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ABSTRAK
Dalam operasional KRI, sering sebagai pengguna mengetahui adanya suatu gejala yang
di prediksi bahwa sistem yang di gunakan tersebut mengalami penurunan kinerja, sehingga
sistem tersebut mengalami kerusakan dan harus melakukan perbaikan dengan biaya yang tidak
sedikit. Untuk mendukung sistem pemeliharaan yang berbasis reliability, perlu dilakukan analisa
dalam menentukan laju kerusakan yang tepat, diantaranya adalah menentukan kondisi suatu
sistem berbasis time delay. Pada konsep pemeliharaan berbasis time delay sebelum sistem
mengalami kegagalan fungsi, sistem akan memberikan tanda yang menunjukkan berkurangnya
kinerja. Implementasi dilapangan menerapkan konsep pemeliharaan berbasis time delay ini sulit
di terapkan karena harus memiliki data yang sesuai dalam membentuk model time delay.
Dalam penelitian ini penulis menerapkan pemeliharaan berbasis time delay dengan dengan
kombinasi pola kebijakan dalam operasi, selanjutnya dilakukan observasi dengan pendekatan
Markov Decision Process. Didapatkan hasil bahwa secara umum, baik pola kebijakan 1, 2 dan 3
sesuai dalam penelitian ini, dengan menerapkan kebijakan preventive berbasis time delay, dapat
meminimalkan biaya operasi dan pemeliharaan saat KRI mengalami kerusakan saat operasi.
Kata Kunci :
Time delay, Markov Decision Process, Reliability.
1.

PENDAHULUAN
Salah satu upaya untuk menjamin kesiapan KRI adalah melakukan perawatan, pemeliharan
dan perbaikan secara tepat dan optimal. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempertahankan
tingkat keandalan KRI agar dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan operasional. Sistem
pemeliharaan yang di gunakan TNI-AL saat ini menggunakan Sistem Pemeliharaan Terencana
yang di sesuaikan dengan maintenance handbook dari pihak pabrikan dan atau menggunakan
Petunjuk Umum Material TNI-AL (PUM TNI-AL) tahun 1983.
Perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini, membantu pemeriksaan pada tindakan
preventive maintenance menjadi semakin akurat. Dengan modal pengalaman pengoperasian
dan pemeliharaan yang tinggi dimungkinkan untuk menyusun sistem pemeliharaan yang
berbasis reliability. Untuk mendukung operasional KRI dengan menerapkan sistem pemeliharaan
yang berbasis reliability, perlu dilakukan analisa
menentukan laju kerusakan yang tepat,
diantaranya adalah menentukan kondisi suatu sistem berbasis time delay . Beberapa penelitian
terdahulu telah banyak dibahas tentang sistem berbasis time delay, seperti yang di tulis oleh
Christer dan Waller (1984), Das dan Acharya (2004), hingga penelitian pada pola kerusakan
yang terakselerasi yang di modelkan oleh Putro (2008) dengan menggunakan metode
Accelerated Failure Time.
Pada model time delay kesulitan dalam memodelkan time delay adalah bagaimana cara
untuk menentukan estimasi distribusi time delay h dan menentukan titik awal u, sehingga untuk
memudahkan dalam penelitian objek yang di teliti di asumsikan dalam keadaan baru, meskipun
memiliki riwayat pernah di perbaiki, Christer (1987). Kesulitan-kesulitan tersebut cukup beralasan
dimana model time delay disusun berdasarkan data awal yang mencukupi. Pada periode u, data
didapat dari data hasil pencatatan gejala-gejala menuju kerusakan, sedangkan pada periode h
karena asumsi pada model time delay dimana sistem dianggap seperti baru, maka model
distribusi pada periode h ini didapat dari hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilaksanakan,
data kolektif sistem yang identik, data dari pabrikan, atau data dari suatu lembaga yang
memberikan laporan secara resmi ke publik.
Di Indonesia pada periode h ini, distribusi data sulit didapatkan dimana sebagai pengguna
khususnya pada KRI, model reliability tidak di terapkan sehingga model pada periode h sulit
didapat, sedangkan untuk mendapatkan data dari pabrik pembuat juga akan mengalami
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kesulitan karena pihak pembuat tidak mengeluarkan hasil pengujian reliability suatu unit atau
sistem tertentu. Untuk mengacu pada model periode h jika menggunakan data dari suatu
lembaga seperti IAEA (IAEA TECDOC-478,1998) juga tidak bisa di terapkan secara langsung,
dimana kondisi atau keadaan (temperature ruangan, kelembaban, dll) pada saat pengujian
item/unit belum tentu sama dengan keadaan yang ada di lapangan.
Dari kendala-kendala diatas, perlu adanya pendekatan–pendekatan dengan metode yang
bersesuaian, salah satu metode dalam optimasi kebijakan pemeliharaan adalah metode Markov
Decision Process. Dalam penulisan ini peneliti mengambil salah satu contoh kasus pada suatu
sistem yang memiliki data-data yang bersesuaian dengan model time delay, kemudian data yang
didapat di bagi menjadi beberapa keadaan (state) yang selanjutnya dilakukan optimasi dengan
pendekatan Markov Decision Process dengan mempertimbangkan biaya-biaya akibat kerusakan
dan biaya operasional, sehingga dari hasil pendekatan tersebut didapatkan suatu masukan
untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pemeliharaan (Maintenance)
Definisi maintenance menurut Levitt (2003) adalah pemeliharaan atau perawatan suatu
sistem sebagai usaha untuk menjaga atau mempertahankan kondisi. Dalam arti melakukan
penyesuaian atau penggantian yang diperlukan untuk mendapatkan suatu kondisi agar sesuai
dengan perencanaan operasional yang ada. Pengertian maintanace secara umum adalah
serangkaian aktivitas (baik bersifat teknis dan
administratif) yang di perlukan untuk
mempertahankan dan menjaga suatu produk atau sistem tetap berada pada dalam kondisi
aman, ekonomis, efisien dan pengoperasian optimal.
Menurut Antony (1992) dalam buku Maintenance Management Techniques yang kemudian
di alih bahasakan oleh Hadi, (1996) ditinjau dari saat pelaksanaan pekerjaan, pemeliharaan
dikategorikan dalam dua cara, yaitu pemeliharaan terencana dan pemeliharaan yang tidak
terencana. Pemeliharaan terencana adalah pemeliharaan yang dilakukan secara terencana
untuk mengantisipasi kerusakan peralatan di waktu yang akan datang. Pemeliharaan terencana
memiliki ciri yaitu pemeliharaan yang dijadwalkan. Kegiatan ini cenderung pasif hanya
menyelesaikan masalah secara rutin, namun terkadang terdapat juga beberapa yang bersifat
reaktif. Sedangkan pemeliharaan tidak terencana adalah pemeliharaan yang dilakukan setelah
sistem mengalami kegagalan dan pemeliharaan ini dimaksudkan untuk mengembalikan sistem
ke keadaan dimana sistem tersebut dapat melakukan fungsinya kembali.
2.2 Keandalan (Reliability)
Keandalan (reliability) menurut Ebeling (1997), dapat didefinisikan sebagai probabilitas
sistem yang memiliki kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan dalam periode waktu tertentu.
Reliabilitas juga dapat didefinisikan sebagai probabilitas suatu sistem yang berfungsi sesuai
dengan seperti yang seharusnya pada periode tertentu. Untuk menggambarkan hubungan
secara matematika dapat ditentukan suatu variabel random kontinyu T yang menyatakan waktu
kegagalan sistem (T ≥ 0). Probabilitas terjadinya kerusakan pada saat T < t dinyatakan dengan
F(t), dengan Cumulative Distribution Function (CDF) sebagai berikut:
( )
*
+ ∫ ( )
2.1
Maka fungsi reliability dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:
( )
*
+
( )
2.2
Dalam melakukan analisis reliabilitas dari suatu sistem, sering digunakan istilah Mean Time To
Failure (MTTF) dalam mengkarakteristikkan reliabilitas yang dinyatakan dengan persamaan
sebagai berikut:
( )
2.3
∫
Untuk menyatakan seberapa mudah suatu item mengalami kegagalan dan dapat bertahan
sampai dengan waktu T, dikenal dengan laju kerusakan, dapat di tulis sebabagi berikut :
( )
( )
2.4
( )
Dalam melakukan analisis reliabilitas sangat penting mengetahui salah satu fungsi dari r(t), R(t),
atau f(t). Dengan mengetahui salah satu fungsi tersebut maka kedua fungsi yang lainnya dapat
ditentukan.
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2.3 Time delay
Pemeliharaan dengan teknik analisa time delay pertama kali di kenalkan oleh Christer pada
tahun 1973 (Christer and Wang, 1994), yang kemudian terus berkembang dan banyak
penerapannya di bidang industri. Model time delay muncul berdasarkan pengamatan dimana
suatu komponen tidak mengalami suatu kerusakan secara tiba-tiba. Berbeda dengan konsep
probabilitas laju kerusakan, dimana laju kerusakan terukur berdasarkan banyaknya kerusakan
komponen per satuan waktu dalam suatu experimen. Pada model time delay, kerusakan terukur
berdasarkan data awal saat terjadinya kegagalan sistem, kemudian probabilitas kegagalan total
sistem di identifikasikan dan di modelkan, sehingga didapatkan probabilitas/ kemungkinan
sampai sejauh mana sistem masih dapat di gunakan.
Suatu komponen sebelum komponen tersebut rusak , akan ada sesuatu yang memberikan
tanda dimana hal tersebut menunjukkan berkurangnya kinerja. Pada konsep model time delay
dimana proses kegagalan dibagi menjadi 2 tahap yaitu identifikasi kegagalan di titik u dan
terjadinya kegagalan di titik t dengan waktu delay selama h (gambar 1). Kesulitan dalam
memodelkan time delay adalah bagaimana cara untuk menentukan estimasi distribusi time delay
h dan menentukan titik awal u, sehingga untuk memudahkan dalam penelitian objek yang di teliti
di asumsikan dalam keadaan baru, meskipun memiliki riwayat pernah di perbaiki, Christer
(1987).
Delay Time
u

h
Up time

New
Component

Defect First
Detecable

t = u+h
Breakdown

Gambar 1. Model Time Delay
Rentang pada periode waktu h ini diharapkan agar dilaksanakan pemeliharaan atau suatu
kesempatan pemeriksaan untuk mengidentifikasi dan mencegah kerusakan. Konsep ini
menunjukkan hal yang berguna untuk membantu suatu pemodelan dari efek pemeriksaan
berkala pada laju kegagalan system.
Misalkan identifikasi pertama kelainan ditemukan (titik point-u), initial time di titik u tersebut
memiliki bentuk PDF - g(u), dan bentuk CDF - G(u), sedangkan delay time h memiliki bentuk
PDF - f(h), dan bentuk CDF - F(h) dan independen terhadap u, dimana u + h ≤ t, maka
probabilitas terjadinya kerusakan dinyatakan dengan P(t), dengan Cumulative Distribution
Function (CDF) sebagai berikut:
( ) ∫ ( ) (
)
2.5
Maka fungsi reliability dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:
( )
( )
2.6
2.4 Markov Chain
Beberapa teknik analitik dapat di gunakan untuk melakukan evaluasi keandalan suatu
sistem. Meskipun teknik-teknik tersebut dapat diaplikasikan baik untuk komponen-komponen
repairable dan non-repairable, namun teknik-teknik tersebut mengasumsikan bahwa proses
perbaikan (repair) dilakukan secara cepat atau membutuhkan waktu yang sangat singkat
yang relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan waktu operasi komponen tersebut.
Dengan kata lain, teknik-teknik tersebut tidak mengakomodasi waktu perbaikan untuk dijadikan
pertimbangan dalam evaluasi keandala sistem.
Hal ini tentunya tidak berlaku untuk semua sistem, bahkan sistem-sistem nonelektronik
umumnya memiliki karakter yang berlawanan dengan asumsi di atas. Karena itu dibutuhkan
suatu teknik yang mampu memasukkan komponen waktu perbaikan kedalam proses evaluasi
keandalan sistem. Salah satu teknik yang mampu mengakomodasi waktu perbaikan
kedalam evaluasi keandalan sistem adalah Markov Modelling. Proses Markov adalah salah satu
proses stokastik dimana masa lalu tidak mempunyai pengaruh pada masa yang akan datang bila
masa sekarang diketahui. Ada beberapa syarat agar metode Markov dapat diaplikasikan
dalam evaluasi keandalan sistem. Syarat-syarat tersebut adalah:
- Sistem harus berkarakter lack of memory. Dimana kondisi sistem dimasa mendatang tidak
dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya (independent).
- Sistem harus stationery atau homogen. Artinya perilaku sistem selalu sama disepanjang
waktu.
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State is identifiable. Kondisi yang dimungkinkan terjadi pada sistem harus dapat
diidentifikasi dengan jelas. sukses dan 100% gagal.
Markov Chain secara umum dapat digolongkan menjadi dua, yakni Discrete Markov Chain
dan Continuous Markov Chain. Markov chain dikatakan diskrit apabila perpindahan keadaan
terjadi dengan interval waktu diskrit yang tetap. Sebaliknya, Markov chain dikatakan kontinyu
apabila perpindahan keadaan terjadi dengan rentang waktu dengan variabel random yang
kontinyu.
3

METODE
Laju kerusakan yang berubah-ubah sepanjang waktu dan tidak dapat di prediksi akan
mempengaruhi keandalan suatu sistem yang pada akhirnya akan mempengaruhi jadwal
perawatan dan operasional system.
START

TAHAP IDENTIFIKASI

IDENTIFIKASI MASALAH
Sistem Pemeliharaan Preventive
Berbasis Time Delay

PERUMUSAN
TUJUAN dan MANFAAT

STUDI LITERATUR

IDENTIFIKASI VARIABEL
PENGUMPULAN DATA

- Variable Internal Sistem
- Variable External Sistem

Identifikasi State

Susun data
Kerusakan

Identifikasi Sistem

Markov model

Perlakuan sesuai State

Markov model

Markov model

Menentukan Matrik Probabilitas

TAHAP OPTIMASI

Susun interval State dalam Operasi

Identivikasi policy

Markov model

Markov Decision Process

Optimasi Matrik Probabilitas
Observasi dan Analisa Kebijakan

- Steady State
- Iterasi tiap Perlakuan
- Biaya-biaya tiap Perlakuan

Markov Decision Process

KESIMPULAN dan SARAN
- Kesimpulan
- Rekomendasi

TAHAP ANALISA DAN
KESIMPULAN

ANALISA SENSITIVITAS

END

Gambar 2. Flowchart Penelitian
Dalam penelitian ini penulisan akan melakukan observasi sistem pemeliharaan berbasis
time delay, untuk mendapatkan hasil optimal dari beberapa alternative kebijakan dengan
pendekatan Markov Decision Process.
4.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Biaya operasional dalam penelitian ini adalah biaya dukungan operasional untuk 78 personil
dan biaya penggunaan bahan bakar saat operasi dengan durasi waktu selama 5 hari operasi
dan 2 hari bekal ulang di pangkalan terdekat. Penulis berasumsi bahwa perhitungan penggunaan
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bahan bakar dihitung pada saat terjadi perubahan 10-20%, putaran mesin 800 rpm, dengan pola
operasi 1 minggu. Adapun pembagian kondisi (state) saat operasi (gambar 3) terdiri dari:
Kondisi normal (state 0). Kondisi dengan total biaya operasi dalam 7 hari adalah Rp.
1.243.389.000,-.
Kondisi keadaan 1 (state 1). Kondisi dengan perubahan sebesar 10%, dan total biaya
operasi dalam 7 hari adalah Rp. 1.437.597.000,-.
Kondisi keadaan 2 (state 2). Kondisi dengan perubahan sebesar 20%, dan total biaya
operasi dalam 7 hari adalah 1,908,429,000,-.
Kondisi keadaan 3 (state 3). Kondisi dimana sistem tidak dapat digunakan lagi, dan total
biaya operasi dalam 7 hari adalah Rp. 2,256,802,000,-.
delay1

delay 2

Up time
New
Component

State 1

State 2

State 3
Breakdown

Gambar 3. Pembagian kondisi/state
Sedangkan dalam penanganan maintenance, di bagi dalam beberapa kelompok perlakuan,
meliputi :
Perlakuan A. Yaitu perlakuan dengan tidak merubah kondisi apapun (tidak berbuat
sesuatu). Sehingga tidak ada biaya pemeliharaan.
Perlakuan B. Yaitu perlakuan dengan tindakan maintenance ringan dengan biaya Rp
32.557.172,91.
Perlakuan C. Yaitu perlakuan dengan tindakan maintenance berat/replace dengan biaya Rp
194,753,425.32.
Sehingga dari data didapatkan table perlakuan dan state sebagai berikut:
Tabel 1. Perlakuan dan state
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Jam Operasi
JP
INTERVAL
679
679
1017
338
1030
13
1342
312
1496
154
1520
24
1534
14
1576
42
1910
334
3010
1100
3613
603
4220
607
4962
742
5776
814
6210
434
7274
1064
8370
1096
8720
350
8925
205

1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

STATE
2
1
1
1
1
1

3
1
1
1
1
1
1
-

PERLAKUAN
A
A
A
A
A
C
A
B
C
C
A
C
C
A
A
A
C
A
A

Setelah didapatkan data sesuai dengan perlakuan dan kondisi, maka perlu dibuat selang
waktu/interval agar dapat didekati kondisi berikutnya sesuai dengan sifat-sifat markovian. Dari
data penggunaan JP sistem di bagi dalam interval 1 minggu atau 7hari x 24jam = 168 jam, dari
total kegiatan sesuai data didapatkan interval selama 54 minggu.
Dalam menentukan matrik probabilitas didapat berdasarkan pada perlakuan dan interval.
Didapatkan :
-

Perlakuan A.
State
0
1
2
3

0
0.667
0.500
0.667
0

1
0.128
0.125
0.333
0

2
0.077
0.250
0
0

3
0.128
0.125
0
1
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Perlakuan B.
State
0
1
2
3

-

0
1
1
1
0

1
0
0
0
0

2
0
0
0
0

3
0
0
0
1

1
0
0
0
0.167

2
0
0
0
0

3
0
0
0
0

Perlakuan C.
State
0
1
2
3

0
1
1
1
0.833

Dalam menentukan keputusan, kebijakan yang akan diambil di inventarisir kemungkinankemungkinannya, diantara nya :
a. Pada state 0, tidak ada maintenance/ perlakuan A (operasional normal).
b. Perlakuan C (maintenance berat), hanya untuk maintenance pada state 3 (State 3 tidak
dapat di perlakukan dengan perlakuan A, dan perlakuan B).
Sehingga dibuat tabel kemungkinan kebijakan seperti pada table 2.

POLICY
I
II
III
IV

0
A
A
A
A

Tabel 2. Kebijakan
STATE
1
A
A
B
B

2
A
B
A
B

3
C
C
C
C

Dari iterasi tiap policy didapatkan hasil perhitungan biaya dan gambar 4 tentang grafik
hubungan tiap policy dan biaya operasional sebagai berikut :
 Policy I
Rp. 1,455,612,321.43
 Policy II
Rp 1,450,404,067.93
 Policy III
Rp 1,421,312,993.49
 Policy IV
Rp 1,422,239,798.89

Gambar 4. Grafik Biaya Tiap Policy Dan Operasional
Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa peran aktif ABK sebagai pengguna dalam
mengenali dan identifikasi kerusakan sistem yang telah memberikan gejala-gejala kerusakan,
dapat segera dilakukan tindakan perbaikan dan perawatan. Sedangkan bagi pihak pengelolah
anggaran operasional, tentunya memerlukan beberapa alternative keputusan untuk mendukung
keputusan jika KRI yang sedang melaksanakan operasi tidak dapat melaksanakan tugas sesuai
dengan rencana operasi. Oleh karena itu perlu beberapa alternatif pola kebijakan yang dapat
mendukung terlaksananya operasi tersebut. Alternative kebijakan dari ke 4 policy, dengan pola
kebijakan tersebut diantaranya :
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a. Pola Kebijakan 1. Seperti kebijakan awal, yaitu jika KRI yang sedang melaksanakan operasi
mengalami kerusakan, maka harus ada KRI pengganti yang didatangkan dari pangkalan
induk Surabaya.
b. Pola Kebijakan 2. Jika KRI yang telah mengalami kerusakan tidak dapat beroperasi dan tidak
mendapatkan KRI pengganti untuk melanjutkan pengamanan wilayah operasi.
c. Pola Kebijakan 3. Jika di pangkalan aju terdapat 2 KRI sejenis yang beroperasi bergantian
dengan interval waktu 1 minggu sekali.
Dari pola kebijakan 1, pola kebijakan 2 dan pola kebijakan 3 didapatkan gambar 5 tentang
grafik hubungan tiap policy dan biaya operasional pada tiap pola kebijakan sebagai berikut :

Gambar 5. Grafik Optimasi Tiap Kebijakan.
5.

KESIMPULAN DAN SARAN
Dari observasi beberapa kebijakan/policy dimana akibat perlakuan sistem pada setiap
kondisi/state, menyebabkan perbedaan biaya operasi dan maintenance pada KRI. Sehingga
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Seperti yang di tunjukkan pada gambar 5 dimana secara umum dengan menerapkan
sistem pemeliharaan berbasis time delay dalam suatu operasi KRI, dapat meminimalkan
biaya operasional dan pemeliharaan saat KRI mengalami kerusakan dalam operasi. Pola
kebijakan 1, 2 dan 3 hampir identik, dimana pada pola kebijakan 2 dan 3, arah dari policy I
menuju policy IV yang semakin menurun, sehingga pada pola kebijakan 2 dan 3, biaya
terendah adalah pada masing-masing policy IV yaitu service/maintenance dengan
perlakuan B jika terjadi pada state 1 dan state 2, serta perlakuan C jika terjadi pada state
3. Pada pola kebijakan 1, dimana biaya terendah adalah pada pada policy III, dimana policy
ini sebenarnya hampir sama dengan policy IV, yaitu seperti dalam probabilitas perlakuan B
dimana pada saat dilakukan perlakuan B, state 1 dan state 2 akan kembali menjadi seperti
dalam keadaan baru (state 0) dengan tingkat keberhasilan 100%, sehingga sistem dalam
hal ini tidak akan pernah atau kecil kemungkinan mengalami kerusakan hingga state 2
maupun state 3.
b. Secara umum pola kebijakan (2) adalah pola kebijakan dengan biaya operasi yang paling
rendah, dimana jika 1(satu) KRI yang tidak dapat beroperasi maka tidak disiapkan KRI
pengganti untuk mengamankan wilayah/daerah operasi.Jika tidak ada urgensi untuk
mengamankan wilayah/daerah operasi serta adanya keterbatasan biaya operasional dan
pemeliharaan, maka pola kebijakan (2) dapat di pertimbangkan penerapannya.
Untuk memperbaiki hasil penelitian ini maka sarannya adalah :
a. Pada penelitian ini tidak menentukan probabilitas kegagalan antara interval waktu
kegagalan, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang sistem pemeliharaan dan
operasi berbasis time delay dengan metode markov.
b. Jika keandalan berbasis time delay di terapkan di TNI-AL khususnya, maka perlu adanya
penelitian-penelitian pada sistem yang sejenis untuk mendapatkan laju kerusakan pada
periode h, dan jika menggunakan data dari badan standarisasi asing atau pabrikan, maka
perlu adanya toleransi pada parameter distribusi yang dapat di pertanggung jawabkan .
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