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ABSTRAK 

 

PT Excelitas Technologies memiliki beberapa unit mesin produksi yang 

sebagai bagian dari industri manufactur mengalami persoalan pada sistem 

perawatan mesin yang telah ditetapkan perusahaaan yang tidak dilakukan oleh 

operator maintenance sehingga membuat mesin sering mengalami kerusakan dan 

terhentinya proses produksi. Salah satu solusi untuk permasalahan ini adalah 

memperbaiki cara pemilihan strategi perawatan mesin. Oleh karena itu penelitian 

ini bertujuan untuk menentukan strategi perawatan mesin dengan melibatkan pihak 

PT Excelitas. Hasil penelitian ini diperoleh 3 kriteria pemilihan dan penilaian 

strategi kriteria preventif maintenance, prediktif maintennace dan correktif 

maintenance dengan total subkriteria gabungan seluruh kriteria sebanyak 9 

subkriteria. Bobot kriteria tertinggi adalah preventif maintenance (1,00), sedangkan 

subkriteria tertinggi adalah waktu (1,00). 

 

Kata kunci: Fuzzy AHP, Perawatan Mesin, Pemilihan Strategi, Triangular Fuzzy 

Number 
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ABSTRAK 

 

PT Excelitas Technologies has several production machine units which as 

part of the manufacturing industry experience problems with the machine 

maintenance system that has been set by the company which are not carried out by 

maintenance operators, which causes machines to often experience breakdowns 

and the production process stops. One solution to this problem is to improve the 

way in which machine maintenance strategies are chosen. Therefore, this study 

aims to determine a machine maintenance strategy by involving PT Excelitas. The 

results of this study obtained 3 criteria for selecting and evaluating the criteria for 

preventive maintenance, predictive maintenance and corrective maintenance with 

a total of 9 combined sub-criteria. The highest criterion weight is preventive 

maintenance (1.00), while the highest sub-criteria is time (1.00). 

 

Keywords: Fuzzy AHP, Machine Maintenance, Strategy Selection, Triangular 

Fuzzy Number 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menghadapi kondisi pandemi covid-19 saat ini, industri manufaktur terus 

ditekan untuk selalu meningkatkan nilai kompetitifnya. Nilai yang menjadi modal 

perusahaan untuk bertahan disaat pandemi covid-19 saat ini semakin sulit, sehingga 

perusahaan harus meningkatkan mutu dan pengiriman tepat sesuai permintaan 

coustomer. Untuk menigkatkan kualitas dan pengiriman tepat sesuai permintaan, 

maka dilakukan perawatan mesin. 

Perawatan mesin merupakan suatu bagian proses kegiatan melakukan 

perawatan mesin sehingga mesin dalam kondisi baik untuk berproduksi. Biasanya 

perusahaan melakukan perawatan mesin ketika mesin sudah mengalami kerusakan 

sehingga produksi harus terhenti. Hal ini harus dihindari, maka dari itu untuk 

menghindari hal ini perlu strategi perawatan mesin. 

Maintenance dikatakan baik ketika operator maintenance melakukan 

kegiatan perawatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh perusahaan secara 

rutin terhadap mesin, tools atau alat bantu dan perlengkapan-perlengkapan lainnya 

untuk menjamin dan menjaga sebaik mungkin ukuran kualitas dan kemampuan 

dalam bekerja dari sarana-sarana tersebut, dengan demikian produk yang dihasilkan 

akan memberikan kualitas, memiliki perlakuan yang baik dimata pelanggan atau 

customer, sehingga perusahaan ini dapat bertahan lama dan meraup keuntungan 

dalam jangka waktu yang panjang. 

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pemilihan strategi yang 

dilakukan oleh (Apriani et al, 2012) dengan judul penelitian “Penentuan Kriteria 

Pemilihan Strategi Sistem Manufaktur menggunakan Analytic Hierarchy Process”. 

Penelitian bertujuan unuk mengetahui pemilihan strategi yang terbaik. Strategi 

sistem manufaktur yang sesuai dengan kondisi lingkungannya yaitu mengadopsi
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lean manufacturing system. Selanjutnya penelitian dilakukan oleh (Azhari et 

al, 2018) dengan judul “Pemilihan Strategi Perawatan Mesin Menggunakan 

Pendekatan Analytical Hierarchy Process, Yogyakarta”. Penelitian bertujuan untuk 

mengetahui pemilihan strategi yang terbaik yaitu strategi safety dengan nilai bobot 

prioritas 7,95, kemudian kriteria biaya dengan nilai bobot prioritas 7,92 dan kriteria 

penerapan dengan nilai bobot prioritas 7,88. Dari hasil alternatif nilai bobot 

prioritas 0,49 untuk perawatan mesin yaitu strategi preventif. 

PT Excelitas merupakan perusahaan yang berada di kawasan batamindo 

dengan memiliki 3 gedung dan salah satunya ialah gedung lot 207 yang 

memproduksi detector cahaya atau sering disebut sensor seperti sensor pada 

pengukur jalan, sensor AC dan sensor pengukur suhu. Dan pengukur suhu sekarang 

ini sangat dibutuhkan hampir semua negara yang terdampak ataupun tidak 

terdampak covid-19. 

Maintenaince dan operator sendiri saling membutuhkan, dimana pekerjaan di 

mesin coating, TPS, IRD, LTC, SAWING, FRONLAND, BACKLAND berkaitan 

dengan mesin dan tools yang sering digunakan oleh manusia, sehingga membuat 

setiap pekerja untuk bersikap lebih profesional dengan mningkatkan dan 

melindungi kualitas Maintenance paling utama mesin dan tools (alat bantu) supaya 

dapat bersaing dikancah internasional. 

Namun dengan demikian, walaupun perusahaan excelitas sudah mendapatkan 

upaya untuk menjalankan Maintenance yang memadai, tetapi jika perusahaan ini 

tidak mempunyai strategi Maintenance yang cukup, maka selain menghasilkan 

kinerja Maintenance yang buruk dan mengakibatkan adanya kerugian pada aspek 

waktu, tenaga dan biaya dalam Maintenance tersebut. 

Perusahaan telah menetapkan schedule Maintenance, tetapi tidak dilakukan 

operator Maintenance sehingga mesin selalu mengalami Downtime yang membuat 

terhentinya mesin secara total sehingga tidak dapat beroperasi. Maintenance selalu 

melakukan Breakdown Maintenance atau perawatan disaat terjadi kerusakaan yang 

mengakibatkan perusahaan mengalami kerugiaan karena tidak tercapainya kualitas 
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dikarenakan banyaknya riject seperti, onrim, blackout, exces dan insufficent, dan 

output produksi. 

Dari masalah yang terjadi pada mesin PT Excelitas maka penulis ingin 

melakukan penelitian dengan judul “Pemilihan Strategi Perawatan Mesin Di PT 

Excelitas Technologies”. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Fuzzy 

Analytical Hierarchy Process (FAHP) untuk memilih strategi perawatan mesin 

yang sesuai. Tahapan yang dilakukan adalah penentuan tujuan dan lingkup 

penelitian, menentukan kriteria dan alternatif pengambilan keputusan, melakukan 

perbandingan berpasangan, perhitungan bobot prioritas, perhitungan consistency 

ratio, dan perhitungan bobot alternatif untuk pengambilan keputusan. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditemukan yang menjadi 

identifikasi masalahnya sebagai berikut: 

1. Breakdown mesin yang sering terjadi pada lini produksi. 

2. Adanya schedule Maintenance dari perusahaan tetapi tidak dilakukan 

Maintenance. 

3. Meningkatnya permintaan coustomer di saat pandemi covid-19. 

4. Menurunnya kualitas produk yang dihasilkan pada mesin. 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penelitian, diperlukan hal untuk membatasi ruang lingkup penelitian 

yang bertujuan agar pembahasan dan penarikan kesimpulan yang dilakukan lebih 

terarah. Ada beberapa yang menjadi batasan masalah yang digunakan dalam 

melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada lini produksi di Pt Excelitas Technologies. 

2. Strategi pemilihan perawatan mesin diambil ada 3 yaitu, Preventive 

Maintenance, predictive Maintenance dan Corrective Maintenance. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka dapat ditentukan 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu strategi perawatan mesin 

yang mana yang terbaik untuk diterapkan di PT Excelitas Technologies? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui solusi pemecahan masalah 

pemilian strategi perawatan mesin terbaik di PT Excelitas Technologies. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang mata kuliah seminar pada 

penelitian. 

2. Penelitian diharapkan untuk dapat memberikan wawasan dan pengalaman pada 

mengaplikasikan teori dari penelitian, terutama yang berkaitan dengan strategi. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Mahasiswa, penulisan dapat digunakan untuk media pembelajaran pada 

pembuatan skripsi. 

2. Bagi Dosen, penelitian dapat dijadikan sebagai penilaian kepada mahasiswa. 

3. Bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini dapat djadikan sebagai landasan 

penelitian selanjutnya. 

4. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam pemilihan 

dan pelaksanaan strategi. 

5. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan alternatif 

dalam strategi perawatan mesin. Dan diharapkan dapat dipakai sebagai alat 

pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan pemilihan strategi perawatan 

mesin.



 
 

5 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Dasar 

2.1.1 Perawatan 

2.1.1.1 Defenisi Perawatan 

Perawatan ialah suatu kegiatan terjadwal dari semua proses aktivitas yang 

dilakukan dalam mempertahankan dan menjaga keutuhan dan ketahanan peralatan 

supaya tetap terus dapat beroperasi secara efektif. Dalam artian lain mengenai 

perawatanyaitu suatu aktivitas yang dapat memberikan jaminan atas kelangsungan 

mesin dan juga peralatan sehingga ketika dibutuhkan akan langsung dapat 

digunakan sesuai yang diharapkan. Sehingga aktivitas perawatan adalah secara 

keseluruhan rangkaian kegiatan yang dilakukan maintenance untuk 

mempertahankan setiap unit pada kondisi operasional dan berjalan dengan aman, 

dan jiks terjadi kerusakan atau proses tidak dapat berjalan dengan baik pada mesin 

maka akan segera dapat dikendalikan pada kondisi lancar. 

Perawatan adalah suatu kegiatan pekerjaan yang dilakukan untuk merawat 

fasilitas, sehingga berada pada keadaan siap pakai sesuai kebutuhan (Purwanto, 

2013). Menurut (Soesetyo & Bendatu, 2014) Perawatan merupakan suatu aktivitas 

dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan fungsional rangkaian produksi 

sehingga dapat memberikan output sesuai yang diharapkan. Setiap anggota 

organisasi harus menjalankan fungsinya dengan baik, terutama pada bagian 

perawatan. Menurut (Mor et al., 2017) untuk mencapai perawatan mesin yang baik 

diperlukan fokus pada organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 

2.1.1.2 Tujuan Perawatan 

Tujuan pemeliharaan pada umumnya menurut (Tarigan et al., 2013) adalah: 

1. Menciptakan kualitas pada produk untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan. 

2. Melalui pelayanan, penyesuaian serta pengoperasian peralatan secara
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Benar dan tepat. 

3. Kegunaan sistem dengan umur yang panjang. 

4. Memelihara agar sistem aman dan mencegah gangguan pada keamanan. 

5. Menurunkan biaya produksi total secara langsung dapat 

dihubungkan pada servis serta perbaikan. 

2.1.1.3 Strategi Perawatan  

Strategi perawatan pada dasarnya adalah konsep yang sesuai dengan standart 

untuk dapat dilakukan operator maintenance dan tetap mementingkan keselamatan 

kerja pada saat melakukan perawatan agar mesin dapat beroperasi dengan baik. 

Menurut Sudrajat (2011) strategi perawatan adalah sebagai berikut: 

1. Preventive Maintenance 

Preventive Maintenance diartikan sebagai suatu tindakan pemeliharaan yang 

dilaksanakan sebelum terjadinya resiko kerusakan yang terjadi pada mesin 

(Purwanto, 2013). Kebijakan ini sangat cukup efektif dapat menangani atau 

mencegah berhentinya proses yang dijalankan oleh mesin, karna kerusakan yang 

terjadi tidak memberi nilai yang menguntungkan. Sehingga keuntungan yang 

didapat yaitu akan menjamin kualitas suatu sistem mesin, menjamin keselamatan 

kerja bagi operator, memaksimalkan umur mesin dan berkurangnya downtime. 

Sedangkan dari segi kerugian di antaranya berkurangnya waktu beroperasi, akan 

terjadi human error. Adapun subkriteria pada Preventif Maintenance, yaitu: 

a. Biaya 

Pada Preventif Maintenance tidak banyak biaya yang dikeluarkan karena 

perawatan dilakukan sebelum terjadi kerusakan mesin, sehingga tidak 

adanya biaya yang besar keluar untuk mengganti komponen pada mesin. 

b. Tenaga Kerja 

Perawatan yang dilakukan Preventif Maintenance membutuhkan tenaga 

kerja tetapi biaya yang dikeluarkan sudah terhitung pada gaji setiap 

bulannya, sehingga biaya tenaga kerja tidak ada. Preventif Maintenance
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 tidak membutuhkan tenaga kerja yang ekstra dan tidak membutuhkan 

tambahan tenaga kerja. 

 

c. Waktu 

Prefentif Maintenance tidak membutuhkan waktu yang banyak karena 

perawatan yang dilakukan secara rutin sehingga hanya melakukan 

perawatan yang ringan. Dapat meminimalisasikan waktu perbaikan yang 

akan berakibat mengganggu kegiatan produksi. 

2. Predictive Maintenance 

Perawatan predictive ialah suatu tindakan pemeliharaan pencegahan yang 

dapat diartikan sebagai tindakan strategi yang dilakukan berdasarkan keadaan 

mesin dengan cara memeriksa mesin secara berkala (Purwanto, 2013). Adapun 

subkriteria pada Prediktif Maintenance, yaitu: 

a. Biaya 

Prediktif Maintenance membutuhkan biaya yang besar karena melakukan 

pergantian komponen sebelum rusak total dan biaya perawatan. 

b. Tenaga kerja 

Pada perawatan prediktif membutuhkan tenaga kerja yang lebih 

dikarenakan membutuhkan operator Maintenance yang ahli dalam 

pergantian komponen sebelum rusak total, sehingga terjadi penambahan 

tenaga kerja. 

c. Waktu 

Prediktif membutuhkan waktu yang banyak sehingga mengurangi waktu 

proses produksi. 

3. Corrective Maintenance 

Mesin yang sudah tidak dapat beroperasi dengan baik, maka akan dilakukan 

perawatan disebut perawatan korrektif (Purwanto, 2013). Adapun subkriteria pada 

Correktif Maintenance, yaitu: 
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a. Biaya 

Correktif membutuhkan biaya yang besar untuk melakukan perawatan, 

karena membeli beberapa komponen yang rusak parah atau tidak dapat 

digunakan lagi dan membayar Overtime operator Maintenance. 

b. Tenaga Kerja 

Perawatan yang dilakukan setelah mengalami kerusakan sehingga produksi 

tidak dapat berjalan seperti biasanya, akan melakukan perbaikan yang 

membutuhkan banyak nya operator Maintenance untuk pergantian beberapa 

komponen dan perawatan komponen yang lain. 

c. Waktu 

Perawatan dilakukan operator maintenance membutuhkan waktu yang 

lama, sehingga membutuhkan overtime untuk operator Maintenance. 

2.1.2 Analytical Hierarchy Proses (AHP) 

Metode AHP pertama kali dikembangkan oleh seorang yang bernama 

Thomas L.Saaty dengan pengertian merupakan alat untuk mengambil keputusan 

yang dapat di uraikan dari suatu masalah yang kompleks pada struktur hierarki atau 

rangkaian dengan beberapa tingkatan yang memiliki suatu tujuan tertentu, kriteria 

dan sub kriteria. 

AHP adalah upaya yang dilakukan menggabungkan faktor didalam alternatif 

yang ada sehingga dapat memilih kriteria yang terbaik dan alternatif keputusan. 

Menurut (Ahmad S. Indrapriyatna et al., 2011) AHP sangat bermanfaat bagi 

perusahaan karena memberikan hasil tingkat kepentingan kriteria yang berbeda-

beda dan memberikan hasil keputusan yang baik. 

2.1.3 Fuzzy AHP 

Konsep mengenai logika Fuzzy pertama kali kemukakan oleh seorang yang 

bernama prof. Lotfi A Zadeh seorang profesor di Berkley dari University of 

California  pada tahun 1965. Teori himpunan Fuzzy merupakan dasar logika Fuzzy. 

F-AHP adalah gabungan metode AHP dan pendekatan dari konsep Fuzzy. FAHP 

yang menutup kelemahan dari AHP ialah permasalahan pada kriteria yang memiliki 

sifat subjektif yang lebih banyak. 
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langkah-langkah dalam menyelesaikan Fuzzy  AHP menurut (Wahyuni & 

Hartati, 2013) :  

1. Membuat struktur hirarki dengan menentukan perbandingan matriks 

berpasangan antar kriteria dengan skala TFN  

2. Menentukan nilai sintesis Fuzzy (Si) prioritas, dengan rumus sebagai berikut:  

𝑆𝑖 = ∑ 𝑚ʲᵢ ×
1

𝛴ⁿᵢ₌₁𝛴 ⱼ₌₁𝑀ʲᵢ

𝑚
𝑗=1   

Rumus 2.1 Sintesis Fuzzy 

Sedangkan adalah 

∑ 𝑀ʲᵢ = 𝑚
𝑗=1 ∑ 𝑙𝑗 ,𝑚

𝑗=1 ∑ 𝑚𝑗 ,𝑚
𝑗=1  ∑ 𝑢𝑗 ,𝑚

𝑗=1   

dan  

1

𝛴ⁿⱼ=1𝛴 ⱼ=1𝑀ʲᵢ
 = 

1

𝛴ⁿᵢ₌₁𝑢𝑖,𝛴ⁿᵢ₌₁𝑚𝑖 ,𝛴ⁿᵢ₌₁𝑙𝑖 
 

keterangan:  

M = Kriteria, subkriteria, atau alternatif 

I = Baris ke-i 

j = Kolom ke-j  

l = Nilai lower 

m = Nilai medium  

u = Nilai upper 

Menentukan nilai suatu vektor (V) dan nilai dari ordinat defuzzifikasi (d’). 

jika hasil yang telah diperoleh pada setiap matriks Fuzzy adalah M2 > M1 (M2= 

(l2, m2, u2) dan M2 = (l1, m1, u1)), maka nilai vektornya dapat dirumuskan dengan 

cara berikut: V (𝑀2 ≥ 𝑀1) = sup min μ𝑀1 x, min μ𝑀2 𝑦 

3. Menghitung perbandingan tingkat suatu kemungkinan antara bilangan dari 

Fuzzy  
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Untuk kedua bilangan yaitu yang pertama triangular Fuzzy S1 = (l1, m1, u1) 

dan bilangan kedua yaitu S2 = (l2,m2,u2) dengan suatu tingkat kemungkinan 

(𝑠1 ≥ 𝑠2) maka dapat didefenisikan dengan persamaan sebagai berikut: 

𝑣(𝑠1 ≥ 𝑠2) = {

1,   𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑚2 ≥ 𝑚1

0,   𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑙1 ≥ 𝑢2
(𝑙2−𝑢1)

(𝑚1−𝑢1)−(𝑚2−𝑙2)

  

Rumus 2.2 Perbandingan Tingkat 

4. Menormalsasi vektor bobot 

Jika Vektor bobot berbentuk atau masih dalam bentuk suatu bilangan maka 

Fuzzy selanjutnya dapat dinormalisasi menggunakan persamaan: 

𝑤 = (𝑑(𝐴1), 𝑑(𝐴2), … . , 𝑑(𝐴𝑛), )𝑇  

Rumus 2.3 Normalisasi Vektor Bobot 

2.1.1.4 Triangular Fuzzy Number (TFN) 

Penilaian subjektif manusia dapat diukur dengan menggunakan lingguistik 

bilangan triangular fuzzy number (TFN). 

 

Gambar 2. 1 Triangular Fuzzy Number 

2.1.1.5 Agregasi Penilaian Responden 

Mengakomodir jumlah responden yang hanya satu orang atau sedikit 

digunakan nilai rataan geometrik. Operasi rataan geometrik seringkali digunakan 

dalam aplikasi AHP untuk mengagregasikan group pengambil keputusan. Rumus 

yang digunakan yaitu: 
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 1
𝑖𝑗=(∏ 𝑙𝑖𝑗𝑘

𝑘
𝑘=1 )

1/𝑘
,𝑚𝑖𝑗=(∏ 𝑚𝑖𝑗𝑘

𝑘
𝑘=1 )

1/𝑘
,𝑢𝑖𝑗=(∏ 𝑢𝑖𝑗𝑘

𝑘
𝑘=1 )

1/𝑘  

Rumus 2.4 Agresi Penilaian Responden 

2.1.1.6 Analisa Fuzzy synthetic extent 

Tugas utama Fuzzy  synthetic extent adalah untuk menyelesaikan kriteria 

tangible dan intangible dengan suatu ketidak pastian dari penilaian yang seringkali 

melingkupi keputusan di dalam penilaian pemasok (Nurhasanah & Tamam, 2013). 

Metode ini berupa formulasi dan solusi dari proses pemilihan strategi perawatan 

mesin dengan memasukkan ketidakpresisian dalam penentuan kriteria penilaian. 

Pada langkah selanjutnya, fungsi keanggotaan yang dibangun untuk masing-masing 

kriteria ditentukan dengan membandingkan setiap pasangan. Pendekatan dengan 

Fuzzy yang akan diberi bobot menghasilkan nilai keanggotaan. Sementara nilai 

degree of possibility disebut nilai keanggotaan. Untuk kriteria tertentu derajat  

untuk kemungkinan minimum, dengan nilai lebih besar dari nlai yang lain, juga 

merupakan suatu bobot kriteria sebelum normalisasi, kemudian bobot dinormalisasi 

untuk mendapatkan bobot bilangan crips. 

2.1.1.7 Perhitungan Uji Konsistensi 

Pengukuran konsistensi yang berasal dari suatu metrik yang didasarkan pada 

eigenvalue maksimum dari metrik perbandingan dapat diminimumkan (Santoso et 

al., 2016). Perhitungan uji konsistensi untuk melihat konsistenan responden 

menjawab kuisioner yaitu dengan CR ≤ 0,1 (Fajrah & Zetli, 2020). Rumus dari 

indeks konsistensi menurut (Santoso et al., 2016) adalah sebagai berikut. 

𝐶𝐼 = (𝜆ₘₐₖₛ ˗ 1) 

Rumus 2.5 Indeks Konsistensi 

dengan, 

CI : Indeks Konsistensi 

𝜆ₘₐₖₛ : rata-rata nilai egenvalue 

n : orde metrik 
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Tabel 2. 1 Nilai Random Indeks (RI) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 

Sumber:(Hadiwijaya & Hakim, 2016) 

Rumus dari sebuah rasio konsistensi atau inkonsistensi dituliskan dengan: 

𝐶𝑅 = 𝐶𝐼/𝑅𝐼  

Rumus 2.6 Rasio Konsistensi 

dengan: 

CR : Ratio konsistensi 

CI : Indeks konsistensi 

RI : Indeks Random 

2.1.1.8 Langka-langkah perhitungan pembobotan kriteria, subkriteria, 

pemilihan, evaluasi strategi 

Dari konsep dasar Fuzzy  AHP diatas, dapat dibuat langkah-langkah 

perhitungan dengan Fuzzy  AHP menurut (Febryanti et al., 2016) adalah sebagai 

berikut: 

1. Memformulasikan permasalahan dan mengidentifikasi struktur hirarki dari 

masalah. 

2. Melakukan perbandingan berpasangan menggunakan skala AHP. 

3. Matriks perbandingan berpasangan ini dirubah kedalam bilangan triangular 

Fuzzy number. 

4. Mengagregasikan penilaian responden karena terdapat lebih dari dua 

pengambil keputusan. 

5. Menghitung nilai Fuzzy synthetic extent dari setiap matriks perbandingan 

berpasangan. 

6. Menghitung degree of posibility masing-masing matriks perbandingan 

berpasangan. 

7. Melakukan normalisasi bobot. 

8. Menghitung consistensi ratio masing-masing matriks perbandingan 

berpasangan. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Dalam upaya memperkaya teori dilakukan dengan mengkaji penelitian 

terdahulu. Sejauh ini penulis tidak pernah menemukan penelitian menggunakan 

judul yang sama dari penelitian terdahulu. Penulis mengutip penelitian untuk 

dijadikan sebagai bahan referensi dalam memperluas dan memperkaya teori dalam 

penelitian ini. Dibawah ini beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan 

penulis ialah: 

a. Implementasi metode Fuzzy  Analytic Hierarchy Process  (F-AHP) dalam 

penentuan peminatan di SMAN 2 Kota Serang (Fajri et al., 2018). Penelitian 

ini memperoleh hasil akurasi 76,67% dengan menggunakan 30 data untuk di 

uji dalam menentukan penentuan peminatan SMAN 2 di Kota Serang. 

b. Sistem pendukung keputusan dalam menentukan supplier jeruk pontianak 

berbasis F-AHP (Pontianak, 2012). Penelitian ini memperoleh hasil prioritas 

wilayah sambas dengan kriteria penampilan dengan bobot yang tertinggi. 

c. Pemilihan strategi pemasaran dengan metode SWOT dan TOPSIS (Utama, 

2017). Penelitian ini memperoleh hasil dari SWOT alternatif strategi bobot 

yang tertinggi yaitu memperluas jaringan pada distribusi pemasaran produk, 

penelitian ini memperoleh hasil dengan nilai preferensi sebesar 0,497962. 

d. Pemilihan green supplier berdasarkan Fuzzy  AHP dengan metode Fuzzy  Fuzzy  

Topsis (Budianto, 2016). Penelitian ini memperoleh hasil supplier 1 merupakan 

green supplier terbaik dengan nilai koefisien kedekatan 0,666. 

e. Pemilihan supplier dan alokasi order asam jawa dengan menggunakan metode 

Fuzzy  AHP dan Goal Programing (Mulasi, 2015). Penelitian ini memperoleh 

hasil keputusan akhir mengenai alternatif supplier yang terpilih yang akan 

menjadi pemasok dimulai pada bulan desember 2015 – februari 2016 pertama 

yaitu Toncan dengan perolehan bobot 0,2935 dengan besaran jumlah 

pemesanan sebesar 6 ton setiap bulannya, kedua adalah bahruki dengan 

perolehan bobot 0,2815 dengan besaran jumlah pemesanan yaitu 9 ton setiap 

bulannya dan Menter dengan perolehan bobot 0,2167 dengan besaran jumlah 

pemesanan yaitu 8;5,5 dan 1,5 ton dalam jangka waktu 3 bulan. 
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f. Penentuan kriteria pemilihan strategi sistem manufactur menggunakan 

Analytic Hierarchy Process (Soepardi et al., 2012). Penelitian ini memperoleh 

hasil prioritas kriteria tertinggi yaitu daya tanggap atau kemampuan reaksi, 

maka strategi sistem manufactur yang sesuai dengan kondisi lingkungan yaitu 

strategi sistem LMS. 

g. Sistem pendukung keputusan pemilihan strategi pengembangan industri 

galangan kapal tradisional di Madura menggunakan metode SWOT dan F-

AHP (F-ahp et al., 2014). Penelitian ini memperoleh hasil strategi jangka 

panjang (WO) dengan nilai bobot tertinggi yaitu nilai=1285 dan bobot=75,10. 

h. Pemilihan strategi pemasaran menggunakan metode WP (weighted product) 

pada Industri Tekstil (Utama, 2017). Penilitian ini memperoleh hasil strategi 

alternatif ke 2 yaitu menggunkan brand image dengan menggunakan aktivitas 

promosi produk dengan cara memanfaatkan media online dan penyediaan pusat 

jasa pelayanan pelanggan. 

i. Assesing the human reseource in science and technology for asian countries: 

application of Fuzzy AHP and Fuzzy Topsis (Chou et al., 2019). Penelitian ini 

memperoleh hasil bahwa singapore, korea selatan dan taiwan memiliki 

kesamaan dalam tingkat HRST yang diinginkan kinerja. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Dalam upaya penghindaran kerusakan mesin ke lebih yang parah, maka akan 

dilakukan strategi perawatan mesin untuk mendapatkan strategi perawatan atau 

pemeliharaan mesin yang efektif dan efesien untuk diterapkan pada lini produksi. 

Kriteria Strategi perawatan mesin yang menjadi pilihan dalam menggunakan 

metode F-AHP yaitu Strategi Preventif Maintenance, strategi Prediktif 

Maintenance dan strategi Corrective Maintenance dengan subkriteria masing-

masing strategi. 

Penerapan strategi perawatan mesin memungkinkan karena terjadinya ada 

perubahan konsep pemeliharaan dan perawatan mesin yang dilakakukan oleh 

organisasi. Karena terjadinya perubahan konsep pemeliharaan dan perawatan 

tersebut dikehendaki untuk dapat meningkatkan sistem ketersediaan mesin untuk 

beroperasi, kemampuan mesin dan menghasilkan produk berkualitas. Ketersediaan 
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mesin dapat dilihat dari seberapa banyaknya waktu yang efektif dan efesien untuk 

memperoduksi sesuai dengan output dan Downtime yang terjadi. Suatu downtime 

yang terjadi disebabkan oleh mesin rusak atau terhenti selama proses produksi 

produksi sehingga dapat mengurangi output. 

Secara sistematis konsep penelitian ini dapat digambarkan melalui kerangka 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran Teoritis

Breakdown Mesin 

Rekomendasi 

Tidak tercapainya 

output dan kualitas 

FAHP 

Strategi Perawatan 

Mesin 

Preventif Maintenance Prediktif Maintenance 

 

Correktif Maintenance 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Berikut ini merupakan tahapan-tahapan dilakukan oleh peneliti pada proses 

penelitiannya:  

Identifikasi Masalah

Rumusan Masalah dan tujuan 

penelitian

Studi Pustaka

Pengumpulan data

Penyebaran Kuesioner

Wawancara

Analisis Data

Identifikasi struktur hirarki

Triangular fuzzy number

Fuzzy synthetic extent

Degree of posibility

Consistensi ratio

Hasil dan Pembahasan

Preventif maintenance

Prediktif maintenance

Correktif maintenance

Kesimpulan saran

Penyusunan Laporan

Penyusunan Jurnal
 

Gambar 3. 1 Desain Penelitian 
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3.2 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Variabel Independen, yaitu biaya, tenaga kerja, waktu. 

2. Variabel Dependen, yaitu Strategi perawatan mesin. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini yaitu semua karyawan PT Excelitas 

Technologies. Teknik dalam pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian 

ini menggunakan metode purposive sampling yaitu merupakan orang yang ahli di 

bidangnya yaitu teknisi, Maintenance, supervisor, manager. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengmpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kuisioner 

Data yang didapat dari operator dan Maintenance dengan menggunakan 

kuisioner berupa link. Link tersebut berisi pertanyaan yang berkaitan tentang 

penelitian. 

2. Observasi 

Melakukan pengamatan dengan cara langsung pada mesin yang digunakan di 

area detection. 

3. Studi pustaka 

Data yang diperoleh dari laporan perusahaan mengenai sejarah tentang 

perusahaan, data Downtime Maintenance, data perawatan mesin. 

3.5  Teknik Analisa Data 

Data yang diperoleh dari pengumpulan data akan dilakukan pengolahan dan 

dianalisa agar dapat digunakan dalam penelitian dengan mengikuti tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

1. Memformulasikan permasalahan dan mengidentifikasi struktur hirarki dari 

masalah. 

2. Melakukan perbandingan berpasangan dengan skala AHP. 



18 
 

    
 

3. Matriks perbandingan berpasangan ini dirubah kedalam bilangan triangular 

Fuzzy number. 

4. Menghitung nilai Fuzzy synthetic extent dari setiap matriks perbandingan 

berpasangan. 

5. Melakukan normalisasi bobot. 

3.6  Lokasi dan Jadwal Penelitian 

3.6.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah  di PT. Excelitas Technologies yang beralamat di 

jalan Beringin, Muka Kuning, kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau. 

 

Gambar 3. 2 Lokasi Penelitian 

      Sumber: Google 

3.6.2 Jadwal Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 5 bulan terhitung sejak 

dari bulan september 2020 sampe bulan februari 2021. Jadwal penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

 

 

 

  



19 
 

    
 

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Pemilihan Topik 

dan Judul

Pengajuan Judul

Mulai Penelitian

Pengumpulan Data

Penulisan BAB I

Pengajuan Surat 

Izin Penelitian Ke 

Kampus

Penulisan BAB II

Penulisan BAB III

Pengajuan Surat 

Izin Penelitian Ke 

Perusahaan

Penulisan BAB IV

Penulisan BAB V

Februari

Tahun, Bulan

2020-2021
Kegiatan

September Oktober November Desember Januari


