi perhatian khusus.



4. Tingkat Teknologi
 Industri adalah usaha yang memiliki izin dan 

umumnya menghasilkan produk dalam skala 
menengah hingga besar. Tuntutan pasar dalam 
menyediakan produk adalah tanggung jawab 
industri dalam ubahan yang sesuai dengan standar 
mutu dan kapasitas yang diinginkan. 

 Untuk itu perlu dilakukan teknologi tepat guna 
sehingga permintaan pasar dapat tercapai dan 
dalam usaha memenangkan persaingan antar 
industri. Perlu diperhatikan pula limbah sebagai 
luaran dari teknologi proses yang dilakukan.



5. Sistem Produksi

 Urutan proses dan penanganan bahan berpengaruh 
pada alat dan mesin yang dihasilkan. Hal ini karena 
proses dan penanangan yang dilakukan umumnya 
tidak hanya satu dan setiap proses akan saling 
terkait dan mempengaruhi bahan dan produk yang 
dihasilkan untuk dilakukan proses selanjutnya.



PENGOLAHAN GULA MERAH TEBU



PROGRAM PEMELIHARAAN

1. Pemeliharaan Breakdown

2. Pemeliharaan Preventif

3. Pemeliharaan Prediktif

4. RCM



PEMELIHARAAN BREAKDOWN

 Mode pemeliharaan  “operasi sampai rusak”.

 Tidak ada tindakan pemeliharaan  sampai alat 
rusak.

 Di Amerika Serikat (>55%).



PEMELIHARAAN BREAKDOWN

 Kelebihan:
 Biaya rendah

 Untuk alat baru, tidak ada ongkos kerja dan biaya kapital 
sampai terjadi breakdown (periode saving money), padahal 
pada periode ini kita sedang memperpendek usia alat. 
Akibatnya pergantian komponen sering dilakukan.

 Kegagalan alat utama bisa berakibat kegagalan alar 
sekunder. Oleh karena itu, muncul biaya pembelian komponen 
alat sekunder selain    komponen alat utama.



PEMELIHARAAN BREAKDOWN

 Kelebihan (lanjutan):
 Jumlah craftman sedikit

 Pada periode saving money ongkos kerja minimal. Namun 
saat terjadi breakdown ongkos kerja perbaikan sangat tinggi 
karena kegagalan memerlukan perbaikan yang lebih ekstensif 
dibandingkan kalau alat tidak dioperasikan hingga gagal.

 Perlu inventariasi suku cadang/komponen perbaikan dalam 
jumlah besar.



PEMELIHARAAN BREAKDOWN

 Kekurangan:
 Biaya tinggi karena downtime yang tidak terencana;

 Biaya tenaga kerja bertambah, terutama saat overtime;

 Biaya perbaikan atau pergantian alat;

 Kemungkinan terjadi kerusakan alat sekunder atau 
kerusakan proses akibat kegagalan alat utama;

 Pemakaian sumberdaya craftman yang tidak efisien. 



PEMELIHARAAN PREVENTIF

 Tindakan yang dilakukan sesuai jadwal yang dibuat 
berdasarkan waktu atau operasi mesin yang 
aktivitasnya adalah mendeteksi, menghindari, atau 
mengurangi degradasi komponen atau sistem 
dengan tujuan memperpanjang umur manfaatnya 
melalui pengendalian degradasi sampai tingkat 
yang dapat diterima (atau mencegah kegagalan 
alat sebelum benar-benar terjadi).



PEMELIHARAAN PREVENTIF

 Tujuan 
 Mempertahankan dan meningkatkan realibilitas alat dengan cara 

mengganti komponen yang aus sebelum gagal atau rusak;
 Mencegah pemeliharaan tak terencana (breakdown).

 Aktivitas
 Memeriksa alat;
 Menguji dan memperbaiki secara total atau sebagian pada periode 

tertentu, 
 Mengganti oli, pelumas, mengecat, membersihkan, mengatur dll.
 Mengganti komponen minor.

 Analog dengan servis berkala kendaraan bermotor.



PEMELIHARAAN PREVENTIF

 Kelebihan:
 Biaya kapital efektif;

 Pengaturan periode pemeliharaan fleksibel;

 Life cycle komponen meningkat;

 Energi hemat (5%);

 Kegagalan alat atau proses berkurang;

 Biaya lebih rendah dibandingkan pemeliharaan 
breakdown (12% hingga 18%).



PEMELIHARAAN PREVENTIF

 Kekurangan:
 Kegagalan akibat bencana alam masih mungkin terjadi;

 Melibatkan banyak craftman;

 Mencakup pelaksaan pemeliharaan yang tidak 
diperlukan;

 Berpotensi terjadi kegagalan insidental pada komponen 
ketika melakukan pemeliharaan yang tidak diperlukan.



PEMELIHARAAN PREVENTIF

 Sebaiknya dilakukan jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
 Apabila laju kegagalan suatu komponen bertambah.

 Apabila biaya total pemeliharaan preventif lebih kecil dari biaya 
keseluruhan pemeliharaan breakdown.

 Tahapan:
 Uji non-destruktif;

 Inspeksi periodik;

 Aktivitas pemeliharaan terencana;

 Pemeliharaan untuk mengoreksi kegagalan yang ditemukan 
melalui pengujian dan inspeksi.



PEMELIHARAAN PREVENTIF

 Persyaratan pemeliharaan preventif:
 Dokumentasi pemeliharaan yang baik;

 Saling pengertian antara departmen operasi dan 
departmen pemeliharaan;

 Craftman yang berkualitas;

 Program inspeksi yang baik;

 Program pemeliharaan korektif yang baik;

 Administrasi yang baik.



PEMELIHARAAN PREVENTIF

 Cara menurunkan biaya:
 Downtime turun, breakdown sedikit;
 Realibilitas meningkat, penggantian alat secara prematur 

terhindar;
 Ongkos lembur berkurang,  pemanfaatan craftman lebih 

efektif karena bekerja sesuai jadwal;
 Perbaikan rutin menghindari perbaikan berskala besar;
 Ongkos perbaikan berkurang karena kegagalan sekunder 

berkurang. (Ketika komponen gagal, biasanya merusak 
komponen lain.) 



PEMELIHARAAN PREVENTIF

 Cara menurunkan biaya (lanjutan):
 Produk apkiran dan pekerjaan ulang berkurang karena 

kondisi alat yang lebih baik;

 Identifikasi alat dengan biaya pemeliharaan berlebih, 
yang menunjukkan perlunya pemeliharaan korektif, 
pelatihan craftman, atau penggantian alat lama;

 Kondisi keselamatan dan kualitas meningkat.



PEMELIHARAAN PREVENTIF

 Resiko:
 Potensi timbulnya berbagai jenis kerusakan pada saat 

melakukan kegiatan pemeliharaan preventif.

 Kesalahan manusia dan kerusakan dini komponen yang 
baru dipasang berakibat munculnya kegagalan lain pada 
peralatan tersebut.



PEMELIHARAAN PREVENTIF

 Cakupan kesalahan manusia dan kerusakan pada alat:
 Kerusakan pada alat yang berdekatan selama pemeliharaan.
 Kerusakan pada alat yang sedang dipelihara

 Kerusakan selama inspeksi, perbaikan pengaturan atau 
instalasi komponen pengganti;

 Pemasangan bahan yang cacat;
 Pemasangan komponen pengganti secara tidak benar;
 Perakitan kembali secara tidak benar.

 Timbulnya kembali kegagalan dini melalui pemasangan komponen 
atau bahan yang baru. 

 Kerusakan karena kesalahan pemasangan kembali alat ke lokasi 
asalnya.



PEMELIHARAAN PREVENTIF

 Kunci keberhasilan:
 Jadwal,

 Prioritas;

 Program penilaian kemajuan sehingga selesai sesuai 
jadwal;

 Pelaksanaan.



PEMELIHARAAN PREVENTIF
 Langkah-langkah:

 Pemilihan alat (tahap desain);
 Inspeksi instalasi alat baru (commisioning) untuk memastikan apakah     

alat sesuai dengan standar dan spesifikasi desain;
 Program inspeksi selama umur alat (semua pekerjaan pemeliharaan 

prevantif berhubungan dengan inspeksi). 
Hasil deteksi adalah ditemukannya trouble pada alat yang sedang 
beroperasi.
Teknik deteksi: 
 visual, suara, mekanis, kalibrasi, uji tekanan, titik korosi, uji sinar X dan 

ultrasonik, penetran warna, pengujian vakum, inspeksi partikel magnetik, 
detektor kebocoran pipa dll.

 Membuat dokumen pengukuran dan kondisi yang ditemukan, baik     
selama maupun setelah inspeksi.

 Melaksanakan kegiatan pemeliharaan.



PEMELIHARAAN PREVENTIF

 Pelaksanaan:
 Pembersihan;
 Pelumasan;
 Perbaikan defisiensi yang ditemukan melalui pengujian dan inspeksi.
 Jika pengaturan atau penggantian komponen diperlukan, maka     

pekerjaan itu harus dilakukan oleh craftman yang terlatih. 
 Penggantian komponen sebaiknya dilakukan apabila bukti statistik 

menunjukkan secara jelas adanya aus.
 Jika data penunjang penggantian komponen tidak ada, dilakukan 

analisis statistik berdasarkan data yang terkumpul untuk 
menentukan kapan penggantian komponen dimulai.



PEMELIHARAAN PREVENTIF

 Pelaksanaan (lanjutan):
 Titik pelumasan harus diberi tanda dengan lingkaran 

merah terang supaya tugas pelumasan tidak 
terlewatkan. 

 Pembersihan dilakukan untuk menghilangkan debu dan 
kotoran karena akan menutupi bagian yang rusak yang 
dapat menyebabkan pemeliharaan breakdown. 



PEMELIHARAAN PREDIKTIF

 strategi pemeliharaan alat berdasarkan pada pengukuran 
kondisi alat untuk memperkirakan apakah alat tersebut 
mengalami kegagalan selama periode waktu mendatang, 
kemudian melakukan tindakan untuk    mencegah akibat 
yang timbul dari kegagalan tersebut. 

 Pemantauan kondisi alat:
 Pemantauan kondisi: pemakaian alat khusus untuk mengukur 

kondisi alat, seperti analisis vibrasi, tribologi dan thermografi. 
 Teknik pengendalian proses secara statistik, 
 Pemantauan kinerja alat, 
 Perasaan manusia.



PEMELIHARAAN PREDIKTIF

 Perbedaan dengan pemeliharaan preventif 
 Pemeliharaan prediktif berdasarkan kondisi aktual,
 Pemeliharaan preventif berdasarkan jadwal (waktu).

 Pergantian pelumas adalah berdasarkan waktu (waktu 
kalender atau waktu operasi alat).
 Contoh

 Ganti oli mobil setiap 5.000 - 10.000 km 
 Penggantian oli berdasarkan waktu operasi alat, tidak pada kondisi 

aktual dan kinerja oli. Oli dikanti karena sudah waktunya.
 Jika oli dianalisis sebelum waktu operasi tercapai untuk mengetahui 

kondisi aktual dan sifat pelumasannya, mungkin pergantian oli 
diperpanjang hingga 15.000 km.



PEMELIHARAAN PREDIKTIF

 Kelebihan:
 Umur/availabilitas operasi komponen meningkat.
 Downtime alat atau proses turun.
 Biaya komponen dan ongkos kerja turun.
 Kualitas produk lebih baik.
 Keselamatan craftman dan lingkungan meningkat.
 Moral craftman meningkat.
 Energi hemat.
 Biaya hemat sekitar 8% hingga 12% dibandingkan 

pemeliharaan preventif.



PEMELIHARAAN PREDIKTIF

 Kelebihan (lanjutan):
 ROI 10 kali.

 Breakdown turun 70% hingga 75%.

 Downtime tutun 35% hingga 45%.

 Produksi naik 20% hingga 25%.



PEMELIHARAAN PREDIKTIF

 Kekurangan:
 Biaya investasi alat diagnosa meningkat.

 Biaya investasi pelatihan craftman bertambah.



METODE INSPEKSI

 Inspeksi 
 Pekerjaan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi alat 

dan/atau mengetahui jenis perkakas, craftman, material 
dan alat untuk memperbaiki item alat itu. 

 Standar inspeksi dan kontrol
 Biaya rendah

 Safety



METODE INSPEKSI
 Fired heater:

 Bulanan;
 Pemeriksaan di luar dan di dalam;
 Pemeriksaaan instrumentasi
 Urutan pekerjaan:

 Inspeksi bagian yang memerlukan waktu perbaikan dan penggantian paling lama;
 Inspeksi tube coil;
 Inspeksi tube-support system dan internal;
 Inspeksi refraktori;
 Inspeksi stack;
 Inspeksi burner.

 Laju korosi tube coil diinspeksi secara teliti (tube coil penyebab shutdown);
 Laju korosi diperoleh dengan mengukur ketebalan titik yang sama selama enam bulan 

pertama operasi furnace baru;
 Inspeksi terjadwal untuk satu tahun berikutnya untuk memverifikasi laju korosi;
 Inspeksi secara visual untuk mendeteksi benjolan, bengkokan, hot-spot.



METODE INSPEKSI

 Inspeksi Bejana
 Secara periodik;

 Terdiri dari:

 kalibrasi ketebalan head dan shell;
 pengujian welded joint dan riveted joint;
 pelepasan sebagian kecil isolasi diikuti pemeriksaan sambungan;

 pemeriksaan vessel lining, tray dan komponen internal;

 kalibrasi nosel;

 pengaturan katup safety;

 pemeriksaan extension dan brickwork;

 Pengujian tekanan hidrostatis.



METODE INSPEKSI

 Inspeksi Pompa
 Alasan inspeksi pompa:

 bocor;
 menjamin kelangsungan operasi dan efisiensi.

 Sumber kebocoran pompa:
 retak atau lubang pada kasing;
 tersumbatnya drain atau vent;
 korosi pada thread,plug, pipe nipple;
 kurang kuatnya ikatan thread;
 kerusakan seal, paking, shaft.



METODE INSPEKSI

 Inspeksi Pompa
 Tindakan inspeksi:

 pahami semua detail konstruksi;

 diskusikan dengan pihak manufaktur untuk mendapatkan 
metode yang baik;

 periksa fondasi, base plate dan anchor post;
 bongkar pompa dan periksa kasing;

 periksa ketebalan;

 periksa flensa dan permukaan gasket;

 periksa clearance di antara wearing ring.



METODE INSPEKSI
 Inspeksi sistem perpipaan

 Metode inspeksi:
 Hammer testing: untuk mengetahui lokasi bagian pipa yang menipis.    Daerah 

yang direkomendasikan:
 mitered joint, tee, pipe bend;
 area panas dekat sambungan las;
 nosel atau koneksi lain, seperti drain line;
 bottom line (tempat berkumpulnya kondensat korosif).

 Hammer testing tidak dapat digunakan untuk insulated line dan pit-type 
corrosion.

 Ketebalan pipa dibaca dari ultrasonic tester;
 Pipa dibongkar, dibersihkan dengan steaming, scraping atau bahan kimia
 Permukaan diperiksa apakah terdapat lubang, retak serta pengurangan    

ketebalan dinding



METODE INSPEKSI
 Inspeksi sistem perpipaan

 Klasifikasi pipa
 Pipa hidrokarbon:

 Pipa bertekanan rendah bertemperatur tinggi  hammer testing setiap 12-18 bulan;
 Pipa bertekanan tinggi  bertemperatur rendah  ball-pen hammer;
 Pipa bertekanan dan temperatur rendah  hammer testing setiap 3 atau 4 tahun.

 Pipa bahan kimia: hammer testing pada caustic line sekali setahun.
 Pipa asam sulfat:

 Kerusakan terjadi di daerah las atau dekat daerah las;
 Hammer testing dapat mengetahui lokasi.

 Pipa asam naftenat:
 Pipa dilapisi dengan stainless steel;
 Inspeksi visual untuk mengetahui kondisi pelapis.

 Pipa asam hidrofluorat:
 Pembongkaran, inspeksi visual dan pengukuran pipa setiap enam bulan;
 Hammer testing setiap tahun.

 Katalis:
 Erosi;
 Pembongkaran pipa keluar kolom reaktor dan inspeksi visual selama turnaround;
 Hammer test bila

 Pipa uap:
 Hammer test jalur kondensat setiap tahun.



TERIMA KASIH


