
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. Mesin Perkakas 

Mesin perkakas adalah peralatan pabrik yang digunakan untuk memproduksi 

mesin, instrumen, alat, dan segala macam suku cadang. Setiap mesin perkakas 

mampu melakukan beberapa operasi mesin untuk menghasilkan bagian yang 

diperlukan dengan akurasi dan integritas permukaan tertentu. Proses pemesinan 

dilakukan pada berbagai mesin perkakas untuk tujuan umum yang pada 

gilirannya melakukan banyak operasi, termasuk penghapusan chip dan teknik 

abrasi. Selain itu, mesin perkakas tujuan khusus digunakan untuk membuat roda 

gigi mesin, dan bentuk tidak teratur lainnya. (Youssef & El-Hofy, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Klasifikasi Dari Proses Machining 

(Youssef & El-Hofy, 2008) 
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1. Mesin Frais 

Mesin frais merupakan salah satu mesin perkakas yang biasa digunakan untuk 

pengerjaan proses permesinan. Secara umum, mesin frais dapat didefinisikan 

sebagai mesin perkakas yang berfungsi untuk pengerjaan datar atau perataan 

permukaan suatu benda kerja. (Cristian, 2011) 

 

Gambar 3. Mesin Frais 

 

Proses pemesinan frais (milling) adalah proses penyayatan benda kerja 

menggunakan alat potong dengan mata potong jamak yang berputar. Proses 

penyayatan dengan gigi potong yang banyak yang mengitari pisau ini bisa 

menghasilkan proses pemesinan lebih cepat. Permukaan yang disayat bisa 
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berbentuk datar, menyudut, atau melengkung. Permukaan benda kerja bisa 

juga berbentuk kombinasi dari beberapa bentuk. Mesin frais (Gambar 3) yang 

digunakan untuk memegang benda kerja, memutar pisau, dan penyayatannya 

disebut mesin frais (Milling Machine). 

       

Mesin Frais ada yang dikendalikan secara mekanis (konvensional manual) 

dan ada yang dengan bantuan CNC. Mesin konvensional manual posisi 

spindelnya ada dua macam yaitu horizontal dan vertical. Sedangkan Mesin 

Frais dengan kendali CNC hampir semuanya adalah mesin frais vertical. 

(widarto, 2008) 

 

2.   Bagian-bagian Utama Mesin Frais 

Berikut ini adalah bagian utama yang terdapat di mesin frais: 

  

Gambar 4.  bagian utama mesin frais 
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1. Spindle utama 

Merupakan bagian yang terpenting dari mesin milling. spindle digunakan 

untuk menahan, dan mendorong pahat atau benda kerja. Spindle ini 

memiliki kekakuan, akurasi rotasi, dan ketahanan aus tingkat tinggi. Pada 

spindle, kekakuan dan akurasi merupakan syarat utama. Spindle biasanya 

dibuat berongga dan dilengkapi dengan internal lancip di ujung untuk 

mengakomodasi pusat dari alat pemotong. Baja karbon sedang 

mengandung 0,5% C digunakan untuk membuat spindle di mana 

pengerasan diikuti dengan tempering untuk menghasilkan kekerasan 

permukaan sekitar 40 Rockwell (HRC). (Youssef & El-Hofy, 2008) 

 

2. Meja / table 

Meja melekat di bagian atas knee. Meja dapat dipindahkan dari kiri ke 

kanan, maju dan mundur. Pada mesin frais universal, meja juga dapat 

berputar 450 ke kiri atau kanan. Meja digunakan untuk memegang benda 

kerja saat sedang dilakukan proses pemesinan. Benda kerja dapat dijepit 

langsung ke permukaan meja atau dengan menggunakan perangkat lain 

yang telah melekat pada meja. Pada permukaan meja ada tee-slot yang 

digunakan untuk menjepit perangkat penggenggam benda kerja, seperti  

fixtures, kepala pembagi dll. Meja terbuat dari besi cor. 

 

3. Motor drive 

    Merupakan bagian mesin yang berfungsi menggerakkan bagian – bagian   
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mesin yang lain seperti spindle utama, meja ( feeding ) dan pendingin                

( cooling ) Pada mesin milling sedikitnya terdapat 3 buah motor : 

a. Motor spindle utama 

b. Motor gerakan pemakanan ( feeding ) 

c. Motor pendingin ( cooling ) 

Sebagian besar motor mesin perkakas beroperasi pada tiga fase standar 50 

Hz, 400/440 V suplai ac. Pemilihan motor untuk mesin perkakas 

tergantung pada hal berikut:  

a. Motor listrik  

b. Power supply yang digunakan (ac / dc)  

c. Karakteristik kelistrikan motor  

d. Fitur mekanis yang meliputi pemasangan, transmisi drive, tingkat 

kebisingan, dan jenis pendinginan  

e. Kapasitas Overload  

motor induksi squirel-cage paling populer karena sederhana dan 

ketahanan dengan berbagai karakteristik operasi, dan murah. motor 

alternating current (ac) dapat memberikan variabel yang tidak terbatas 

atas berbagai kecepatan, Namun, biaya mereka tinggi. motor shunt Direct 

current (dc) biasanya digunakan untuk drive utama. (Youssef & El-Hofy, 

2008) 

 

4. Tranmisi 

Merupakan bagian mesin yang menghubungkan motor penggerak dengan 

yang digerakkan. Berdasarkan bagian yang digerakkan dibedakan menjadi 

2 macam yaitu : 

a. Transmisi spindle utama 

b. Transmisi feeding 
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Berdasarkan sistem tranmisinya dibedakan menjadi 2 macam yaitu : 

a. Transmisi gear box 

b. Transmisi v–belt 

 

5. Knee 

Knee adalah unit yang terpasang di depan Column dan dirancang untuk 

dapat dipindahkan ke atas atau bawah dengan cara digeser melalui sebuah 

sekrup. Merupakan bagian mesin untuk menopang / menahan meja mesin. 

Knee juga berfungsi untuk menutup gear dan pada bagian ini terdapat 

transmisi gerakan pemakanan ( feeding ). 

 

6. Column / tiang 

Merupakan badan dari mesin. Tempat menempelnya bagian – bagian 

mesin yang lain. Column ini membentuk bagian utama dari mesin frais, 

memberikan dukungan untuk bagian lain seperti knee, sadle dan meja. 

Badan dibuat column berongga dengan ruang bagian dalam mesin 

digunakan sebagai rumah motor penggerak yang memasok daya dan 

deretan gear yang menyediakan perubahan kecepatan dan beberapa 

gerakan spindle  

 

7. Base / dasar 

     Merupakan bagian bawah dari mesin milling. Bagian yang menopang  

     badan / tiang. Tempat cairan pendingin. 
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8. Control 

Merupakan pengatur dari bagian – bagian mesin yang bergerak. Ada 2 

sistem kontrol yaitu : 

a. Mekanik 

  b. Electrik 

 

B. Temperatur Mesin dan  Pemesinan 

 

1. Temperatur Mesin 

Mesin yang berputar ataupun berosilasi seperti turbin, motor bakar, mesin 

perkakas dan motor listrik adalah yang paling banyak digunakan di industri. 

Mesin-mesin tersebut mempunyai bagian yang biasanya menjadi sumber 

utama terjadinya getaran dan panas. Getaran yang berlebih dan panas yang 

tinggi bisa menjadi indikasi adanya kerusakan mesin. (Huda, 2010) 

 

Penggunaan terus-menerus dari mesin perkakas selama proses produksi 

menyebabkan panas yang dihasilkan pada elemen yang bergerak, sehingga 

menyebabkan distorsi struktur mesin. Efek ini, yang dikenal sebagai termal 

eror. Pada mesin perkakas efek yang tidak diinginkan dari peningkatkan 

kecepatan mesin adalah peningkatan suhu dari mesin perkakas, seperti 

deformasi thermoelastic yang dihasilkan menyebabkan penurunan akurasi 

pada mesin perkakas. Penyimpangan yang disebabkan panas adalah salah 

satu masalah yang paling penting untuk akurasi mesin perkakas modern 

(Franke, 2011). Model termal sangat tergantung pada beban dan kondisi 
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batas yang diterapkan. Pentingnya perilaku termal mesin perkakas telah 

menerima perhatian yang signifikan selama beberapa tahun terakhir, yang 

disebabkan oleh meningkatnya permintaan untuk produk-produk 

berkualitas tinggi termasuk persyaratan presisi tinggi. Hingga 70% dari 

penyimpangan benda kerja dalam industri pemotongan disebabkan oleh 

pemanasan dan panas dilatasi mesin perkakas, pahat dan benda kerja. 

(Clough, 2012) 

 

2. Pemesinan  

Pemesinan adalah suatu proses produksi dengan menggunakan mesin 

perkakas, dimana memanfaatkan gerakan relatif antara pahat dengan benda 

kerja sehingga menghasilkan suatu produk sesuai dengan hasil geometri 

yang diinginkan. Pada proses ini tentu terdapat limbah dari pengerjaan 

produk yang biasa disebut geram.  

 

Pahat dapat melakukan gerak potong (cutting) dan gerak makan (feeding). 

Proses pemesinan dapat diklasifikasikan dalam dua klasifikasi besar yaitu 

proses pemesinan untuk membentuk benda kerja silindris atau konis dengan 

benda kerja atau pahat berputar, dan proses pemesinan untuk membentuk 

benda kerja permukaan datar tanpa memutar benda kerja. Klasifikasi yang 

pertama meliputi proses bubut dan variasi proses yang dilakukan dengan 

menggunakan mesin bubut, mesin gurdi (drilling machine), mesin frais 

(milling machine), mesin gerinda (grinding machine). Klasifikasi kedua 

meliputi proses sekrap (shaping,planing), proses slot (sloting), proses 
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menggergaji (sawing), dan proses pemotongan roda gigi (gear cutting) 

(Widarto,2008). 

 

Gambar 5. Beberapa proses pemesinan : Bubut (Turning/Lathe),Frais 

(Milling), Sekrap(Planning, Shaping), Gurdi(Drilling), Gerinda(Grinding), 

Bor (Boring),Pelubang (Punching Press), Gerinda Permukaan(Surface Grinding). 

(Sumber : Widarto, 2008) 

 

3. Pengukuran Suhu Mesin 

Proses pengukuran suhu dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu dengan 

pengukuran langsung (kontak) dan pengukuran secara tidak langsung 

(nonkontak) dengan mengolah data-data yang diperoleh. Pada umumnya 

pengukuran suhu dengan metode kontak menggunakan alat seperti 

termokopel, RTD (Resistance Temperature Detectors), dan termometer 

dengan cara dikenakan secara langsung oleh objek yang akan diukur, dan 

respon alat-alat tersebut terhadap pengukuran  relatif lambat, tetapi tidak 

terlalu mahal.  
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Pengukuran secara tidak langsung (nonkontak) menggunakan sensor-sensor 

suhu untuk mengukur radiasi pancaran energi inframerah dari target. 

Pengukuran non kontak mempunyai tanggapan cepat, juga dapat digunakan 

untuk mengukur suhu target yang bergerak, dan terputus-putus. Kelebihan 

lain dari pengukuran non kontak yaitu dapat mengukur pada daerah hampa, 

dan target yang tidak dapat diakses secara langsung karena terletak pada 

daerah yang membahayakan atau yang beresiko. Dengan kelebihan-

kelebihan itu pengukuran nonkontak sangat efisien walaupun harganya 

relatif mahal. 

 

C. Thermography 

Temperatur merupakan variabel yang paling mudah dipantau. Hampir semua 

fenomena alam akan mengakibatkan tejadinya perubahan temperatur. panas 

tersebut secara harfiah tidak dapat kita saksikan langsung dengan mata kita 

melainkan hanya dapat dirasakan saja keberadaanya. Untuk dapat melihat 

keadaan panas pada suatu benda, kita memerlukan peralatan tambahan yang 

dapat menangkap sinyal panas yang dipancarkan (Aulia, 2008) 

 

Pengukuran temperatur dapat dilakukan baik secara kontak maupun non-kontak. 

Sebagian besar pengukuran dengan metode kontak dilakukan dengan 

menggunakan termometer dan termokopel. Sedangkan pengukuran non-kontak 

menggunakan sensor infra merah yang semakin banyak dikembangkan dan 

mulai banyak digunakan. Pengukuran non-kontak didasarkan pada teori Plank, 

bahwa semua benda yang bertemperatur di atas 0 K memancarkan sinar infra 
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merah. Besarnya intensitas terutama bergantung pada temperatur material. 

Namun demikian lingkungan sekitar, sifat-sifat permukaan bahan, jenis bahan 

dan lain-lain turut memberikan kontribusi pada intensitas pancaran infra merah. 

Parameter-parameter tersebut bersifat noise, sehingga harus turut diperhatikan 

pada waktu menganalisis pola distribusi temperatur. Karena noise tersebut 

sangat sulit untuk dikoreksi secara numerik, pola distribusi temperatur yang 

dihasilkan lebih bersifat kualitatif. Dibanding model kontak, pengukuran non-

kontak mempunyai keunggulan-keunggulan berupa tidak mengganggu 

pengoperasian, memonitor dari jarak jauh, akusisi lebih cepat dan menghasilkan 

distribusi atau pola panas pada permukaan sebuah benda. Sekarang ini, telah 

tersedia kamera yang dapat merekam pancaran infra red dari suatu permukaan 

benda. Dengan demikian distribusi atau pola temperatur pada suatu permukaan 

benda dapat dimonitor (Satmoko,2007). 

 

Dengan mendeteksi anomali thermal (yaitu daerah yang lebih panas atau dingin 

daripada daerah lainnya) seorang teknisi yang berpengalaman dapat mencari dan 

menentukan masalah yang terjadi pada alat tersebut. teknologi infra merah 

didasarkan pada fakta bahwa semua benda memiliki suhu diatas nol dan 

memancarkan energi atau radiasi. Radiasi infra merah adalah panjang 

gelombang terpendek dari semua pancaran energi radiasi dan tidak terlihat tanpa 

instument khusus. Intensitas radiasi infra merah dari obyek merupakan fungsi 

dari suhu permukaannya, namun pengukuran suhu menggunakan metode 

inframerah rumit karena tiga sumber energi panas dapat dideteksi dari objek 

ataupun energi tersebut adalah: 
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1. Energi yang dipancarkan dari obyek itu sendiri. 

2. Energi yang dipantulkan dari objek dan 

3. Energi ditransmisikan oleh objek 

Hanya energi yang dipancarkan yang penting dalam program pemeliharaan 

prediktif. pemantulan dan energi yang ditransmisikan yang akan mendistorsi 

data mentah inframerah. Oleh karena itu pemantulan dan energi yang 

ditransmisikan harus disaring dari data yang diperoleh sebelum analisi 

diselesaikan (keith mobley,2002). 

1. Unit Kamera Berbasis Termografi 

Perbedaan mengenai kamera video standar biasa dengan unit kamera 

termografi umumnya terletak pada objek yang ditangkap. Tanggapan 

kamera video standar adalah untuk radiasi cahaya tampak dari objek yang 

terlihat, sedangkan tanggapan unit termografi khusus untuk radiasi 

inframerah dari objek yang diamati. Oleh karena itu  objek ditangkap 

melewati viewfinder ditampilkan dalam bentuk false colours untuk 

membawa informasi suhu. 



22 
 

 

Gambar 6. Panjang gelombang radiasi elektomagnetik.  

(wikipedia.com) 

 

Terlihat pada Gambar 6 bahwa panjang gelombang dari objek yang 

memancarkan warna tampak atau warna-warna yang biasa dilihat oleh mata 

seperti warna merah, kuning, hijau dan biru berkisar kurang dari 1μm dan 

panjang gelombang yang dipancarkan oleh sinar inframerah yang memilki 

panjang gelombang setingkat lebih kecil dibandingkan dengan warna 

tampak atau nyata adalah antara 1μm sampai 10 μm.  

 

Temografi inframerah menggunakan peralatan khusus untuk mengukur 

suhu permukaan. Objek bersuhu tinggi memancarkan jumlah energi pada 

daerah spektrum elektromagnetik inframerah yang lebih besar dari pada 

suhu rendah objek tersebut. Suatu kamera inframerah mendeteksi besar 

radiasi inframerah yang dipancarkan dari sebuah objek, dan 
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mengkonversikan suhu tersebut ke dalam citra  panas video yang disebut 

dengan termogram (Burhanudin. dkk, 2012). Hal ini yang dapat 

dipergunakan untuk mengetahui besarnya panas yang dihasilkan oleh 

material dengan menggunakan efek radiasi yang dihasilkan suatu objek 

material tersebut. Penggunaan akan termografi diaplikasikan dalam 

perawatan di pabrik manufaktur, khususnya pada industri-industri besar 

yang memerlukan beberapa kriteria untuk meloloskan produk jadinya. 

Karena suhu merupakan hal yang menjadi perhatian utama dan saran 

diagnostik.  

 

 

Suatu objek yang bersuhu tinggi memancarkan sejumlah energi pada daerah 

spektrum elektromagnetik inframerah sehingga untuk mendapatkan suhu 

panas yang dapat ditangkap oleh kamera  diperlukan lensa yang beroperasi 

dari 3 sampai 5 μm dimana dapat dilihat pada tabel 1  bahwa barium 

flourida, lithium flourida, magnesium flourida, silikon, saphire, silikon 

nitrat, zirconium oksida, yang berpotensi digunakan sebagai bahan transmisi 

inframerah.  

 

Tabel 1. Bahan transmisi inframerah 

Jenis material 3-5 μm 8-13 μm 

Alkali halida - KCL, NaCl, CsI 

Halida lain BaF2, LiF, MgF2 KRS5, PbF2, ThF4 

Semikonduktor Si Ge, GaAs, InP, GaP 

Chalcogenides - ZnS, ZnSe, CdS, CaLaS 
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Lain-lain Al2O3,SiN, SiC, ZrO, Y2O3 - 

 

D. Visi Komputer dan Visi Machine  

Definisi dari pengolahan citra adalah pengolahan suatu citra dengan 

menggunakan komputer secara khusus, untuk menghasilkan suatu citra yang 

lain. Dengan menggunakan sistem pengolahan citra dapat merepresentasikan 

suatu proses dalam bentuk visual yang mudah untuk diamati untuk 

mendapatkan suatu tahap pengambilan keputusan. Dalam prakteknya 

pengolahan citra begitu erat dalam keseharian untuk beberapa aplikasi yang 

membutuhkan kecermatan. Seperti pada bidang astronomi untuk pemetaan 

geografi bumi dengan menggunakan satelit dimana memerlukan suatu integrasi 

untuk menghasilkan keadaan bumi secara keseluruhan baik kedalaman laut, 

ketinggian gunung ataupun keadaan pemukiman. Pada contoh lain penggunaan 

pengolahan citra sebagai alat keamanan untuk melindungi beberapa dokumen 

penting dan barang berharga dapat menggunakan  pengolahan citra fingerprint 

atau eye-retina identification. 

 

Melakukan proses pengolahan citra membutuhkan beberapa komponen untuk 

menangkap gambar citra dalam hal ini dapat menggunakan kamera video. 

Dengan cara ini dapat mengolah data yang diperlukan dengan menangkap 

intensitas cahaya yang tertangkap kamera. Intensitas cahaya itu sendiri 

merupakan salah satu sinyal elektris dan dengan cara paling sederhana 

menggunakan photosensitive cells dapat membuat kamera primitif yang 
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menghasilkan sederetan sinyal yang menghasilkan tingkatan-tingkatan 

intensitas cahaya untuk masing-masing spot pada gambar (Fadlisyah, 2007). 

 

E. Termovision Sebagai Salah Satu Proses Pengolahan Citra Suhu 

Termovision merupakan salah satu aplikasi yang bertujuan untuk dapat 

membaca suhu dari sebuah citra berformat JPG dan distribusi suhu melalui 

warna merah yang menunjukkan bagian terpanas. Konsep dari termovision ini 

sendiri hampir sama dengan metode termografi, hanya saja pada termografi 

aplikasi utamanya pada bagian kesehatan atau kedokteran. 

 

Seperti pada Gambar 7 Metode Termografi inframerah didasarkan pada 

pengukuran distribusi energi radiasi panas yang dipancarkan dari permukaan 

target dan mengkonversinya menjadi peta suhu permukaan atau termogram . 

(IAEA, 2007) 

 

Gambar 7. Aplikasi thermography pada aplikasi proses pemesinan 

 (Franke,2011) 
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Termovision memanfatkan kondisi suhu yang dipancarkan oleh suatu benda 

dalam bentuk gelombang inframerah, kemudian ditangkap oleh kamera 

inframerah. Gambar 8 menunjukkan gambar aplikasi tthermovison 

menggunakan software matlab. Pengambilan gambar menggunakan kamera 

inframerah dilakukan setelah terjadi kontak suhu panas  yang meningkat dari 

kondisi sebelumnya dari benda yang di ukur.  

 

 

 Gambar 8. Aplikasi thermovision pada proses pemesinan  

(Haris, 2013) 

 

Hasil video yang ditangkap oleh kamera inframerah yang terbaca dikomputer 

kemudian diolah menggunakan sebuah aplikasi freeware video2image 

converter menjadi beberapa frame image sehingga menghasilkan keluaran 

berupa gambar berformat .jpg. Pemilihan gambar berformat .jpg beralasan 
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karena menggunakan format umum ini suhu dari citra sudah terbaca jadi tidak 

perlu mengubah ke format gambar lain seperti .bmp. 

 

Setelah selesai mengkonversi video menjadi citra yang disimpan dalam bentuk 

JPG. Kemudian citra-citra ini diolah dengan menggunakan perangkat lunak 

yang mampu mengkonversi energi inframerah menjadi warna yang dapat 

dilihat oleh mata. Visualisasi suhu dalam bentuk warna menunjukkan distribusi 

suhu sesuai dengan tinggi-rendah suhu ini yang diinginkan dari fungsi aplikasi 

thermovision yang sebelumnya telah ditentukan parameter Tmax dan Tmin 

pada aplikasi thermovision.  Aplikasi thermovision yang digunakan 

menggunakan aplikasi MATLAB sebagai media pengolah aplikasi 

thermovision (Haris, 2013) 

 

Kelebihan aplikasi thermografi adalah dapat menangkap perbedaaan suhu yang 

dinyatakan dalam bentuk warna secara langsung, tanpa harus menempelkan 

alat pendeteksi pada benda objek. Selain dari kelebihan itu, aplikasi 

thermografi memiliki kekurangan yaitu aplikasi thermografi masih dilakukan 

secara manual. Cara ini dirasakan kurang efisien karena video yang telah 

direkam harus diubah menjadi bentuk gambar kemudian dalam bentuk gambar 

berformat .jpg barulah dapat diketahui suhu pada saat itu dengan aplikasi 

thermorafi. 
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F. Penggunaan Thermovision Untuk Pemeliharaan 

Pemeliharaan merupakan sebuah operasi atau aktivitas yang harus dilakukan 

secara berkala dengan tujuan untuk melakukan pergantian kerusakan peralatan 

dengan resources yang ada dan mengembalikan suatu sistem pada kondisinya 

agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, memperpanjang usia kegunaan 

mesin, dan menekan failure sekecil mungkin.(Lisysantaka, 2011). 

 

Sedangkan menurut Assauri, 1999. Pengertian pemeliharaan adalah kegiatan 

untuk memelihara atau menjaga fasilitas/ peralatan pabrik dan mengadakan 

perbaikan atau penyesuaian/ penggantian yang diperlukan agar terdapat suatu 

keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang 

direncanakan. 

 

Kegiatan pemeliharaan membuat fasilitas atau peralatan pabrik dapat 

dipergunakan untuk produksi sesuai dengan rencana, dan tidak mengalami 

kerusakan selama fasilitas atau peralatan tersebut dipergunakan untuk proses 

produksi atau sebelum jangka tertentu yang direncanakan tercapai. Sehingga 

dapatlah diharapkan proses produksi dapat berjalan lancar dan terjamin. Karena 

kemungkinan-kemungkinan kemacetan yang disebabkan tidak baiknya beberapa 

fasilitas atau peralatan produksi telah dihilangkan atau dikurangi guna 

kelancaran proses produksi. Secara skematik, program pemeliharaan di dalam 

suatu industri bisa dilihat pada gambar 9 berikut ini : 
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INDUSTRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tujuan perawatan :  

a. Memperpanjang usia kegunaan aset. Hal ini terutama penting di negara   

 berkembang karena kurangnya sumber daya modal untuk penggantian.  

b. Menjamin ketersediaan optimum sistem atau peralatan yang dipasang 

untuk suatu fasilitas, antara lain :  

- Selalu siap bila diperlukan sesuai dengan rencana.  

- Tidak rusak selama operasi berjalan.  

- Dapat bekerja dengan efisien sesuai kapasitas yang diinginkan.  

c. Menjamin kesiapan operasional dari seluruh sistem atau peralatan yang     

    diperlukan dalam keadaan darurat tiap waktu, misalnya unit diesel, UPS   

     batere  dan sebagainya.  

d.  Menjamin keselamatan orang yang menggunakan sistem atau peralatan.  

e.   Menghemat waktu, biaya dan material karena sistem terhindar dari   

      kerusakan. 

Bahan 

Baku 

Aktivitas Proses 

Produksi 
Produk 

Sistem Persiapan 

Sarana Produksi 

(peralatan/mesin) 

Program Perawatan 

Input Output 

Gambar 9. Peranan Pemeliharaan Sebagai Pendukung Aktivitas Produksi 

(Lisysantaka, 2011) 
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f.   Kerugian baik material maupun personel akibat kerusakan dapat   

     dihindari sedini mungkin karena terjadinya kerusakan dan atau  

     timbulnya kerusakan  tambahan akibat kerusakan awal dapat segera  

     dicegah. (Saepuloh,2012) 

 

2. Perawatan Prediktif (predictive maintenance) 

Perawatan prediktif merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk 

mengetahui terjadinya perubahan atau kelainan dalam kondisi fisik maupun 

fungsi dari sistem perawatan. Biasanya perawatan prediktif dilakukan 

dengan bantuaan panca indera atau alat monitor yang canggih sehingga 

efisiensi kerja tercapai karena adanya kelainan dapat diketahui dengan 

cepat. (Priyanta,2000) 

 

3. Thermography Untuk Perawatan Prediktif 

Thermography adalah teknik pemeliharaan prediktif yang dapat digunakan 

untuk memantau kondisi mesin pabrik, struktur, dan sistem, bukan hanya 

peralatan listrik. Ini menggunakan instrumentasi yang dirancang untuk 

memantau emisi energi infra merah (suhu permukaan) untuk menentukan 

kondisi operasi. Dengan mendeteksi anomali termal (daerah yang lebih 

panas atau lebih dingin dari yang seharusnya) seorang teknisi yang 

berpengalaman dapat mencari dan menentukan masalah yang terjadi dalam 

pabrik (Mobley,2002). 
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Tujuan dari pemeriksaan inframerah adalah untuk mengidentifikasi dan 

mendokumentasi masalah dalam sistem listrik atau mekanik. Informasi 

yang diberikan oleh inspeksi disajikan dalam bentuk yang mudah 

dimengerti. Peralatan listrik dan mekanik dalam fasilitas biasanya terjadi 

kegagalan secara bertahap dari waktu ke waktu. Dalam peralatan listrik 

masalah disertai dengan kenaikan suhu sebanding dengan peningkatan 

resistensi. Hal yang sama terjadi dengan motor listrik, gearbox, bantalan dan 

rakitan drive mekanis. Masalah-masalah ini menyebabkan downtime yang 

tak terduga dan menciptakan kondisi yang tidak aman. Hasilnya adalah 

produktivitas yang buruk dan produk-produk berkualitas rendah.   


